Het interview in « Le Soir » over de toekomst van Brussel in een federalisme met
twee heeft aanleiding gegeven tot zovele reakties in de pers en in de openbare mening dat
ik op enkele punten nader wens in te gaan.
Niet om mijn verklaringen zelf toe te lichten.
« Le Soir » heeft op korrekte wijze gepubliceerd wat ik aan de franstalige Brusselaars
te zeggen had ; slechts op een bijkomstig
punt werd ik verkeerd begrepen, terwijl op
een enkel ander punt de bondigheid tot verschillende interpretaties kan leiden. De krant
heeft het overigens later rechtgezet. Zelfs de
samenvattingen in de vlaamse en de franstalige pers gaven meestal de grote lijnen juist
weer. In de eerste plaats het uitgangspunt,
dat reeds uit de grote titel blijkt : Le federalisme a deux est aujourd'hui <€ irreversible ».
Het federalisme met twee is niet meer te keren. Wij bevinden ons meer en meer in een
federalisme de facto dat zich snel institutionalizeert, zo zegde ik, en wel een federalisme met twee. Wat is daarin de plaats van
Brussel ?

Zelden heeft een regering zichzelf voor binnen- en buitenland zo
belachelijk gemaakt als tans de
huidige met het
B.T.W.-uitstel.
Zelfs de regeringsgezinde pers is
er niet van bekomen : «Het
Volk » bijvoorbeeld geeft ronduit
toe, dat paniek de enige verklaring is. Paniek inderdaad : de regering vreesde dat de schatkist
drie maanden droog ging vallen,
dat er een prijzenoorlog zou komen, dat de gewone leningen
niet meer te plaatsen zouden zijn
enzoverder.
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EN NU BRUSSEL...

Een tweede vaststelling bij het vertrek is de konsolidatie van de gemeenschap der brusselse Vlamingen. Zij is
het gevolg niet van de taalw^etten die te
Brussel niet werden toegepast, maar van
de ekonomische expansie, de kulturele
en sociologische emancipatie en het feitelijke federalizeringsproces ; om kort
te gaan, de aan de gang zijnde vorming
van een vlaamse natie heeft nu reeds
een weerslag in Brussel. Ik weet dat
deze opinie velen heeft onthutst die gewoon waren het brussels probleem pessimistisch te zien, wat overigens tot
voor enkele jaren juist was. Het is
steeds moeilijk een dergelijk sintetisch
oordeel te vellen, laat staan te bewijzen. De mening wint echter veld dat
minstens, zoals de nieuwe rektor van de
Vrije Universiteit Brussel, de heer Alois
Gerlo, onlangs in een interview aan
« D e Bond » verklaarde, dat voor de
Vlammgen te Brussel het laagtepunt
voorbij is. Zelfs statistische gegevens,
zoals deze betreffende de schoolbevolkmg, wijzen in deze richting, vooral als
*nen rekening houdt met het aanzienlijk
en toenemend aandeel van de vreemde«fcngen te Brussel in de bevolking van
de franstalige scholen.

Het is hier niet de plaats om hierop
uitvoeriger in te gaan, wat ik zeer binnenkort in een brochure hoop te doen.
In ieder geval zullen de komende jaren uitwijzen of dit vertrouwen gegrond
is. Intussen staat het iedereen vrij mij
overdreven optimisme aan te wrijven,
maar dan moet ik toch opmerken dat
degenen die dat doen, mij niet tegelijkertijd van defaitisme kunnen beschuldigen.
De derde reeks vaststellingen betreft
de mentaliteit van de franstalige Brusselaars en nl. van de massa (ik heb het
nergens over de plaatselijke politieke figuren). Ik stel vast dat hun anti-vlaamse mentaliteit oppervlakkig is en dat zij
meer en meer bereid zijn om rekening
te houden met het vlaamse feit. Deze
evolutie is nog aan de gang en verhindert overigens niet dat bij een gedeelte
van deze franstaligen ook een radikalizeringsproces aan de gang is, waarvan
het F.D.F. de eksponent is.
In dit verband mijn enige korrektie
aan het interview : ik stel wel vast dat
er in de zes randgemeenten heel wat
franstaligen bereid zijn het vlaamse karakter van deze randgemeenten te respekteren, maar « en general » — zoals

Het nieuwe plan

Eyskens.

de joernalist mij in de mond legde —
is niet juist.
Ik ga nu over naar de ingenomen
standpunten en in de eerste plaats betreffende de zes randgemeenten. « Zij
vormen een integrerend deel van het
vlaamse grondgebied en moeten van de
Ekonomische Raad voor Vlaanderen afhangen », verklaarde ik letterlijk. Er
kan slechts enig misverstand ontstaan
zijn waar ik het had over de weerslag
van de door ons voorgestane versmelting van de negentien gemeenten tot
een enkele gemeente. Een van de voordelen daarvan is dat de keuze voor de
randgemeenten eenvoudiger wordt. Blijven wat ze zijn : vlaamse gemeenten, of
opgaan in eenzelfde en grote brusselse
instelling. Met deze keuze bedoel ik
vanzelfsprekend een alternatief in de
geest van de bewoners van deze randgemeenten, die zich onvermijdelijk dit
probleem zullen stellen en zich dan
meer dan waarschijnlijk in een voor
Vlaanderen gunstige zin zullen oriënteren. Deze keuze kan echter geen instelling zijn, niet onder de vorm van een
referendum in deze gemeenten vermits
de integriteit van het vlaamse grondgebied heel het vlaamse land aangaat, en
nog veel minder onder de vorm van gemeenteverkiezingen die toch steeds
meer of min beïnvloed worden door andere faktoren van partijpolitieke en
zelfs persoonlijke aard.
Vervolgens is er de kwestie van de
vrijheid van het gezinshoofd betreffende de keuze van de taal van de school
van zijn kinderen. Veel lezers van « Le
Soir » zullen waarschijnlijk in dit interview voor de eerste keer hebben kennis genomen van de overigens onweerlegbare tezis dat de verfransing te Brussel gebeurd is onder invloed van een
reeks faktoren van sociale druk, gaande
van de politiek van de staat over deze
van de gemeentebesturen tot het prestige van een frankofone elite. Deze drukkingen zijn reëel, maar soms zo subtiel
dat degene die haar ondergaat subjektief het gevoel heeft van een volledige
vrijheid, voor een franstalige school te
opteren.
De taalwetten werden niet toegepast,
zodat zelfs deze subjektieve vrijheid in
feite nooit in het gedrang is gekomen.
Indien de vlaamse gemeenschap te
Brussel zich konsolideert, dan is dit
slechts in zeer beperkte mate een rezultaat van deze taalwetten.
Wil dit nu zeggen dat men zich bij de
niet-toepassing of zelfs de sabotage van
de taalwetten moet of kan neerleggen ?
Dit zou in strijd zijn met een fundamenteel beginsel, dat ik o.m. in de Senaat heb beklemtoond betreffende de
fiskale ontduiking, naar aanleiding van
de behandeling van de B.T.W. : in een
geordende samenleving moeten alle
wetten worden toegepast en het is de
ziekte van de belgische samenleving,
vergeleken met bv. de nederlandse, dat
zovele wetten niet worden nageleefd.
Wat ik wél zeg is, dat de federale instellingen een groot gedeelte van de
taalwetten zullen overbodig maken. Dit
is steeds de zienswijze geweest van de
vlaamse federalisten die in de taalwetgeving sedert 1930 een lapmiddel hebben gezien, een ersatz voor de normale
regeling van de vlaams-waalse verhouding door eigen instellingen van de
(vervolg op blz. 6)
senator L. Claes.

Dit alles, wat tans zo nadrukkelijk wordt ingeroepen, is echter noch nieuw noch onverwacht.
Wanneer de C.V.P.-B.S.P.-top ,b^gin dit jaar plechtig besloot'. 4e
B.T.W. door te zetten, wanneer
de regering het parlement verplichtte de B.T.W.-debatten in een
onwaardige stormpas af te haspelen, dan waren al die faktoren
reeds duidelijk voor iedere waarnemer. Het heeft toen vanwege
de oppozitie — en ondermeer'
vanwege de Volksunie — trou-'^
wens niet aan waarschuwingen
ontbroken.
Het meest onwaardige aspelct'^
van dit B.T.W.-uitstel is de dorpi-~
politieke berekening die er aan
ten gronde ligt : de vrees voor de
gemeenteraadsverkiezingen,
die
voor veel «staatslieden » de bazis van hun loopbaan is, heeft
groteske en bespottelijke vormen
aangenomen.
Een paar maanden geleden nog
funktioneerde
de «groene telefoon ». De B.T.W.-psichoze joeg
de kopers en de zakenwereld op.
Al wie nog snel een huis gebouwd
heeft of een auto kocht, een computer bestelde, boekhouders aanwierf of dure programmatie-lessen volgde, is een gefopte Frederik.
Op het stuk van immobilisme
heeft de regering alvast géinnoveerd : ze joeg iedereen de stuipen op het lijf door doodernstig
de fiskale revolutie aan te kondigen en wanneer iedereen zich op
het avontuur heeft
voorbereid,
wordt alles weer netjes opgeborgen. En inmiddels blijft de uitgestelde B.T.W. een asociaal monster. Nog steeds weet niemand,
welke de aanslagvoeten of de kategoriën zullen zijn...
Over de reputatie die ons land
dank zij deze regering in het buitenland — en vooral bij de E.E.G.partners — heeft gekregen, zwijgen we best.
De B.T.W.-komedie i<; echter
niet de enige innovatie van de regering. Premier Eyskens
heeft
toegegeven dat hij met de grondwetsherziening strop zit en hij
heeft
uitnodigingen
verstuurd
voor een
vijfpartijen-werkgroep.
De Volksunie, die destijds ook
in het kader van de grondwetsherziening met pozitieve voorstellen voor de dag is gekomen, is
natuurlijk altijd bereid tot een
open en opbouwend gesprek. We
volgen echter met scepticisme de
regeringsmaneuvers.
Van
een
ploeg die zichzelf met het B.T.W.avontuur een dergelijk brevet van
zwakte en onbekwaamheid
gaf,
is weinig te verwachten. En wanneer dorps politieke
berekening
ten gronde lag aan het B.T.W.uitstel, wat is er dan nog aan
duurzaams en pozitiefs te verhopen in een periode die zo openlijk als pre-elektoraal wordt bestempeld ?
En is het tenslotte niet het zoveelste maneuver om, via een zogenaamd vijfpartijen-overleg, de
P.V.V. terug aan de tafel te krijgen en langs een omwegje — om
de socialisten even aan het lijntje
te houden — toch nog te komen
tot het door zovelen zozeer gegeerde samenspel met drie ?
We zullen pozitief, maar uiterst
waakzaam, handelen!
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BRUSSEL,
DE

Tot een juiste o n t l e d i n g
v a n d e toestand te Brussel konnen d e V l a m i n g e n
slechts z e l d e n o m d a t ze
u i t s l u i t e n d k i j k e n naar enkele o p v a l l e n d e d i n g e n .
Brussel b l i j f t d e g r o t e o n bekende.

EEN DER MOOISTE VROUWELIJKE
BEROEPEN

DOKTERS- TANDARTSASSISTENTE
Vraag ons heden nog gans kosteloos de n i e u w e b r o chure «N» met programma en inschrijvingsvoorwaarde (CYCLUS EINDE SEPTEMBER - EINDE M A A R T ) .

INSTITUUT MARTAL

Aanbevolen
Huizen

I

T.02/31.07.36

Te b e k o m e n d o o r stort i n g van 3 0 f r . o p g i r o n r .
1 4 7 6 . 9 7 van de V o l k s unie v z w . , met v e r m e l d i n g o p de strook van de
reden der b e t a l i n g .

Stalen verwarmingsketels
FROLING.

U v e r k i e s t een m o o i e reis ?

I

U v e r k i e s t een a a n g e n a a m g e z e l s c h a p ?

H

U v e r k i e s t een geslaagde v a k a n t i e ?

De groepsreizen van de

Deze brosjure b i e d t het
v o o r d e e l dat ze Brussel
niet v a n b u i t e n a f
bes c h o u w t , maar w e r k e l i j k
van b i n n e n u i t , w a a r men
een
heel andere
kijk
heeft, o m d a t v o o r Brussel de u i t e r l i j k e schijn
sterk b e d r i e g t .

d o o r thans in te schrijven op onze schriftelijke cursus
bekomt U in 6 maanden het door het medisch korps
zeer op prijs gestelde diploma van

29, Hinnisdael, Stokkel-Br.15

ONBEKENDE

VLAAMSE TOERISTENBOND
zowel per vliegtuig, trein, autocar als schip,
staan hiervoor borg !
Talrijke reizen tijdens de hoogseizoenmaanden z i j n reeds
volgeboekt. Telefoneer vandaag nog om U W reis te

bespreken !
ALLE I N L I C H T I N G E N :
Alle inlichtingen en inschrijvingen : V.T.B.-sekretariaat,
St.-Jakobsmarkt 45, Antwerpen.
Tel. 31.09.95 en de V.T.B.-kantoren.
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Branders PLATOL.
W a r m water boilers FROLING.

RUS

Boek- en Papierhandel
Zaakvoerder : Fons Labeau
de Ribaucourtstraat 7
(nabil het Sint-Jansplein)
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8
Telefoon : (02)28.87.09
30 8

DIA-THERM.
Prijzen zonder

verbintenis.

Alleenverdeler

voor Gent

HOME
Eigentijdse w^ooninrichting
Rijschoolstraat 45 B
ST. TRUIDEN
Telefoon
(011)741.96

BECO BECO

K. VERSCHRAECEN
Dr. Em. Maeyensstraat
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U bestelt : p.v.b.a. BECO, Krljgsbaan 236
Zwijndrecht - Tel. (03)52.81.73-32.02.10

St. A m a n d s b e r g

w i j leveren : tegen BECO-prijs !

HERMES
SGHI^l
Zuidlaan 54, Brussel

Volledige
secretariaatcursussen
STENO- en DACTYLOGRAFIE

J E U R C L . O O

AL AL KEUKENS CLASAL
Fabrieken te Ramsdonck
tel. 015/714.47
Vochtbestand - Vuurvast
M a t i g e prijs
Voor West-Vlaanderen :
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zw/evezele
tel 051/612.84

ïoihukm
lumttehUndett
wnmturtm

HANDELSCORRESPONDENTIE
ENZ.

A n f w e r p e n ' s gezelligste
Bierkelder
Grote Pieter Potstraat 4
( b i j Suikerrui)
O p e n vanaf 8 uur 's avonds
Maandag en dinsdag gesloten

TE BESTELLEN BIJ ELKE GOEDE
BOEKHANDEL OF DOOR STORTING VAN 40 F OP POSTREKENING
1363 85 VAN UITGAVEN • ORANJE . , MORTSEL. OF STUUR TWEE
BANKBRIEFJES VAN 20 F NAAB
. LEVENSVREUGDE » V Z.W.
STWG OP BRUSSEL 126, WEMMEI.

Groepen en maatschappijen
allerhande ! ! !
Speciaal voor U b e d a c h t .

k a n U op leder o g e n b l i k v a n
d e d a g v a n h e t jaar m i d d a g en
avondmalen
aanbieden.
INTERESSANT

EN AVONDLESSEN

Jeurdao

M. Lemonnierlaan 2 1 1 , Brussel
Tel.
(02)11.00.33

tELDII 132.31 i tS2 3ft
ZONHOVEN - (BElGtUM»

.^Tir^

DE school waar Vlamingen
zich thuis voelen

A v o n d m a a l op v r i j d a g ,
z a t e r d a g of z o n d a g a v o n d
in e e n g e z e l l i g e sfeer.
N a d i e n k r i j g t U gratis g e d u r e n d e 5 u u r e e n d e r beste
Oberbayern orkesten.
M i d d a g - en avondmaal in gro«p
g e z e l l i g , f i ] n , g o e d en g o e d k o o p .

NATIONALE

« P I E T POT »

EEN GIDS TOT ZELFONTDEKKING m HET
BOEIEND BEROEP VAN
GEZINSADVISEUR.
WORDT DIT DE NIEUWE
LEVENSSTART WAAR U
OP HOOPT...

THIER BRAU HOF

BOEKHOUDEN

DAG-

door O M A R WAEGEMAN

IEDER DORTMUNDER

Stelt voop

in vier talen

MODERNE TALEN
AANBOUWKEUKENS
Specialist H. DOX p.v.b.a.
Carnotstraat 133, Antv^erpen
Standaard- en maatvi/erk
MULLER EN ZEYHER KEUKENS

BECO

B e n z i n e en gasolie steeds g o e d k o p e r !
l e d e r e m a a n d gratis b e n z i n e e n o l i e . . .
V o o r gas- en s t o o k o l i e v a n a f 1 . 0 0 0 L.:

omliggende :

Als g i | een zuiver >/laming zijf
en door Gooiks Pajottenland
rijdf, dan moet ge vast en zeker w e t e n dat g ' « l n de Groene
Poort» kunt d r i n k e n en eten I

Manége . VOLMOLEN »
Opoeteren (L.)
Paardenpension
Rijlessen
Wandelingen
Restaura nt-Bar-Zvs(embadCamping.
TEL (011)648.34

en

TEST JEZELF
TOEKOMST
VOOR JE

Staalplaat radiatoren

PAPY

UITGAVEN ORANJE

LOTERIJ

15<"« TRANCHE

y'-.^frw ^^f.

•^••^issr-.¥-w-jï.'-t''-A •*••>

lEN SUPERHOOG LOT VAN

HOTEL-PENSION BREUGHEl
Smet de Nayerlaan 141
Blankenberge, t e l . 416.37
Voll. pens 200-220 fr — R 05

TIEN MILJOEN

Bezoek « Casthot
DE VEERMAN »

Inlichtingen ter plaatse

Kaai 26, St.-Amands a.d. Schelde

Tel

Trekking op 2 2 september

(053)332.75

Mosse'en - Paling
Uitbater : Jan Brugmans

Hulstc - TeL (056)71536

3-2-68

Mechanische en Perzische
Tapijten - V l o e r b e k l e d i n g e n
Gentsesiraat 6, AALST
Tel. (053)291.89

77.1 25 LOTEN VOOPt tEN TOTAAL VAN

(016)46311

THIER BRAU HOF

HET BILJET > 200 Ir.
4ETTIENDI: 22 Ir.

Tapijten CASPERS

THIER BRAU HOF
Leuven - TeL

72 MILJOEN

THIER BRAU HOF
Antwerpen - Tel. (03)312037

DE KLAROEN
Aalst - Tel. (053)22853
Nieuwbrugstr. 2 8 , Brussel 1

TeL (02)18.74.89

vmj
Benelux kwarteeuw

(1 )

de
onvoltooide
simtonie
(aco). Vrijdag 4 dezer was het 25 jaar
geleden dat de toen nog in Londen verblijvende regeringen van België, Nederland en Luxemburg het verdrag tot oprichting van Benelux ondertekenden.
Na een kwarteeuw zijn de rezultaten
van deze op zich zelf heilzame bundeling van krachten in de Delta-ruimte
hoogst onbevredigend.
De oorzaken van die halve mislukking zijn bekend. De verdragsluitende
panden wilden wel een handelspolitieke
^ n ekonomische eenheid tot stand brengen, maar slechts tot op zekere hoogte.
^ e lieten opzettelijk na, een bestendig
uitvoerend orgaan te scheppen dat uit
feigen machtsvolkomenheid een beleid
kon voeren.
Wat zou er van de E.E.G. geworden
zijn indien de E.E.G.-Kommissie niet
bestond ? Zulke vergelijking maakt duidelijk welke enorme beleidsleemte in
'Benelux nog moet aangevuld worden.
Er moet een supra-nationaal uitvoerend Benelux-orgaan geschapen worden
dat drager kan zijn van bevoegdheden
die tans elke Benelux-regering voor
zich zelf heeft gerezerveerd. Het te
Brussel gevestigde Benelux-sekretariaat
en de vrij talrijke nevenorganen en bestendige of gelegenheidsekspertenkommissies kunnen dié taak niet aan. Ook
de jongste kreatie, de Benelux-zuurstoftent der « Wijzen », is onvoldoende.
Het uitvoeringsorgaan met eigen gezag komt er echter nooit indien te Brussel en te 's Gravenhage de weerstanden
niet overwonnen worden die tot nog toe
Benelux steeds tot een minimale rol
hebben kunnen devalueren.
In Nederland bestaan traditionele diplomatieke kringen die het beleid jefens België niet anders kunnen zien
an in de traditionele geest waarin de
klassieke hollandse staatkunde steeds
toet België heeft gehandeld.
Die traditie is lang niet dood. Ze leeft
'krachtig voort. Ze wordt te Brussel door
even traditionele officieel-belgische instanties hoogst gewaardeerd en beant*roord met een gelijk-geïnspireerd beleid dat aan Benelux geen armslag laat.
Dit zijn geen ijdele woorden. Zo is de
situatie écht. Onze analize wordt ongefwijfeld (stilzwijgend) bijgetreden door
temand als minister Fayat en door een
deel van de vlaamse hogere ambtenaren
« e met Benelux te maken hebben.

Niet zo dikwijls als Viktor Leemans, maar met een bijna even
hardnekkige regelmaat publiceert
prof. dr. Robert Vandeputte bijdragen in «De Standaard».
Hij ondertekent ze niet als voorzitter van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, maar die funktie verleent
toch een speciale autoriteit aan
zijn bijdragen. Zijn medewerking
wordt door «De Standaard» sedert
jaren verwezen naar ue «Vrije
Tribune», vermoedelijk om geen
speciale binding tussen de krant
en een topfiguur van een grote
parastatale te laten blijken.
Deze maand heeft prof. Vandeputte nog maar eens de open deur
van de voorheffing op de interesten van obligaties ingestampt. Hij
schrijft — terecht — dat de 20 %
belasting die tans als fiskale voorheffing wordt afgehouden van de
obligatierente, in werkelijkheid al
sedert 1962 betaald wordt door de
staat zelf : de overheid en verwante emittenten hebben de rentevoet van hun obligaties sedertdien steeds met 20 % moeten verbogen, omdat ze anders de kandidaat-intekenaars niet meer konden aantrekken.
Tot zover prof. Vandeputte, en
wat hij schrijft is natuurlijk waar.
De voorheffing is een van de hipoteken die op de openbare financies drukken ingevolge de koppigheid van de toenmalige minister
van financiën Dries Dequae, die
wel geen onverstandig man was,
maar te weinig aanvoelde van wat
er m beurs- en beleggerskringen
omgaat. Trekkend aan zijn met
Appelterre-tabak gevulde pijp
^on Dries niet alle financiële geneimen in ééns aanvoelen.

Fayat en een deel van de belgische
administratie hebben zich voor de Benelux-aktivering ingezet. Steeds werden
ze, subtiel of brutaal, tegengewerkt door
invloedrijke kringen te Brussel en door
de daaraan beantwoordende hollandse
staatkunde.
Benelux kwarteeuw

de voerstreek

(2)
Ov een onverwachte manier is het probleem van de Voerstreek nog
eens achter de hoek komen kijken. Binnenkort wordt - in navolging van
het buitenland - m België het sisteem van de postgetallen ingevoerd •
bi] de adressering van brieven zal men, vóór de naam van de gemeente
het postgetal van de gemeente moeten schrijven Deze postgetallen beginnen met een vast cijfer voor iedere provincie. De lijst getallen is klaar
voor alle belgische gemeenten... behalve voor de Voerstreek Dat kan alleen maar betekenen, dat de regering de deur openhoudt om het statuut
van de Voer gemeenten te veranderen en de streek over te hevelen naar
een andere provincie. Dit nieuw maneuver tegen de Voerstreek komt op
een ogenblik, dat de geesten aldaar tot bedaring zijn gekomen en dat de
Vlaamse opgang er steeds duidelijker wordt. Een voorbeeld : de middelbare school van de Voerstreek, die vorig jaar startte met 16 leerlingen,
heeft er tans veertig.
We waarschuwen de regering : handen af van de Voerstreek !

toetssteen
voor de
volksunie
(aco) Zulke remmen gooit men niet
los zonder een speciale inspanning. Een
van de verwachtingen die we bouwen
op de ontplooiing van de Volksunie
houdt hiermee verband.
Als na de volgende verkiezingen de
vlaams-nationale aanwezigheid meer reliëf en grotere werkingsmogelijkheden
zal gekregen hebben, moeten we eindelijk een eigen stempel slaan op het Benelux-beleid. We moeten het eerst en
vooral ekonomisch verder uitbouwen op
bazis van het Verdrag en de aktieradius
ervan verlengen in het licht van, en ondanks een dikwijls teleurstellende ervaring.
We moeten op het gebied van kuituur,
onderwijs, universitaire organizatie en
wetenschapsbeleid in Benelux de ruimere bazis vinden die het moderne
Vlaanderen niet meer ontberen kan.
Nederlands kuituur-, beschavings- en
wetenschapspolitiek voeren alleen voor
Vlaanderen alsof Nederland niet bestond
is knutselwerk zonder toekomst. Het
kan geschieden in Beneluxraam, maar
dan moet de geschiktheid van dit raam
ook duidelijk blijken.
Het kan niet zijn dat een versterkt
Vlaams-nationaal politiek potentieel
zonder invloed zou blijven op de betrekkingen tussen Nederland en België
en niet stimulerend zou werken op Benelux. De Volksunie zal niet terugschrikken voor het pionierswerk dat
haar wacht. Ze is er zich terdege van
bewust dat hiervoor mensen en aktiemiddelen bereid moeten worden gesteld.
Of ze hiertoe al dan niet in staat zal
zijn, is een van de zekerste kriteria om
haar graad van politieke rijpheid te meten.
Tussenstaatse betrekkingen, omschreven door een internationaal verdrag,
zijn geen materie voor partijpolitiek als
dusdanig. Maar als we voor Vlaanderen
het volle aandeel van de politieke macht
opeisen dat ons krachtens het huidige
en toekomstige grondwettelijke bestel
toekomt, dan is het onder meer ook om
eindelijk in het Delta-gebied een inner-

De tans weer gevaarlijk woedende kapitaalvlucht is een kwaal
die men geheel of grotendeels vermeden had indien Dequae de voorheffing niet opgelegd had tegen
alle raadgevingen in.
Kan de huidige regering die ballast over boord werpen en een lening uitgeven, vrij van voorheffing?
Dat zal voor de socialistische regeringspartner een harde dobber
zijn, want de voorheffing werd
zowat als de demokratische belas-

lijke struktuur tot stand te brengen die
mede door Vlaanderens persoonlijkheid
en noden wordt bepaald.
Dat is zelfs tijdens een kwarteeuw Benelux-beleid nooit het geval geweest.
•

Antwerpse provincieraad

de
spelregels
verwrongen
(fr.fr.) De antwerpse provincieraad —
vorige week donderdag in buitengewone zittijd samengekomen — voelde zich
merkbaar opgelucht nadat de opvolging
van ontslagnemend deputee René De
Vocht fatsoenlijk geregeld was. Ook de
daarbij aansluitende opvolgingen en
verschuivingen in de samenstelling van
de provincieraad en van het Bureau
konden vlot geregeld worden. Onze
mandataris Kunnen senior trok zich
wegens zijn leeftijd terug en werd opgevolgd door Frans Dirckx.
Op zeker ogenblik werden de demokratische spelregels echter wat verwrongen.
In beginsel zijn alle partijen het erover eens dat de samenstelling van het
Bureau van de provincieraad de trouwe
weergave dient te zijn van de proportionele verhouding tussen de partijen.
Dat is te Antwerpen het geval, op één
uitzondering na : de derde kwestor zou

en andere instellingen voor wie
het beleggen in effekten een deel
van hun maatschappelijke bedrijvigheid uitmaakt.
De institutionelen moeten de
voorheffing van 20 % niet betalen.
U leest wel degelijk : ze moeten
ze niet betalen. De interesten worden door die vennootschappen integraal geïnd. Ze worden echter
daarna in aanmerking genomen
als elementen van de winst- en
verliesrekening.

beroepsHALYE

bekeken

ting bij uitstek uitgeroepen. Ten
onrechte. De kleine belegger die
de weg niet vindt naar de internationale beleggingen betaalt ze.
De grote fortuinen ontwijken ze
dank zij hun over de grenzen reikende verbindingen.
Niet alleen de grote fortuinen
ontsnappen veel gemakkelijker
aan de voorheffing dan de kleine
spaarders. De institutionele beleggers vinden eveneens het middel om ze praktisch weg te werken.
We denken aan verzekeringsmaatschappijen, spaarinstellingen,
trusts, portefeuillemaatschappijen

Via de belasting op de bedrijfswinsten is er dus wel een fiskale
heffing, maar volgens een techniek die veel voordeliger is (voor
de groten) dan de fiskale voorheffing van 20 %.
De reden waarom de grote financiële machten in dit land de
voorheffing destijds niet verworpen hebben, kent ge nu ook : hun
belang was door Dequae's hervorming niet bedreigd.
Wat blijft er dan in feite over
van het « demokratisch » karal^^er
van de voorheffing ? De last ervan
wordt in werkelijkheid door de

een Volksunie-man moeten zijn.
Destijds is die funktie echter toegewezen aan een zich erg persoonlijk opdringend C.V.P.-er, Welters. Vorige week
steeg die man op tot de funktie van sekretans. In zijn plaats had men nu zonder moeite een Volksunieman kunnen
aanduiden. Men deed het niet : de meerderheid drong haar wil op en verkoos
Rene Cornelis.
Volksunie-mandataris Herman Wagemans (tweede ondervoorzitter van de
provincieraad) heeft er terecht tegen
geprotesteerd. Hij bleef binnen een tonaliteit die in verhouding was tot het
probleem. Er had zich geen weerzinwekkend politiek machtsmisbruik voorgedaan, maar alleszins een te vermijden
inbreuk op spelregels die in demokratisch gekonstitueerde lichamen moeten
geëerbiedigd worden.
Misschien zoeken we het iets te ver.
Maar in dergelijke omstandigheden
blijkt dat de oude partijen er zich moeilijk bij kunnen neerleggen dat een jonge groep steeds meer de neus aan het
venster steekt.
Ze hebben ongelijk. De vooruitgang
van de Volksunie is een gezond demokratisch-maatschappelijk verschijnsel.
Indien er geen duurzame behoefte aan
vlaams-nationale politiek in eigen organiek verband bestond, zou onze partij
nooit uitgegroeid zijn tot wat ze tans
reeds is.
Die ekspansie grijpt te diep en is te
breed in haar werking om ze te verklaren door de zogeheten koppigheid van
Frans Van der Eist, de mannelijke charme van Wim Jorissen of het profiel
« beau ombrageux » van Hugo Schiltz.
De oude partijen zijn trouwens niet totaal gespeend van vrouwelijk en mannelijk schoon.
De Volksunie is een faktor in het geheel der demokratische politieke wilsvorming van Vlaanderen en een element van openbaar beleid. Dit te aanvaarden is een eis van politiek realisme!

staat, d.w.z. door de belastingbetalers zélf gedragen.
De voorheffing heeft de kapitalen van de belgische beleggersdie-de-weg-kennen afgeleid naar
internationale oorden.
Voor de zeer grote, de institutionele portefeuilles werd een
gunstregime voorzien waarvan we
de logika niet willen betwisten.
Maar ziehier het rezultaat :
Een vlijtig loon- of weddetrekkende of nijvere middenstander
beschikt op het einde van zijn aktieve loopbaan óók wel over enkele tienduizenden frank om op een
paar staatsleningen in te tekenen.
De rente wordt hem uitbetaald,
verminderd met 20 % voorheffing.
Hiervan kunnen deze mensen een
deel rekupereren, wanneer ze dit
inkomen uit effekten op hun belastingaangifte vermelden. Doorgaans is hun globaal inkomen immers niet zo groot dat een van de
samenstellende delen ervan — de
interesten van een paar staatsobligaties — belast kan worden met
20 %.
Mooi! Maar terwijl het inkomen
van de bescheiden bejaarde aan
een mikroskopisch fiskaal onderzoek onderworpen wordt, opereert een rijke klasse internationaal, genietend van een praktisch
fiskaal vrijdom.
Het is de doem van de fiskale
politiek dat zij meestal in het
voordeel van de grote fortuinen
met internationale allures uitdraait, en alleen de kleine inkomens volledig bekend zijn.
En tóch kan het anders, wanneer eenmaal de moderne sociaalekonomische feodaliteit werkelijk
onder demokratische kontrole is
gebracht!

Een late bekentenis

Wl|

of de
grendels
Xe.raskin) Het staat nu vast dat de
lierziening van de grondwet volkomen
as mislukt ; van de met veel bluf aangekondigde oplossing van de kommunautaire problematiek komt niets in huis
en het is niet eens zeker dat de huidige
regering terzake nog enig voorstel zal
doen.
De Volksunie zal er niet om treuren
dat het geesteskind van minister Tindeman3 zo roemloos is gestorven. En wij
zullen dan ook niet meer al te veel aandacht besteden aan dit « eindpunt van
de Vlaamse Beweging ».
Toch kunnen wij niet aan de verleiding weerstaan, enige kommentaar te
geven bij een uitspraak van de heer
Leynen in « Het Belang » van 30 augustus.
Sprekend over de kommunautaire
voorstellen van de regering zegt deze
senator van de C.V.P. : « ...in het parlement werd reeds een eerste blokkering
vastgesteld, precies omdat de regering
en de meerderheidspartijen zich niet
duidelijk hebben willen uitspreken met
•wie ze de herziening willen realizeren,
ofwel met de neo-liberalen ofwel met
beide extremistische partijen ».
Deze bekentenis is weliswaar laat gekomen, maar daarom is zij niet minder
waar.
Steeds heeft de regering gezegd dat
zij met de tegenvoorstellen van de oppözitie rekening zou houden. Doch in de
praktijk is hiervan niets, maar dan ook
niets, in huis gekomen.
En wanneer dan de noodzakelijke
twee-derdenmeerderheid niet werd bereikt, dan lieten C.V.P. en B.S.P. niet na
de oppozitie van negativisme en vluchtmisdrijf te beschuldigen.
Wij van onze kant hebben altijd beweet-d dat de reec-ing moest kiezen :
grendels met de P.V.V. of politieke auton'imie met onze partij.
Dat de resering niet scheep is gegaan
met de P.V.V. vinden wij een heel goede zaak. Dat zij onze steun heeft geweigerd, kunnen wij natuurlijk minder appreciëren.
Een zaak is intussen zeker : het feil
dat de regering ons niet als partner
heeft aanvaard, zal haar door de Vlaamse kiezer bijzonder zwaar worden aangerekend.

Uitbouw van Zeebrugge

nieuwe vest
en
oude kleren
(g. van in) Nauwelijks had de miniSter een wat lachwekkende ommezwaai
gemaakt (hij zei ooit : «Zeebrugge
wettigt een miljardeninvestering niet»)
of twee oudere maar nog altijd leidinggevende antwerpse figuren — burgemeester Craeybeckx en havenschepen
Delwaide — haastten zich om bijna gelijktijdig de staf te breken over het ontwerp van plan om Zeebrugge tot een
superhaven uit te bouwen.
Van deze heren mag verondersteld
dat zij daarmee niet alleen hun bestuursfunktie maar ook het gros van
hun politieke vrienden uit de regeringspartijen hebben geëngageerd.
Klopt deze veronderstelling dan ziet
het er naar uit dat het superhavenplan,
dat nu op het ekonomisch kernkabinet
ter studie moet komen, een kort leven
beschoren is!
Alwie — en daaronder rekenen we
gans de Volksunie — het heroriënteren
van ons havenbeleid een warm hart toedraagt, weze dus gewaarschuwd : de minister is wel van vest veranderd maar
zijn partijgenoten dwalen nog in oude
kleren!
Het markantste feit van de voorbije
weken was toch niet het wat bitter herkauwen van argumenten tégen Zeebrugge. Merkwaardig en voor een goed luisteraar veelzeggend is de polemiek die
zich in Nederland ontspon tussen de
provinciale overheid van Zuid-Holland
en de stad Rotterdam. De bestendige

deputatie van Zuid-Holland dekreteerde namelijk dat in de Rijnmond de
olie-industrie niet verder mocht uitbreiden en dat, indien het vervoer van
stukgoederen
op
container-schepen
overschakelt, dit vervoer naar de Westerschelde of elders diende geleid.
Rotterdam, dat om een haven voor
container-carriers zit te springen en
dat voortdurend nieuwe industrie-terreinen opeist (het japans koncern Mitsui zou reeds voor Antwerpen hebben
moeten opteren), heeft deze uitdaging
van zijn provinciaal bestuur gretig aangepakt.
Hierbij interesseert ons vooral wat
onze noorderburen op tafel gooien als
hun roemruchte x zwijgplicht» even
geweld wordt aangedaan.
Om te beginnen weten de Rotterdammars te bewijzen dat het ekonomisch
potentieel van een streek maar moet
worden bevroren om op slag het bedrijfsleven alle belangstelling voor die
streek te doen verliezen. Daarnaast
stelt men even scherp dat, om de bestaande industriën gaande te houden,
nieuwe industriën moeten aangetrokken
en dat de haven voor alle nieuwe zeetrafieken toegankelijk dient te zijn.
Onder deze nieuwe zeetrafieken wordt
verstaan : de supermammoetschepen,
de erts-carriers en de container-carriers.
In deze orde van gedachten ligt ook
voor het vlaamse havenbeleid de konkluzie vast : het volstaat niet langer de
bestaande trafieken op peil te houden;
krijgt het bedrijfsleven de prikkel van
de nieuwe zee-trafieken voor olie, ertsen en stukgoederen niet, dan zullen
geen nieuwe investeerders optreden.
Erger, dan dreigt het bestaande bedrijfsleven af te sterven.
We veronderstelen dat Rotterdam
zijn slag tegen de gedeputeerde staten
van Zuid-Holand wel zal thuis halen.
Hopelijk zal het daarmee onze regeer-

ders ook ergens duidelijk maken dat het
binnenhalen van de nieuwe zeetrafieken dwingende plicht is.
In dit opzicht moeten we ons door de
kortzichtigheid van het duo Craeybeckx-Delwaide niet laten afleiden.

« Ons » leger

(1)

napoleon
is al
dood
(m.v.) De beroering in het leger,
waarop « WIJ » zinspeelde toen het een
paar maanden geleden een beperkte
bloemlezing gaf uit tientallen brieven
die in omzeggens alle vlaamse dagbladen verschenen, schijnt zich te hebben
toegespitst tot een persoonlijk konflikt
tussen de minister en de vlaamse militairen.
Inderdaad, nadat de algemene raad
van de vlaamse militaire klubs op 22
augustus in een lange, wanhopige brief
in de « Gazet van Antwerpen » de aandacht had gevestigd op het feit dat men
nog steeds tot geen echt voelbare verbetering van de geest in ons leger was
gekomen, antwoordde de kabinetschef
van de minister persoonlijk en poogde
de brief der vlaamse militairen te ontzenuwen.

geweldige welpen
België is een land dat enerzijds goede betrekkingen onderhoudt met
Israël en anderzijds met de arabische landen. Hoe de sinripatie van de
gemiddelde Vlaming of Waal in het joods-arabisch konflikt ook moge liggen, ons land is keurig neutraal. We voelen ons dus lichtelijk op de tenen
getrapt wanneer heetgebakerde midden-oostelijken precies ons grondgebied en onze hoofdstad (nou, ja...) uitkiezen om er een deel van hun
bommen kwijt te raken. Dat echter ook Bonn en Den Haag op hetzelfde
ogenblik partizanenbezoek kregen wijst er ten eerste op dat Brussel toch
nog niet helemaal de navel van de wereld is en vervolgens dat we gekonfronteerd worden met een probleem dat toch wel eventjes de grenzen van
ons hoofddorp én van ons land te buiten gaat.
De El Al-knal te Brussel heeft er ons - met een harde bons tegen het eigen deurtje - nog eens extra aan herinnerd dat we leven in een tijd die hard
in de richting van banditisme en schurkerij üls achtbare en officieel gesteunde ondernemingen aan het hollen is.
De tijd van de zeeroverij, van kielhalen en enterhaken ligt al een poosje achter de rug en wellicht op geen enkel terrein als juist op dit van de
piraterij ter zee werden dergelijke drastische en ondubbelzinnige wetten
uitgevaardigd. Maar de kaperij bloeit tans als nooit te voren en dit voorgoed voorbij gewaande bedrijf heeft als werkterrein één der simbolen
van onze vooruitgang en beschaving (nou, ja...) gekozen : het vliegtuigverkeer.
We leven zo snel dat we het ons waarschijnlijk niet allemaal meer juist
herinneren. Maar de wederzijdse luchtpiraterij in het Midden-Oosten was
beslist geen innovatie. En zelfs de bardidos die om de haverklap een jet
doen landen op Castro's Kuba, zijn niet de uitvinders van het sisteem. De
zo beschaafde franse natie luidde de (nieuwste) reeks van luchtpiraterij
destijds in met het schaken van de algerijnse opstandeling Ben Bella. Niet
zo maar een huzarenstukje van een paar op eigen houtje werkende kolonels, maar een officiële onderneming om Ben Bella tot staatsgevangene
en tot gijzelaar te maken. Daarna was er (onze lijst is onvolledig, maar
we geven slechts een paar hoogtepunten) de schaking van Eichmann te
Buenos-Aires. Hoe schuldig de man ook was : zijn schaking en de daaropvolgende berechting waren de officiële, openlijke bekrachtiging van staatswege dat piraterij een eer- en oorbaar bedrijf was geworden.
Het lijstje werd verder gezet met Moïse Tsjombe : eens te meer geen
onderneming van ergens een anonieme gangsterbende, maar schaking die
bekroond werd met brutale gevangenzetting - openlijk te kijki voor heel
de wereld - in een staatsgevangenis.
Dat is één paneel van de schilderij. Er zijn er nog andere, zo mogelijk
nog minder fraai!
Er is - in volle vredestijd ! - het probleem van de «totale oorlog ». De
knapen - leden van de « welpenorganizatie » - die te Brussel bommen kwamen gooien, behoren tot een gilde dat hoogst respektabel is geworden :
dat der partizanen. En inderdaad : God weet dat er op deze wereld gegronde redenen zijn om even te vergeten dat men een burgerpakje draagt
en om een aantal problemen met het geweer in de hand trachten op te
ruimen. De knoop ligt hem echter niet daar. De knoop ligt hem bij het
legalizeren, bij het ophemelen en verheerlijken van wat toch nooit meer
zou mogen zijn dan een randverschijnsel, een tijdelijke ontaarding, een
voorlopig opzijschuiven van de spelregels.
De partizaan is «in». Uiterst linkse kringen en - natuurlijk ! - bleke
salonfiguren zwelgen in het evangelie van het geweld dat door enkele
apostelen (soms met het voorbeeld maar véél meer alleen maar met de
pen of met de mond) wordt gepredikt. Liefhebbers van oppervlakkige gemeenplaatsen hebben wel eens gezegd « dat geweld het voornaamste kenmerk van het fascisme is ». We spreken hen niet tegen, maar stellen dan
vast dat we midden in een fascizerende stroomversnelling zitten en dat
de profeten van dit nieuwsoortig fascisme zich beroepen ondermeer op
Marx.
Met grote sprongen, zonder het eerst zelf goed te bemerken, zijn we
tans beland in een periode waarin geweld en schurkerij niet langer verborgen hoeven beoefend te worden, maar met de steun van staatswege
verheven zijn tot gangbare middelen in het internationaal verkeer.
Vrede is er minder dan ooit ! De welpen zijn op het oorlogspad !
dio Genes

Het is bij een poging gebleven, want
zelis « De Standaard » gewaagde '^nmiddelijk van « vage weerleggingen »
Terwijl de betrekkingen bij het amerikaanse leger b.v. losser en gemoedelijker zijn en terwijl de duitse militairen tans zelfs mogen aansluiten bij een
politieke partij en kandidaat zün voor
de verkiezingen, vindt onze generale
staf maar geen weg opdat de vlaamse
militairen volledig inspraak zouden
krijgen en een passende omgeving zouden vinden in ons leger.
Het komt immers vooral op die inspraak en op die passende omgeving
aan. Echte demokratie, die b.v. de generale staf doet inzien dat we leven ia
1969 en niet onder Napoleon, is nog ver
te zoeken. Indien de legerleiding echt
demokratisch kon denken, dan nam zi|
spontaan maatregelen om de leeerkringen aan te passen aan de feiteliike toestand, dw.z. aan de bestaande vlaamse
meerderheid in ons land. De legerleiding handelt echter juist andersom; ze
pluist de taalwetten uit en waar ze de
mogelijkheid ziet om de Vlamingen tegen te werken, aarzelt ze geen osïenblik.
Slechts één wraakroepend voorbeeld.
De legertaalwet benaalt dat in de brusselse militaire instellingen de éne helft
van de betrekkingen moet worden toegekend aan hen die wezenlijk het Nederlands en de andere helft aan hen die
wezenlijk het Frans kennen. F^t heeft
jaren geduurd vooraleer men wilde aanvaarden dat het niet volstond 50 %'
vlaamse soldaten, korporaals enz naast
50 % waalse officieren te hebben. Een
advies van de Raad van State heeft tenslotte op het onlogische van die opvatting gewezen. Wat heeft de generale
staf dan uitgevonden ? Aangezien alle
officieren de éne taal grondig en de
andere wezenlijk moeten kennen, bestaat er « wat de officieren betreft geen
probleem ». Wat wil zeggen dat volgens
die heren alles in orde is met de taalwet zelfs alle officiersbetrekkingen in
waalse handen zijn!
En om dergelijke anti-vlaamse maneuvers te dekken, doet minister Segers zijn kabinetschef naar de pen grijpen 1
« Ons » leger

(2)

ratten
inde
kantine
(m.v.) Waalse officieren, die niet
snugger genoeg waren om het betrekkelijk eenvoudig eksamen over de werkelijke (d.w.z. meer dan wezenlijke, maar
minder dan grondige) kennis van het
Nederlands af te leggen, geraken niet
verder dan kapitein-kommandant en
moeten op 51-jarige leeftijd het leger
verlaten.
Dat weten ze reeds als ze ongeveer
45 zijn en op die ouderdom komen ze,
vaak wrokkig tegen de Vlamingen,
tijdens een paar jaren op het ministerie
of op de generale staf terecht. Daar
oefenen ze nog veel gezag uit en weten
het vaak tegen de Vlamingen te gebruijken. Als men weet dat ongeveer 80 %
van de officieren in de Daillykazerne
Walen zijn, dan begrijpt iedereen hoe
het komt dat men b.v. vaak onbeleefd
wordt aangesproken als men telefoneert
in het Nederlands en dat — ofschoon
het Nederlands de binnendiensttaai is
voor de Daillykazerne (boekhouding,
enz.) — nog vele berichten alleen in het
Frans gesteld zijn. Dat legt ook uit hoe
het komt dat bij de staf van de zeemacht (waar logischerwijze haast geen
plaats kan zijn voor Walen) een abonnement schijnt genomen te zijn op alle
mogelijke waalse dagbladen en slechts
op een paar vlaamse.
Als die voorbijgestreefde kommandanten op 51-jarige leeftijd het leger
verlaten, is hun rijk nog niet ten einde.
Er bestaan nog uitwegen zoals « Het Militair Tehuis», «Het Ziekenfonds aeP
Rechthebbenden van het Leger», allerlei militaire klubs en vooral de militaire hoofdkantien en de sociale diensten van het leger.
,
Voor een leger dat in West-Duitslana
uit 70 % Vlaamse dienstplichtigen bestaat, werkt een militaire hoofdkantien
die hoofdakelijk het Frans gebruikt
voor de inwendige dienst en de betreKkingen met leveranciers.
j * Jo
Is het dan te verwonderen dat ae
Vlaamse militairen zich voortdurena
met klachten tot de vlaamse bladen
richten en dat ze maar één oplossing
meer zien : taalkaders.
Het is een logische oplossing, die zowel voor waalse als voor vlaamse militairen eenzelfde kans openlaat Maar
wat wil men met een generale stat, aic
niet weet dat we in 1969 leven ?

nazijn
JAARLIJKSE MANEUVERS
Tot de jaarlijkse « herlstmaneuvers » in onze politiek behoren de pogingen, om de voorzitters van Kamer en Senaat
een voetje te lichten en te vervangen door een van hun waarde politieke vrienden.
Dit jaar maakt op de traditie
geen uitzondering. Naar verluidt is de C V P . niet te spreken over de manier waarop senaatsvoorzitter S t r u y e de
grondwetsherziening heeft aangepakt. De naam van ex-minister Dries Dequae wordt voor
de opvolging in de Kamer naar
voren geschoven. Ook de namen van een paar kandidaatsenaatvoorzitters worden onder
vtienden doorgegeven.
Het ziet er echter naar uit
dat beide steunpilaren van
« troon en altaar » '(de ene
troon, de andere altaar) de toekomst met niet al te veel zorgen mogen tegemoet kijken :
hun rijk zal nog wel wat duren.

test tegen het voornemen om
een 100 m-building op te richten die de mooie omgeving van
de Abdij van Ter Kameren totaal zal bederven.
De hoofdverantwoordelijke
voor deze orgie van vernielzucht en smakeloze stenenstapelarij is de brusselse schepen
van Openbare Werken Van den
Boeynants.

EN NOG BRUSSEL
Toen wij vorige week de zeer
grote verantwoordelijkheid van
het brussels stadsbestuur inzake de brandramp aan de Van
Arteveldestraat aanstipten, waren we nog niet in het bezit
van een gegeven, dat slechts
met enige vertraging is uitgelekt : de woning waarin een
nog steeds niet definitief aantal noordafrikaanse gastarbeiders om het leven kwam, is eigendom van de stad Brussel.
De stad bezit overigens in dezelfde buurt nog een zestigtal
dergelijke huizen.

HET HOOFDDORP
Wie af en toe eens te Amsterdam of te Parijs komt en
wie daar vaststelt hoe de verantwoordelijken voor de urbanizatie van deze miljoenensteden er in slagen, de oude stadskernen en historische gedeelten te sparen én tegelijkertijd
toch zinvol en radikaal-modern
te bouwen aan de periferie,
kan alleen maar woedend neerkijken op het geklungel van
onze eigen hoofdstedelijke verantwoordelijken. In een paar
decennia tijds werd veel waardevols te Brussel onherstelbaar
verminkt of totaal vernietigd,
terwijl in de plaats veelal
slechts de zielloze probeersels
komen van onbekwame barnumbouwers.
Er is tans te Brussel weer
sterk (en gerechtvaardigd) pro-

REEDS VROEGER
In het ramphuis brak reeds
een vrij ernstige brand — toen
gelukkig echter zonder slachtoffers — uit in het begin van
dit jaar.
Het heeft niet belet dat de
stad zich geen zier bekommerde om de onmenselijke toestanden in haar eigendommen.
TWEEDE TAAL
De eerste gegevens over de
keuze van het Engels als tweede taal aan vlaamse onderwijsinrichtingen vallen beslist mee:
1969 schijnt het jaar van de
doorbraak te zijn geworden.
Waar men tot vorig jaar de
scholen met Engels als tweede

taal in Vlaanderen nog op de
vingers kon tellen, zijn er tans
reeds indrukwekkende percentages. Zo blijkt er in één-derde van de vrije middelbare
scholen geopteerd te zijn voor
een kursus Engels tweede taal.
In St Niklaas bijvoorbeeld
kwamen in alle onderwijsinstellingen met een humanioraciklus voldoende aanvragen
binnen voor die kursus
De anti-kampanje (o.m op
zéér wankele gronden gevoerd
via « De Standaard ») leverde
veel stof voor kritische lezersbrieven in heel de vlaamse pers
en slaagde er niet in, de opgang van de keuze voor het Engels te verhinderen.
We verheugen ons om deze
doorbraak ; ze wijst er immers
op dat de Vlamingen steeds
meer en meer uit eigen inzicht,
zonder « belgische kompleksen », hun weg gaan.

HULDE. . .
Een aantal vlaamse C.V.P.ers zijn met ettelijke maanden
vertraging tot de ontdekking
gekomen dat die grondwettelijke grendels toch maar knoeiwerk zijn. In « De Nieuwe
Gids » noemde Van Haverbeke
ze « dat formalistische gedoe ».
Van Haverbeke schreef trouwens nog méér dan dat : « Overigens, ten aanzien van een
probleem als dit van de bescherming der minderheden
door ingewikkelde parlementaire procedures zien wij de
enen (de P.S.C.) er aan vasthouden als aan hun eigen bestaan, terwijl de anderen (de
CVP.) onder de invloed van
de anti-grendelkampanje van
de Volksunie dat formalistisch
gedoe naar de duivel wenst ».

. . .AAN DE V.U.
Van Haverbeke's uitlating in
een C.V.P.-krant is een dubbele hulde aan de Volksunie : ze
bewijst eerstens dat de V.U. gelijk had met haar verzet tegen
de grendels en de C.V.P dus
ongelijk. En ze bewijst vervolgens dat de voorjaarskampanje
van de V.U. — met affiches en
pamfletten en radio- of tv-uitzendingen — raak heeft geschoten !

(jeeveedee) Het nieuwe politieke seizoen in Nederland
staat te heginnen. Aanstaande dinsdag 15 septevfiher krijgen
we de gebruikelijke gala-voorstelling : de opening van het
parlementaire jaar, kompleet met gouden koets en veel ceremonieel vertoon (al is ditmaal enige versobering ingevoerd), rnaar ook met indiening van de rijksbegroting en
de traditionele troonrede van koningin Juliana. Het spel in
de Tweede Kamer - vaak een woordenspel, waarbij het
minder om de knikkers gaat dan om de handige maneuvers kan daarna weer een aanvang nemen.
Dit jaar is «Prinsjesdag», zoals de derde dinsdag van
september wordt genoemd, voorafgegaan door twee gebeurtenissen aan het (partij-)politieke front die op iets
langere termijn van veel invloed kunnen zijn op de nederlandse parlementaire en regeringsverhoudingen. Daar t«
vooreerst het uitlekken van de afspraak der drie kristelijke
partijen dat zij in 1971 achter één gezamenlijke ministerprezident de Kamerverkiezingen in willen gaan en zullen
trachten vóór de verkiezingen een regeringspartner te
vinden. En op de tweede plaats de breuk in de feitelijk
nog te vormen progressieve koncentratie, doordat de Pacifistisch-Socialistische Partij (P.S.P.) geweigerd heeft nog
langer aan de onderhandelingen deel te nemen. Twee veelbesproken beslissingen die feitelijk onthullend zijn voor het
politieke klimaat, een klimaat van besluiteloosheid en argwaan, ongeïnteresseerdheid van de grote massa en onduidelijkheid voor degenen die wél belangstelling hebben voor de
ontwikkeling der verhoudingen. Spijtig het te moeten konstateren, ook al onderscheidt Nederland zich in dit opzicht
zeker niet van menig ander land.
Nemen we eerst het geval van de kristelijke groeperingen, de Katolieke Volks-Partij (in Kamerzetels gemeten de grootste van het land), de Christelijk-Historische
Unie en de Anti-Revolutionaire Partij. De regelmatige lezers van « Wij in Nederland » weten natuurlijk dat deze drie
partijen al twee jaar aan het onderhandelen zijn om tot een
of andere vorm van vaste samenwerking te komen. De gesprekken hierover vinden plaats in de zogeheten «Groep
van Achttien 7t (zes man uit elk van de drie partijen). Zij
hebben zich tot doel gesteld nog vóór de volgende verkiezingen duidelijkheid te scheppen aan het kristelijke front.
Is partijvorming op bazis van godsdienstige beginselen,
een verschijnsel dat in 1969 eindelijk toch wel eens achterhaald zou mogen zijn, van de andere kant - en uitgaande
van het feit dat die kristelijke partijen nu eenmaal bestaan en niet van de ene dag op de andere kunnen verdwijnen - kan men hun streven naar duidelijkheid wel toejuichen. Het grote verwijt immers aan K.V.P., C.H.U. en
A.R.P. was altijd dat geen enkele kiezer aan hun programma kon zien wat voor soort politiek zij na de verkiezingen
zouden gaan bedrijven. De ene keer kozen zij voor de socialisten, dan weer voor de liberalen. Daaraan zou nu een eind
komen door de afspraak van « de drie » dat zij nog vóór de
verkiezingsdag hun keuze zouden bepalen.

WIJ
in nederland
Een bijdrage tot de duidelijkheid du^. Maar tóch ziet dit
er mooier uit dan het is. Want voor het kiezen van een regeringspartner zijn de konfessionelen aangewezen op óf de
socialisten (Partij van de Arbeid) óf de liberalen óf D'66.
De moeilijkheid is nu dat de socialisten gezworen hebben
niet meer met de K.V.P. in zee te gaan, dat de liberalen
allerlei «linkse y> tendenzen ontdekken bij de kristelijken
en dat D'66 het liefst de oude partijen zou willen laten
« ontploffen» (dixit Van Mierlo). Daardoor zou er voor de
kristelijke koalitie wel eens niemand te kiezen zijn, zodat
nog alleen de mogelijkheid van een minderheidsregering
zou overblijven. En dat is een riskante zaak tegenover een
weliswaar verdeelde, maar tegelijk ook regeringsbeluste oppozitie.
In ieder geval weten we aan de vooravond van het nievf
we parlementaire jaar, hoe de kristeljke groeperingen zich
opstellen. En wie gehoopt had dat voor « de drie » het water
toch veel te diep zou zijn, blijkt bedrogen te zijn uitgekomen:
een nederlandse C.D.U. staat nog altijd op stapel!
De tweede voorname politieke gebeurtenis van deze weken is het bedanken van de P.S.P. voor het Progressief Akkoord (P.A.K.). Via de weg van dit akkoord hoopten socialisten, samen met de P.S.P. en de Radikalen (P.P.R.), tot
een linkse koncentratie te komen. Aanvankelijk wilde men
er ook D'66 bij betrekken, maar de Van Mierlo-hoys, van
wie alle opiniepeilingen voorspellen dat ze straks hun Kamerzeteltal van 7 naar 20 gaan opvoeren, voelen niets voor
een blijvend samengaan met de socialisten. De P.V.D.A. is
immers in de ogen van D'66 ook zo'n oude partij die maar
dient te ontploffen.
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aamse protesten, bezwaren van medische zijde, de rol van de hoofdstedelijke agglomeratie ten
butu'^^
^"" F/aa/tderen én van Wallonië : het weegt allemaal niet op tegen de realiteit van
nuaozers en scrapers die te St Lambrechts-Woluwe de bodem effenen voor de franstalige medische fakulteit van de U.C.L.

Nu de P.S.P. heeft besloten niet meer aan de totstandkoming van het P.A.K. mee te werken, is de pozitie van dat
Progressieve Akkoord bepaald zwakker geworden. Feitelijk gaat het nog maar om onderhandelingen tussen socialisten en Radikalen, waarbij deze laatste partij veel te zwak
van getal is. Daarmee kan men in feite het hele P.A.K. wel
afschrijven,. Want er is nog altijd de bekende verdeeldheid
bij de socialisten (denk aan Nieuw Links en aan de herrie
die zopas ontstond over het ontlag van de socialistische radiokommentator Meyer Sluyser), waardoor er van haar huir
dige oppozitie in de Kamer dikwijls ook weinig in huis komt.
Wanneer men weet dat de P.S.P. zich vooral uit het P.A.K.
terugtrok omdat zij de houding van de socialisten in zaken
als de bezetting van het amsterdamse Maagdenhuis door
studenten niet links genoeg vond, zal het duidelijk zijn dat
het eeuwige noodlot van de linkse verdeeldheid ook in Nederland weer heeft toegeslagen. Men kan het betreuren of
men kan er zich over verheugen, zeker is dat het rookgordijn boven onze partijpolitiek nog altijd niet is opgetrokken. En dat is, een kleine drie jaar na het grote keerpunt
dat met de val van het katoliek-socialistische kabinet CalsVondeling in de beruchte «Nacht van Schmelzer» scheen
te zijn aangebroken, een weinig hoopvolle vaststelling.

EN NU BRUSSEL...
(vervolg

van hlz. 1)

t w e e volksgemeenschappen. De vaststelling dat de taalwetten in Brussel niet
worden toegepast zet ons er niet toe aan
om ons hierbij neer te leggen, maar wel
om meer dan ooit het federalisme na te
streven dat een definitief einde zal maken aan de verfransing te Brussel.
Ik ga niet verder in op enkele andere
p u n t e n in het interview, die gemeengoed geworden zijn. Dat Brussel geen
derde federatie van een deelstaat kan
•worden, betekent niet dat de Brussellaars hun politieke rechten verliezen
noch op het vlak van de gemeente noch
op dat van het land. Zij zullen aan de
verkiezingen voor het parlement van
een vlaamse of een waalse deelstaat
deelnemen en hun gemeenteraad of -raden verkiezen. Op het gemeentelijke
vlak zal echter minstens in het beslissende toporgaan een vlaams-waalse pariteit dienen ingevoerd te worden.
Indien deze opvattingen aan vele
Brusselaars als redelijk en gematigd
zijn voorgekomen, kan ik mij daarover
slechts verheugen Ons prioritair doel
moet toch zijn de snelle invoering van
een federalisme met twee. Het is begrijpelijk dat de normale reaktie van de
Brusselaars hier tegenover negatief is
e n het was goed van hen ook duidelijk
t e zeggen, zoals ik het in « Le Soir »
deed, dat bij federalisme alles wat Brussel teveel genomen heeft dient terug te
keren aan ieder van de twee gemeenschappen. Maar was het niet even nuttig hen trachten bij te brengen dat in
dit federalisme met twee niets besloten
is dat in strijd is met gegronde brusselse
belangen ; ja zelfs dat het voor Brussel
de juiste en de enige oplossing is Dit
voora' in tegenstelling met een federalisme met drie dat, zoals ik zegde, de
Brusselaars in een niet vol te houden
rol van scheidsrechter tussen Vlamingen en Walen zou plaatsen.

In teorie zou een meerderheid over
gans het land het federalisme aan de
minderheid die Brussel is kunnen opleggen. Wie ziet echter niet in dat voor
een dergelijke diepgaande hervorming
ook de konsensus van de brusselse openbare mening zal nodig zijn ? Deze bevolking IS tans meer ongerust en onzeker dan men meestal weet, m a a r ik geloof dat het uiteindelijk mogelijk is
haar te doen inzien dat ook voor h a a r
het federalisme met twee de uitkomst
is. Door het nastreven van de instemming van de Brusselaars wordt de pozitie van de Vlamingen aan de onderhandelingstafel niet verzwakt, m a a r integendeel versterkt, w a n t de brusselse
mandatarissen zullen verplicht worden
met de evolutie in hun openbare mening
rekening te houden. Een F.D.F.-mandataris, als Lucien Outers heeft dit in een
later interview in « Le Soir » overigens
onmiddellijk begrepen. Na de vaststelling dat in mijn opvattingen van het
« rijksgebied » (wat steeds vaag is gebleven) geen sprake meer is, verzet hij
zich onmiddellijk tegen het federalisme
m e t twee omdat dit de eigen belangen
van de brusselse streek verwaarloost en
de hoofdstad onder een voogdijregime
plaatst waarvan zij niet wil weten.
Zijn deze opvattingen nu gematigd of
radikaal, zijn ze realistisch of ekstremistisch ? Zij zijn radikaal in de betekenis dat zij grondige en blijvende veranderingen in de samenleving van de
twee volksgemeenschappen voorstaan.
Ze zijn gematigd en realistisch in de betekenis dat zij de enige afdoende regeling zijn, dat zij de wrijvingsvlakken m
het land zullen inperken, zoals zo goed
gezegd werd in de Volksunie-verkiezingsslogan : « Klare afspraken, goede
buren ». Ik hoop dat zij ook samenhangend zijn.
De reakties van vlaamse politieke figuren uit andere partijen zijn dit zeker
niet. Van senator Leynen in « Het Be-
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UTOPIE

lang van Limburg » zou ik tien op tien
krijgen voor politiek realisme indien ik
dit « irrealistisch federalisme » had achterwege gelaten. Maar dit is juist het
sluitstuk.
De vlaamse C.V.P.-voorzitter, Robert
Vandekerckhove, zag in dit interview
de lang verwachte kans gekomen om
een m a n d a t a r i s van de Volksunie in
Vlaams ekstremisme te overtroeven. De
mechelse notaris moet e r zo « drommels british » uitzien dat, zoals hij twee
dagen later aan « Le Soir » verklaart,
hij in de winkels van de Louizalaan in
het Engels toegesproken wordt. Ik mag
mij deze ondeugendheid wel permitteren w a n t hij heeft het toch ook over
mijn beroep. Enkele geïzoleerde gevallen terzijde gelaten, zo zegt hij, ziet hij
geen evolutie in de mentaliteit van de
franstalige Bruselaars. Hij vindt dan
ook de taalwetten t e Brussel noodzakelijker dan ooit. Hij wil zelfs verder gaan
en nl. eigen vlaamse instellingen uitbouwen. Laat mij eerst opmerken dat
dit niets m e t de toepassing van de verplichtende taalwetten te m a k e n heeft.
Er moeten, aldus senator Vandekerckhove, « aan de brusselse Vlamingen
n i e u w e aangepaste organismen, waar ze
zich thuis voelen en vrijelijk zouden
kunnen verenigen » worden opgericht.
Niemand zal h e m hier tegenspreken.
Halverwege zijn interview neemt de
ekstremistische opwelling van de h e e r
Vandekerckhove zienderogen een einde.
Op de vraag van de joernalist of hij
voorstander is van een paritair kollege,
antwoordt hij ontwijkend : « ik zal over
een paritair kollege niet spreken » en
in zijn volgend antwoord of zijn eisen
radikaler zijn dan de mijne, blijft hij
zelfs een of twee m a t e n achter op de
aan gang zijnde evolutie in zijn eigen
partij : « ik ben geen voorstander, w a t
mij betreft, van een federale formule ».
Over een gebiedsuitbreiding van de
brusselse agglomeratie heeft hij blijkb a a r reeds diep nagedacht en al zegt hij
niet erg te geloven in een operatie van
uitwisseling van grondgebied, begint hij
zich toch reeds zorgen t e m a k e n om niet
de dupe van de operatie t e zijn : « m e n
zou ons inderdaad kunnen voorstellen
weilanden aan de Vlamingen af te staan
in ruil voor woonwijken aan de frankofonen. Ik wil niet zeggen dat de grenzen
van Brussel tans ideaal zijn ... ».
De figuur van de traditionele C.V.P.politikus komt op het einde nog beter
t e voorschijn wanneer, in strijd m e t
zijn verklaringen in het begin en blijkb a a r denkende aan de verstandhouding
tussen C V P., P.S.C, en zelfs V.d.B., hij
ineens dan weer besluit dat « er pozitieve krachten in Brussel zijn : frankofonen die overtuigd zijn van de noodzakelijkheid om een hoofdstad in stand te
houden die even gastvrij is voor de t w e e
nationale kuituren ». Men hoort h i e r
reeds de echo van de V.d.B.-bla-bla-bla.
Als goede partijman, zoals hij zich heel
h e t interview gedraagt, precizeert hij
trouwens : « deze krachten zijn op ongelijke wijze verdeeld onder politiek
opzicht ». Met andere woorden : m e n
moet hen in de P.S.C, V.d.B. gaan zoeken.
H e t was te verwachten dat na mijn
interview in « Le Soir » de heer J. Van

Het griekse woord « utopia », w a a r v a n wij de klanken
gewoonweg met onze eigen lettertekens hebben weergegeven, heeft een zeer eenvoudige betekenis. « Utopie »
betekent alleen m a a r « nergens ». Het woord zelf en zeker het gebruik dat wij er nu van maken, de betekenis
die het voor ons heeft gekregen, stammen van één van
die zeldzame mensen die eigenlijk iedere mens zou moeten kunnen bewonderen : Thomas Morus. En het is helemaal niet zonder belang dat juist deze man, deze nuchtere realist die beslist niet v e r l a n g d e te sterven, maar de
dood niet vreesde (in die zin dat hij er voor op de loop
ging !), zijn « De optimo reipublici statu, deque nova insula Utopia» (« Over de beste staatsvorm en over het
nieuwe eiland Utopia ») schreef, en niet een of andere
fantast (of dat nu een dichter is die niet eens weet hoe
hij zijn boterhammen smeren moet, of een zogezegde revolutionair die alleen m a a r weet dat er « iets » kapot
moet).
Thomas Morus droeg bovendien zijn werk op aan Pet r u s Aegidius, de stadssekretaris van Antwerpen die zijn
vriend was, en hij herinnert in zijn inleiding aan de gesprekken in het huis van P e t r u s Aegidius w a a r u i t zijn
« Utopia » werd geboren. Het waren allemaal oerdegelijke burgers die rond de wieg van het woord en het begrip
« utopie » stonden. Verwonderlijk ? Misschien wel integendeel. Misschien heeft wel juist die oerdegelijkheid
aan « utopie » zijn juiste, onvervangbare betekenis en
zin gegeven. Want al heeft Plato in zijn « Staat » de eerste bekende utopie geschreven (zonder h e t woord t e kennen !), hij wist waarschijnlijk nog niet hoe zeer een Utopie « utopie » is en toch niet ophoudt waardevol te zijn.
En dat wist ook de latere Plotinos nog niet die trachtte
een « Platonopolis » (een Plato-stad) te stichten. More
wist heel waarschijnlijk wel dat zijn « Utopia » inderdaad « nergens » is, méér nog : nooit « ergens » zal zijn.
En toch was zijn w e r k iets anders dan louter dichterlijke
verbeelding, iets anders dan een ontsnappen uit de werkelijkheid of alleen m a a r aangenaam tijdverdrijf voor de
schrijver en voor de lezer !

Eynde zich niet onbetuigd zou laten,
m a a r hij is tenminste verstandig genoeg
om geen poging te doen, zoals de heer
Vandekerckhove, om de Volksunie in
radikalisme te overtreffen. Integendeel
blijkt hij een aantal van mijn vaststellingen te onderschrijven. Zij zijn trouwens beïnvloed door de marxistische s e
ciologie, w a t de heer Van Eynde waarschijnlijk niet bemerkt, m a a r de heer
Mare Dekock te Brussel enkele tijd geleden in « Le J o u r n a l des Tribunaux »
des te beter. De heer Van Eynde probeert verdeeldheid te zaaien in de rangen van de V.U. Dat in onze partij een
fundamentele eensgezindheid kan bestaan wordt voor de heer Van Eynde
blijkbaar steeds minder denkbaar, wanneer hij zich de fundamentele verdeeldheid in zijn eigen partij herinnert.
Zoals m e n zegt : de verstandige lezer
zal reeds klaar hebben gezien in zijn
proza. Zijn dagblad met een slinkend©]
oplage bereikt overigens slechts een!
klein gedeelte van het socialistische pu-i
bliek, laat staan van het bestaande ofl|
potentiële V.U.-publiek. De heer Van
Eynde zou zich beter afvragen of zijn
onbesuisd en wrokkig proza niet gedeeltelijk de afname van zijn lezerspublieg
kan verklaren. Zij moeten h e t toch ooic
stilaan beu zijn, na een k w a r t eeuw her»
innerd te worden aan mijn oorlogsveiv
leden, wat mij niet deert, vermits ik heï
nooit en nergens onder stoelen of baai^
ken heb gestoken, ook niet toen ik ruiia
tien jaar geleden op eenparige wijze ala
sekretaris-generaal van de Ekonomische
Raad voor Vlaanderen w e r d aangeduid
door een komitee w a a r i n ook een aan.
tal vooraanstaande partij- en geestesgenoten van de h e e r Van E y n d e zetelden,
w a a r m e d e ik vijf jaar lang in uitstekende verstandhouding h e b samenge»
w e r k t . Ook de heren Louis Major ea
Dore Smets, om van vele anderen niet
t e spreken, zullen het proza van de heer
Van Eynde dienaangaande weinig op
prijs stellen.

Vlaamse ekonomische ekspansie,
zoals deze nagestreefd werd in de
E.R.V., en kulturele en sociologische
emancipatie, zijn echter niet voldoende. De vlaamse strijd is in de
eerste plaats een politieke strijd j
dit inzicht heeft me in de politiek
gebracht. Zoals ik in de E.R.V. tien
jaar geleden een groot optimisme
aan de dag legde voor de vlaamse
ekonomische ekspansie - en dit optimisme werd door de evolutie bevestigd - zo ben ik tans ook optimistisch voor de veslerking van de
vlaamse pozitie le Brussel. Evenmin
als toen zal dit optimisme echter
verlammend werken. Wij moeten
nog voortdurend werken en strijden
om deze evolutie le versnellen en in
macht en instellingen le konsoHderen. In plaats van minder le strijden zullen wij ons nog meer inspannen vanuil een groot vertrouwen
in de vlaamse toekomst.
Lode Ciaes,
Senator

Elke « utopie » is kritiek op de eigen tijd en op de eigen gemeenschap. En hoewel iedere mens wel in een zekere m a t e rebel is, moet die « rebelsheid » bij de_ schrijver van een « utopie » toch een hoge graad van intensiteit hebben bereikt. Zoniet zou hij nooit zo iets schrijven.
De grote vraag is echter of die schrijver en rebel ook beseft dat zijn « utopie » zowel onmisbaar als onmogelijk
is ! Misschien heeft n i e m a n d zo duidelijk de goede en de
slechte utopist onderscheiden als Ortego y Gasset in zijn
« Miseria y esplendor de la traduccion » (Ellende en heerlijkheid van de vertaling). Voor Ortega is h e t echt menselijke zonder meer utopisch : « al het menselijke is wezenlijk utopisch » !
Er zijn echter (zo Ortega) twee totaal verschillende
vormen van utopie ; een valse en een echte ; er zijn twee
soorten utopisten : goede en slechte. De slechte utopist
meent dat w a t wenselijk is, w a t zoveel w a a r d e heeft dat
het dient gewenst te worden, ook mogelijk is « en dan is
h e t m a a r één stap meer tot het geloof dat h e t gemakkelijk is ». De goede utopist echter heeft wensen die met
minder waardevol zijn ; m a a r deze volledig verwerkelijken lijkt hem vrijwel (en zelfs zonder meer) uitgesloten.
Wat hij echter heel beslist weet is, dat het gewenste zelfs
m a a r enigszins benaderen ongewoon moeilijk is. Is hiJ
minder rebel ? Helemaal niet, misschien wel integendeel,
maar hij is méér mens. Zal h i j minder aktief zijn, minder
« doen » ? Hij zal de énige zijn die echt iets d o e t ! Want
de slechte utopist heeft wél de geestdrift van één ogenblik (dat hoogstens een paar jaar kan d u r e n ) , de goede
utopist heeft echter taaiheid en geduld, zoniet als verworvenheid dan toch als « utopie » — als een echte utopie !
u + t
Zonder utopie te leven is wel « utopisch » ; w a t bestaax
is ons nooit genoeg ! Wij willen altijd n a a r « ergens » aai
« nergens » is. Maar erkennen en aanvaarden wi] dat nei
menselijke, dit utopische, altijd moeilijk is ? En a i t aan
zonder te dezerteren !
NEMROD.

|
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DE KULTURELE AUTONOMIE DIE DE REGERING BEOOGT, IS NIET BESTEMD O M DE DRANG NAAR AUTONOMIE ( V A N WALEN EN VLAMINGEN) TEGEMOET TE
KOMEN MAAR OM DE EVOLUTIE IN TE DIJKEN. HET
IS NONSENS TE MENEN DAT HET FEDERALISME ER V A N
ZELF KOMT, TENMINSTE HET FEDERALISME DAT WIJ
BEOGEN. WIJ BEVECHTEN DAT NIET DOOR TOEGEEFLIJKHEID. ZOALS REEDS ZO VAAK HET GEVAL WAS IN
DE VLAAMSE ONTVOOGDINGSSTRIJD,. GEBRUIKT
MEN « KULTUUR » ALS DE FOPSPEEN IN HEULSAP, ZODRA DE VLAMINGEN LASTIG WORDEN. DE VLAAMSE
BEWEGING BOEKTE REEDS MENIGMAAL SCHIJNOVERWINNINGEN DIE DE VERDERE VOORUTGANG ERVAN VERTRAAGDEN. DE KULTURELE AUTONOMIE ZOU
EEN DERGELIJKE OVERWINNING KUNNEN WORDEN.

Wij moeten de oorsprong van cTe
huidige situatie goed op het oog
houden. Begin 1968 lokte het uitdagend manifest van Leuven-Frans
(lees : van het unitaristisch bestel)
een nooit geziene massale opstand
van de vlaamse jeugd uit, die door
geen politiegeweld in te tomen
bleek.
Het is deze konstesterende jeugd
die de slag thuishaalde.
De vlaamse C.V.P. bewees aan de
unitaire reaktie haar klassieke handen spandiensten, nl. de stroming
trachten op te vangen. Dit maneuver bracht de regering ten v a l . . ï
en leidde haar tot de verkiezingen.

Het belgische establishment aanvaardde
dit riziko van vervroegde verkiezingen me»
de hoop dat een verkiezingsoverwinning
van de « vaderlandslievende > spekulantenpartij, de P.V.V., de aanwijzing zou zijn
voor het verzet van < het gezonde deel van
de natie > tegen 'iet « ekstremisme ». Een
reaktionnaire regering had dan van een
P.V.V.-overwinning gebruik kunnen maken
om haar wil met politiegeweld op te leggen.
De Vlaamse C.V.P. werd niet beloond
voor haar « harde » houding. De vlaamse
opinie was en is volwassen genoeg om in
te zien dat de houding van de C.V.P. maar
schijn is. Het was de Volksunie die alzo als
overwinnaar uit de stembus kwam
Het brusselse establishment deed toen
wat ieder establishment in gelijkaardige
omstandigheden doet, nl. de nederlaag in
schijn aanvaarden en het kwaad zoveel mogelijk beperken door afleidingsmaneuvers.
Dat is de diepe zin van de regeringsverklaring, het koekoeksei van V.d.B. dat premier Eyskens aanvaardt heeft uit te broeden. Of deze gewiekste man zelf zo vast in
het V.d.B.-geloof is, kan geen mens uitma•'en ; de wegen van Gaston zijn ondoorgrondelijk. Hij loopt op kousevoeten in de
misï.
y.d.B. draagt geen regeringsverantwoordelijkheid maar het is met zijn plan dat
wij te doen hebben... en dat niet anders
dan anti - federalistisch bedoeld kan zijn.
De Walen (en ook wij) willen een demokratisch-geplande ekonomische decentralizatie. Van onze eis van meesterschap
m eigen huis wordt vaagweg bureaukraüsch werk gemaakt. Ekonomische bureaucratie en ekonomische demokratie (de ekonomische strukturen demokraïisch I) zijn
echter twee I
De vlaamse diang tot meesterschap ia

DE FOPPERT VAN DE
KULTURELE AUTONOMIE

Moest de regering het ernstig nemen meï
de kulturele autonomie dan zou zij er spoed
mede maken ze door te voeren waar het
zonder grondwet en zelfs zonder wet kan,
nl. in het regeringsbeleid zelf. Dit zou waardering en in zekere zin vetrouwen verdienen.
In dit opzicht valt het op dat de twee
voornaamste en nog niet gerealizeerde domeinen van de kulturele autonomie, nl. onderwijs en wetenschap, toevertrouwd werden aan vooraanstaande ministers die hun
anti-autonomistische overtuiging niet onder stoelen noch banken steken, nl. P. Vermeylen en Th. Lefèvre.
eigen huis, toï autonomie, staaï op kulïureel gebied zgz. in de regeringsverklaring
geschieven. Na een eerste legislatuur-jaar
echter wordt het met de dag duidelijker
dat heï regeringsplan (V.d.B.) erop gericht
is, de evolutie tot autonomie af te remmen,
de vlaamse ontvoogding af te remmen.
Ten eerste wil men iedere verdere ontwikkeling van de autonomie beletten door
ze grondwettelijk eng kultureel in te dijken.
Het ware veel eenvoudiger, het beginsel
van mogelijke federalizering in de grondwet in te schrijven en de toepassing verder
bij gewone wet met grondwettelijke meerderheid te regelen. Neen 1 De autonomie
moet in een klein-kultureel keurslijf bevroren bij grondwet, dat iedere verdere federalistische ontwikkeling bemoeilijkt.
Nu dit bevriezingsmaneuver door de politieke macht van de Volksunie verijdeld
is, zal men er zich misschien mede vei
genoegen het keurslijf van de mini-auto
nomie er bij de wet door te halen. Ongi,
twijfeld kunnen daar « goede dingen >
in zijn die vanzelfsprekend aanvaardbaar
zouden zijn.
Ook deze wettelijke beperking van de autonomie bemoeilijkt iedere uitbreiding ervan : een feitelijke ontwikkeling (b.v. door
splitsing van ministeries) kan wel de baan
effenen.
De geschiedenis van de vlaamse beweging
wijst uit dat telkens de « leeuw » in zijn
hok lastig werd, hem wat kuituur werd toegesmeten ; hij lust dat.
Het valt op dat de voorgenomen grondwettelijke en wellicht voortaan louter wettelijke bepaling van wat kultureel autonoom zou zijn, eigenlijk overeenstemt mei
hetgeen de facto administiatief reeds kultureel autonoom is. Voor zoveire zij goede
dingen bevat, kan deze kulturele autonomie
slechts de bevestiging zijn van wat reeds
verwezenlijkt ^^erd.
Overbodig te herhalen dat het niet opgaat, zulke autonomie en het Hof van Beroep te Antwerpen te betalen met de harde
munt van de grendels, die iedere vei betering aan de onvolmaakte taalwetten uitsluit
en bijgevolg via het onderwijs de verdere
vefransing van Brussel in de hand werkt.
Om nog te zwijgen van de alarmbel, ter
wille van de P.SC., die het aan een kleine
minderheid van frankofonen
mogelijk
maakt iedere wet te blokkeren. Niet alleen
iedere vlaamse maar iedere progTessieve eis
kan zodoende worden afgewezen. De tijd is
voorbij dat wij genoeg hadden aan letteren,
schone kunsten en volksopvoeding.
Maar zelfs zonder grendels en alarmbel
is de kulturele autonomie van de regering
geen toegeving aan Vlaanderen, maar in
wezen een hindernis voor beter.

De splitsing van h ministerie van Nationale Opvoeding vordert omzeggens niet.
Het vertragingsmaneuver van de Rode
Leeuw is evident. Minister Vermeylen heeft
overigens de mérite, er eerlijk vooi uit te
komen. Th. Lefèvre is keihaid unitarist ;
ook hij heeft de mérite zijn geloof openlijk
te belijden.
Het enige middel om én de kulturele autonomie èn de vlotte wetenschappelijke samenwerking van frankofonen en Vlamingen in de wetenschap waar te maken, is de
splitsing van de begrotingen aan de bazis.
Zelfs de beslist niet-ekstremistische Koninklijke Vlaamse Akademie van België eist dit
in haar motie Teiloops gezegd, deze motie
toont aan dat de oudere heren Akademieleden beginselvast kunnen zijn l

De daden van de ministers Vermeylen en
Lefèvre worden gedekt door de gehele regering en deze daden verminderen ons vertrouwen in de woorden van andere regeringsleden en vlaamse parlementariërs van
C.V.P. en B.S.P.
In de ministeries van Kultuui werd de
autonomie wél doorgedreven maar., wij
betalen er de prijs van de pariteit der kredieten voor. De versiering van een «. nederlands kulluurministerie » weegt niet op tegen de duiten, des te meei d<u de splitsing
administratief toch reed»^ een feit geworden
was.
Ook al zou minister Van Mechelen erin
slagen de duiten vooi 1970 rechi\aardig
veideeld te krijgen, gaat het hiei om een
zeer klein budget.
Indien wij ons daar toch mot voor maken is het, omdat deze zaken een simbolisch
en een poh'tiek belang hebben Wij weten
dat minister Van Mechelen /i)n best dwet,
evenals een aantal andeie CV P -et-, en
B.S P -ers hun best doen Wij willen ie
daarom niet belagen maai beklagen omdat zij niet inzien dat zij in een struktuur
gevangen zitten die geen uilkom'^t biedt
voor een definitieve vlaamse ont\oogding.
Wat ons betreft, wi) zijn er niet toe bereid voor een klein losprijsje ons groot eq
\oedzaani hoofdgerecht prijs te geven.

M. Van Haegendoren,
Senator
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cyriel
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TOREN OP DE ANDERE SPRINGT.
GOTTEM, ZEVEREN, MEIGEM, POEKE, VINKT, BACHTE, GRAMMENE ;
FLAMINGANTENNESTEN.

CYRIEL

BUYSSE, DE SCHRIJVER V A N « HET
GEZIN V A N PAEMEL », WAS V A N
NEVELE, MAAR DAT IS AL EEN STUK
BETER EN DE FLAMINGANTEN ZIJN
ER OOK WEL STRAFFER. MET DE
LETTERS S VAN BUYSSE IS HET EEN
HELE HISTORIE.

CYRIEL EN ZIJN

BROERS STAAN TE BOEK OP DE
BURGERLIJKE STAND EN OP HUN
IDENTITEITSPAPIEREN ALS BUYZE :
DE ZOONS V A N IVO BUYZE, KEUTERBOER, VLASSER EN BEFAAMD
DUIVENMELKER TE WONTERGEM.
IEDEREEN IN DE STREEK ZEGT BUYZE, MAAR GEEN EEN SCHRIJFT HET
ZO,

ZELFS DE ZOONS V A N

IVO

De man die in zijn geschreven ceuvre het
late negentiende eeuwse prolaterisme uit
dat hoekje van Oost-Vlaanderen heeft geliteraturizeerd, is nooit anders dan Cyriel
Buysse geweest, in de gesproken en in de
geschreven taal, de algemeen beschaafde zowel als de dialektische.
De Cyriel Buysse die hier vertelt, woont
tans te Gent bij de Kortrijkse Poort, waar
hij een bloeiende rijwielhandel houdt ; de
velo's zitten de Buysse's in het bloed, beweert hij.
Hij is al een man op jaren, van de lichting 1916, reken dan zelf uit. Vóór vijftig
jaar droeg hij veel opvallender hél Buyzepatroon op zijn aangezicht en in zijn quadratuur dan nu : één meter vierenzeventig,
precies zoveel als Marcel die men overal de
grote Buyze heette.
Hoewel de jaren erin zitten, veitelt Cyriel vlot en herinnert hij zich alle wielermensen en koersaangelegenheden ; hij leeft
ze nog mee en weet honderden datums en
omstandigheden uit zijn hoofd.

Kennismaking bij het leger
Wij hebben elkander voor het eerst gekend en ontmoet bij het leger, na de eerste
wereldoorlog. We lagen te Leuven in de
Tiense Straat, dezelfde kazerne, tweede bataljon Karabiniers - Wielrijders, de zogeheten « Zwarte Duivels > Onder majoor Van
de Sande, ondeugend Pierke van de Sande
genoemd. Derde Kompagnie, kapitein Noèl,
luitenant Beert met zijn meisjesstem en luitenant Fonteyne, bijgenaamd Piot, omdat
hij uit een infanterieregiment overgekomen
was. Eerste Piet Pol de Buyst, ook een coureur zegt Cyriel, een zondagcoureur want
hij had geen asem, veel te sterke sigarettenroker.
Cyriel was een klasse vóór mij. Hij stond
in voor de rijwielen van de kompagnie
Dat was een karotje, een zeer gegeerd lijntrekkerspostje in het fietsenmagazijn van
het bataljon, toen we daar in 1920 aanlandden. Hij moest er de rijwielen opbergen,
toezien dat ze netjes binnengezet werden,
smeren op tijd en stond, de lekke banden
stoppen.

NIET. IN DE TIJD TOEN DE SPORTKRANTEN OP ELKE REGEL EEN BUYZE TE VERWERKEN KREGEN, WAS

Men keek naar hem op als naar een htlangTijk man. Wie goed met hera opsdioot,
kreeg een beste machientje mee naai de
« exercitie >. Wie bot tegen hem aangelopen was, kreeg een knol, waarmee men na
een half uur pech had en die men dan
maar zelf moest opknappen.
We wisten dat Cyriel Buysse wielrenner
was. Was hij niet de broer van Marcel en
Lucien ? Al kon hij ook tegen die grote bazen uit de familie niet op. In een omgeving
waar wielrijden en wielrenners hoog aangeslagen werden en geen ogenblik uit de lucht
waren, was Cyriel Buysse de man van de situatie. Hij genoot meer aanzien dan de andere soldaten. Korporaals en serganten bedachten ons met de korvees, hem lieten ze
links liggen.
Met de nationale feestdag van 1920 was er
sportnamiddag te Heverlee, op het terrein
van de jacht. Onder meer een wielerwedstrijd, eerste prijs drie dagen verlof. Wie
hem binnenhaalde ? Natuurlijk Cyriel Buysse. Ik was de tiende en kreeg de bon voor
twee pakjes sigaretten in de kantine. Op
een zware legerfiets merk BSA, in volle uitrusting, gehelmd en gelaarsd, geweer met
de riem over de schouder. En duwen maar,
over .eldwegels en erbarmelijke straatstenen, het kon wel een cross-country a;eweest
zijn. Cyriel weet het allemaal pikfijn te vertellen.

HET ALTIJD BUYSSE, SOMS AL EENS
BUYSE, WAT DE KLOK SLOEG. IN
Veertig laar later

DE STREEK V A N WONTERGEM EN
NEVELE ZIJN HET NIET DE JANSSENS EN DE DE WILDE'S DIE ER HET
DIKST
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LUIDT HET EVENWEL VOORT BUYLucien Buysse met Karel van Wynendaeie
ZE, ONBESCHROOMD^

Pyreneen.

onder de Joto van Lucien

in de

(Foto « Het Nieuwstloo tl

We hebben daarna elkaar niet meer ont<
moet. Toen ik wist waar hij woonde, veertig jaar nadien, heb ik zijn huis in het oog
gehouden. ledere keer als ik \ oorbij de uitstalling van zijn raam ging, wierp ik *^
blik naar binnen om hem te zien. Dat heeft
jaren geduurd.
Met de belevingen van de laatste Ronde
van Frankrijk nam ik me voor Cyriel Buysse, de derde uit de beruchte rennersfamilie
van Wontergem met wie ik een stuk van
mijn dienstplicht bij de karabiniers-wielrijders geklopt had, te gaan opzoeken en uit
zijn mond te horen wat hij wist over de
« Tour de France > van voor 1914, van na
1918, wat hij dacht over die van 1969, oa
wat bloempjes te plukken uit de rijke, ongeschreven mémoires van de man die
meegeleefd had als een eenvoudige en verkleefde getuige.
Van de vier Buysse's zijn er nog twee in
leven, Lucien en ik, zegt hij. Marcel. onM
grote, die de oudste was, is in 1939 ges»'
ven, juist voor de laatste oorlog. Hj ^°°\^
hier vlak bij St Pietersstation Hij was ffla»
vijftig jaar. Jules, de jongste, is ook naa^^
vijftig geworden. Lucien leeft nog en woo^
bij het station te Petegem. Die 1»^^"^ ^^^.
de kleine Buysse, want hij was meer gear
gen van gestalte, maar ook een sterke.

wu
« Onze grote »
marcel, onze grote was een oermens,
krachtig als een paard. Toen hij zestien was
Il bij vader Ivo thuis in het vlas werkbehandelde hij de zwaarste zakken en
balen als speelgoed. Hij zette er vier op een
kruiwagen en had er een duivels plezier in
het oude spul van ons vader aan stukken
'te rijden. Vader Ivo vloekte : « Gij zult me
nog ruineren en al mijn gereedschap om de
hals brengen met uw geweld, gij » 1 Hij
was een vinnigaard, een diiftkop.
In de rootputten en op de roothekkens
was hij het katje van de baan als het op
spierkracht aankwam : macht mijnheer ! En
eten dat hij kon, voor vier man. Hij kende
geen maat, in 't koersen niet en op latere
leeftijd in 't doorjagen ook niet. Champagne gedronken, met hele emmers. Karel van
Wijnendale kon hem tot geen rede brengen.
In het rijden was hij iedereen de baas. Er
rijn ooit maar twee mensen in heel de wielerwereld geweest zoals onze Marcel, dat
was Coppi en dat is nu Merckx. Hij was
sterk in 't demaireien, in 't klimmen, in 't
spurten, in alles, en een uithoudinsvermogen I Als die man wat meer gematigdheid
en verstand aan de dag gelegd had, maar
ja...
Tijdens de Ronde van Frankrijk 1913
had hij tijdens de vijfde rit een vorkbreuk ;
Jean Cristophe hielp hem, bij een smid
langs de baan, de schade herstellen terwijl
de anderen voorbijvlogen. Hi] daarachter ;
hij kwam de eerste aan. Maar hij werd bestraft, dertig punten naar achter gezet, men
reed toen niet op de tijd. Hij stond de eerste in de algemene rangschikking en zat
daarmee op de tiende plaats.
Dat kon hem niet veel schelen en wrokkig als hij was, zette hij al de volgende ritten op zijn naam. Hij won er acht op de
vijftien, ritten van driehonderd kilometer
en meer, zelfs een van 510 kilometer. Men
reed toen om de andere dag. Hij kwam telkens met tien of twintig minuten voorsprong aan. Had men op de tijd gereden,
hij zou twee uur en meer voorgelegen hebben En toch was hij de derde in die Ronde
van 1913- In 1912 was hij de vierde, toen
Odiel de Fraeye uit Rumbeke de eerste
•werd. In 1913 en 1914 won Filip Thijs uit
Anderiecht ; in dat laatste jaar heeft Marcel moeten opgeven, gevallen en zwaar gekwetst. Na de eerste ooilog heeft Filip Thijs
nog eens de Ronde gewonnen, in 1920.
Later is onze grote pisterenner geworden. In 1923 won hij de Zesdaagse van New
Yoik met de Duitser Gross. In 1920 was hij
de eerste in Aarlen Oostende. In 1912 had
hij de Saksenprijs gewonnen met 32 minuten voor de anderen, dat was toen zoveel
als het wereldkampioenschap van vandaag.
Een wereldkampioenschap had toen zijn
volle betekenis. Nu is het niets anders dan
een gewone klassieker. Ge ziet wel wat het
te Zolder in 1969 geweest is. Ge gaat me
niet zeggen dat de beste renner van de wereld daar gewonnen heeft, met zeven cm.
voor de tweede. De grote bazen hebben er
geslapen en maar wat training gehouden.
Marcel was een geweldenaar, een fantastisch fenomeen zoals men er maar alle vijftig jaar een tegenkomt. Trainen deed hij
regelmatig en rustig, hij reed dan meestal
met één hand in zijn lee, met de andere
hand op zijn « guidon ». Spijtig dat die
man met zijn benen gemorreld heeft

Lucien Buysse
Onze Lucien won de Ronde van Frankrijk in 1926, 1 uur en 21 minuten voorsprong, de langste Ronde die er ooit geweest is, 5107 kilometers. Zijn mededingers
waren de Italianen Bottechia en Aimo en
de Luxemburger Franz Nicolas. In 1925
was Lucien de tweede, maar hij heeft in dat
jaar meer vidiend dan in 1926 met zijn
«nte plaais In 1.^25 won Bott chi .
Onze Lucien was een kalmer natuur dan
onze grote, maar hij kon ook rijden, een
lok van een kerel. Zijn grootste stunt was

De vier Heemskinderen : van links naar rechts Lucien, Marcel (de grote), Jules en Cyriel.
de rit Lugon-Bayonne die hij won met meer
dan één uur voorsprong en waarmede hij de
verloren gele trui in één slag heroverde en
behield tot in Parijs. Cyriel noemt u al de
ritten van die beruchte Buysse - ronde van
van 1926 van buiten op.

Over Jules en zichzelf
Over Jules Buysse, de jongste van het viertal, verelt Cyriel onder andere dat hij de
eerste rit van de grote Ronde 1926, Evian
Mulhouse, won met 24 minuten voorop.
Met deze fiets hier. En hij toont u de meikwaardige machine, 12 kilo Nu weegt dat
ten hoogste 8 kilo. Er komt geen versnelling aan te pas. er zitten alleen twee pions
op het achterwiel, een aan elke zijde. Om
van versnelling te veranderen moest men

afstappen, het wiel losschroeven, omdraaien,
vastzetten en dan weer het ijzeren paard op,
allemaal zelf doen. Bij het afdalen en op de
vlakke weg was het andeisom hetzelfde maneuver.
Met deze fiets van Jules heb ikzelf ParijsLuxemburg gereden. Nu hangt hij hier als
een trofee, een familiestuk dat wij in eer
houden. Kijk hier, een heel speciaal smeerapparaatje. In de achterhuis van het kader
zit olie onder druk, die men door een klein
lekkraantje naar willekeur op het kamwiel
laat druppelen, tijdens het rijden Heel vernuftig bedacht door het merk Auto - moto.
Zelf heeft Cyriel in de wielersport geen
bergen verzet en geen ruiten gebroken. Ik
hield te veel van mijn gemak, zegt hij, al
heb ik heel wat kermiskoersen verreden.
Voor de rest mijn zaak opgepast. Ik leef met

de reputatie van mijn broers, ik ben fier op
mijn naam. De Buyze's hebben een kleine
twintig jaai hun man gestaan. Dat is nu
het verleden.
Het koersen is ei anders op geworden,
merken, landenploegen en al de rest Niets
meer individueels, elk voor zichzelf De
Buyze's waren fantastische coureur* in hun
tijd. Marcel, onze grote, was er een uit de
duizend, heel en al spierkracht, geen bedwingen aan. Met moeite vijftig jaai geworden. Een hartziekte. Plots gestorven Ineengezakt, op !
Cyriel staart een poosje nadenkend voor
zich uit. Hij hervat : onze grote was een
reus van een vent, maar ja dokter. Marcel,
onze grote 1

DR. L. E L A U T

de vier heemskinderen van wontergem

10

tvij

MARGRET BOVERI :

TAGE DES
UEBERLEBENS
Margret Boveri, hier te lande vooral bekend om haar lijvig vi^erk «Der Verrat im
XX. Jahrhundert» heeft een hele carrière als joernaliste en publiciste achter de
rug. In 1900 geboren in Würzburg, studeerde zij aldaar evenals te München en
Berlijn geschiedenis, anglistiek en germanistiek. Na gepromoveerd te hebben
werkte zij enkele jaren in de zoölogische afdeling van het muzeum te Napels en
ze begon haar loopbaan van schrijfster met monografieën over die afdeling
In 1937 werd zij door Paul Scheffer als redaktrice buitenland aangeworven voor
het « Berliner Tageblatt .. Na het aftreden van Scheffer werd ze tot in 1943 buitenlands korrespondent voor de « Frankfurter Zeitung ». Toen in 1943 deze krant
met meer verschijnen mocht, verbleef zij als korrespondente te Lissabon

Voor de keuze gesteld, als bericht- beschouwingen en feiten van wat er op
geefster (vooral over amerikaanse aan- dat ogenblik op het militaire en politiegelegenheden) op het Iberisch schierei- ke vlak gebeurt; door een jarenlange Vijftienduizend aanwezigen op de Kazuno in het antwerps sportpaleis vonden
Miei Cools de grootste
kleinkunstenaar.
land te blijven of naar Duitsland terug ondervinding als specialiste in buitente keren, besloot ze tot het laatste en landse politiek erkent zij ook de achkeerde naar Berlijn terug, waar zij de tergrond der dingen Uit deze schildelaatste maanden vóór de verovering der ringen blijkt de haast stompzinnige
stad en de eerste erna beleefde. Na 1944 wijze waarop staatslieden als een Truwerkte zij als vrije publiciste. Zij man zich in de porseleinwinkel der
schreef, benevens het reeds vermelde europese politiek als olifanten gedroe«Verrat in XX Jahrhundert», ook nog gen.
«Das Weltgeschehen am Mittelmeer»
(1936), «Von Minarett zum Bohrturm » « Tage des Ueberlebens » is géén siste(1938) «Amerika-fibel für erwachsene matische geschiedenis van Berlijns donOm de vier jaar komt de elite van het
de onze één der allerbesten. Trouwens,
Deutsche» (1946), «Der Diplomat vor kerste dagen in 1945, maar een dagboek :
amateurtoneel samen te Monaco om er reeds de keuze van het aloude rederijde
weergave
van
een
subjektief
beledeel
te
nemen
aan
een
wereldfestival,
Gericht» (1948) en tenslotte «Wir )ükersstuk « De Spiegel der Minnen » uit
ven, aangevuld en in het historische ingericht door de Internationale Vere- de
16de eeuw, geschreven door Colijn
gen alle» in 1965
niging
van
het
Amateurtoneel
en
gevlak geplaatst door de tussenteksten zovan Rijssele, was zeer gelukkig ; het
In «Tage des Ueberleben^» schil- dat het een objektief kachet krijgt en plaatst onder de hoge bescherming van
kon de konfrontatie zelfs met de meest
dert zij de maanden in Berlijn vóór de het individuele lot opgenomen wordt in de prins en de prinses van Monaco.
moderne toneelwerken doorstaan omVoor diegene die er aan deelnemen is wille van de sublieme manier waarop
intocht der Russen, de verovering der dat der hele gemeenschap.
het werkelijk een grote eer en deze viel de regisseur het deed vertolken. Zo
stad en het inferno daarna. De kern van
Schrijfster heeft lang gewacht om dit jaar, bij het vierde festival, van 29 werd het bewijs geleverd dat wij, Vladit boek is samengesteld uit brieven en dit boek uit te geven, omdat zij niet augustus tot 7 september, voor wat ons mingen, op gebied van amateurstoneel
postkaarten die zij aan een vriendin in tot een «mite van de Russenangst» land betreft, te beurt aan de Keurgroep iets betekenen. Het werd trouwens een
N.V.K.T. onder regie van Maurits Apers, revelatie voor het publiek in de zaal.
Zurich schreef en uit een lange brief die heeft willen bijdragen.
regisseur bij Broedermin, toneelafdeling maar vooral voor de deelnemers uit anniet meer verzonden werd en die uitde Aloude Rederijkerskamer « De
dere landen, die wel « la Belgique •
Wie een getuigenis wil hebben uit de van
Goudbloem » van Antwerpen.
groeide tot een relaas van de slag om
kennen maar veel minder « la Belgique
eerste hand van wat zich in het Berlijn
Bij de keuze voor deelname door een flamande » zoals wij daar genoemd werBerlijn en van de bezetting. Een relaas
van 1945 voordeed, leze dit boek dat bepaalde groep geldt ongetwijfeld dat, den.
dus uit de eerste hand, onmiddellijk
daarenboven de vlotheid van de joerna- wat trouwens tijdens de colloquia die
Proficiat, Maurits Apers ! U, uw speen uit de direkte nabijheid opgetekend,
listieke stijl paart aan een levendige telkens na de voorstellingen gehouden lers en technici hebben door deze uitzonder verschonen of zonder iets weg te
aldus geformuleerd werd « Si zonderlijk waardevolle regie en vertolverhaaltrant en aan een zeer grote eru- werden,
un groupement n'a pas la qualité pour king een zeer goed getuigenis gebracht
laten, met alleen tussenin geschoven de
ditie.
participer a un festival mondial, il faut van het kultureel patrimonium van ons
pas later gekende feiten en de algemene
qu'il passé la main a un autre ».
volk ; zij en ook al de anderen die hen
toestand op dat ogenblik. Een relaas
Maurits Apers, zijn akteurs en aktri- als simpatizanten begeleiden, hebben
dat uitgroeit tot een dagboek van de
ces hebben op zeer waardige wijze ons zich ontpopt tot de beste ambassadeurs
volk vertegenwoordigd Tussen de 19 van Vlaanderen.
schrijfster, met de grote en kleine ontMargret Boveri : « Tage des Ueberledeelnemende groepen was, volgens almoetingen, het grote en kleine leed en bens » - 536 blz. - Piper Verlag, Munchen.
gemeen en technisch bevoegd oordeel,
A.B.
waarin zowel de moed tot het uiterste
als de lafheid, de menselijkheid en het
dierlijke in de mens niet verzwegen
worden. In menig verhaal en roman
werd de toestand te Berlijn na de inname door de Russen beschreven en
zelfs Cornelius Ryan in «The last battin. Een voortreffelijke plaat, zotle » haalt staaltjes aan van de wijze
wel van opname als van vertolkers.
waarop de vrouwen werden behandeld.
Schrijfster verhaalt wat zij in haar
eigen omgeving heeft gezien en vernomen. Maar ook andere verschijnselen,
Tsjaikowsky
deze L.P. het bekende klavierkonMeisterwerke des Ba rock II
andere gevolgen der verovering worden
cert in Des-dur dat in 1937 voor
beschreven r de ontmanteling der faSuite uit ballet « Doornroosje » op.
het eerst werd uitgevoerd. DoorMonteverdi und seine Zeitgenossen
brieken, het wegsiepen naar Rusland
66
SMS 2570
heen het gehele oeuvre van KhatIn deel II (wij bespraken reeds
van alles wat nog enigszins bruikbaar
chaturian zweeft een vriendelijk
eerder deel I) maken wij kennis
Deze L.P. brengt ons gedeelten
en bekoorlijk folklorisme. (Kh. is
met de 16de eeuwse Madrigaalmuis : van machines tot meubels, van fietuit het ballet « Doornroosje » speArmenier)
Zo
ook
in
dit
ritmisch
ziek.
Een
madrigaal
is
een
a
capsen, radio's en bedden tot kunstwerken,
ciaal gekomponeerd voor de bal"
opgebouwd pianoconcerto.
Wie
pellawerk op een wereldse tekst.
letschool van Sint-Petersburg, die
technische apparatuur, spoorwagens en
voor
het
eerst
dit
werk
beluistert,
Claudio Monteverdi beheerst in
toen onder leiding stond van de
lokomotieven.
zal
deze
moderne
vooruitstrevende
dit werk voortreffelijk het contrazeer bekende balletmeester Petipa.
muziek eerder vreemd aandoen.
punt.
Achtereenvolgens beluisteren we
De blokkade die ook na de oorlog
Langzamerhand
echter
wordt
men
Algemeen wordt aangenomen
hier : Introduktie voor feeën, een
vertrouwd
met
deze
nieuwere
muwordt voortgezet, de afwezigheid van
dat hij op zijn tijdgenoten grote
charmante marsj, een v.Pas de
ziek en zal men deze sterk op prijs
invloed uitoefende, daar hij de poallernoodzakelijkste levensmiddelen, de
six», een melodische wals, een
stellen.
lifone trant geleidelijk heeft vermanier waarop tegen de gewezen « parPolonaise en tenslotte de meeslevangen door de « nieuwe stijl», de
Dit pianokoncert, begeleid door
pende Finale.
tijgenoten » wordt opgetreden, het wegmonodische stijl. Monodie : eeneen schitterend vuurwerk van alDe kwaliteiten van Tsjaikowsky's
voeren naar Rusland van de burgerbestemmig gezang, zoals bijvoorbeeld
lerlei instrumenten (hobo's, klaballetmuziek
zijn zo algemeen
volking, de konferentie te Berlijn :
het gregoriaans, de gezangen der
rinetten, celli, ^agotten en koper)
bekend, dat nadere omschrijving
troubadours, mime zangers en
stelt wel zeer hoge eisen aan de
schrijfster noteert dit alles met pijnlijwel overbodig is.
meesterzangers.
virtuoziteit van de pianist-solist.
ke objektiviteit en nuchterheid. Ook de
Lorin Maazel, de reeds zeer geVermelden
we
nog
dat
in
het
tweeDeze
L.P.
bevelen
wij
alle
liefkende dirigent en het Radio Simintocht der amerikaanse «bevrijders»,
de
deel:
Andante
con
anima,
Khathebbers van de 16de eeuwse bafonie-orkest van Berlijn maken
die hun gedeelte der stad komen bezetchaturian gebruik maakt van de
rokmuziek ten zeerste aan.
van deze L.P. een aan te hevelen
Flexaton, een armenisch volksinten en de gevolgen van deze bezetting
koopje. Waarbij ook niet uit het
strument welke klank ons aan de
beschrijft Margret Boveri met ongeoog mag verloren worden, dat deze
Khatchaturian
zingende
zaag
doet
denken.
De
L.P. zoals alle andere van Family
schminkte oprechtheid : hieruit blijkt
komponist wil hier blijkbaar het
Hall tegen de zeer interessante
dat de Russen niet het monopolie der
Klavierkoncert in Des-dur
folkloristisch tema van zijn conprijs van 168 fr. kan aangeschaft
brutaliteit hadden
certo onderstrepen.
SMS 2534
worden.
Interessant zijn de tussengeschovea
Van deze in 1903 geboren sovjetHet geheel staat onder leiding
van Hugo Rignold, solist Peter KoW
russische komponist krijgen we op
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INSPEKTIEREIS

devi^ereld

De vakanties en de reizen v a n de
leidende figuren in de Sovjetunie blijven bijna altijd een staatsgeheim. Zozeer zelfs dat een afwezigheid uit Moskou w a a r v a n de reden niet zo direkt
duidelijk is, wel eens als een aanwijzing uitgelegd wordt voor iets w a t alleen verondersteld wordt, bijvoorbeeld
dat iemand in ongenade is gevallen.
Anderzijds blijven door die geheimzinnigheid ook wel belangrijke dingen
verborgen. Zo konden w e pas met e n kele weken vertraging vernemen, dat
Brezjnev een uitvoerige inspektiereis
in het Verre Oosten ondernam. Als de
berichten uit dit gebied al zo zeldzaam
zijn, dan is een dergelijke reis v a n
groot belang. Radio Peking beweerde
« de Sovjets willen een oorlog provokeren » en ging zelfs zo ver te zeggen :
« Wij moeten niet slechts op een OCH:log met konventionele wapens voorbereid zijn, w a n t de vijand zou ook e e n
atoomoorlog kunnen ontketenen. ». P r o pagandistisch ? Natuurlijk wel, m a a r
als de grote baas zelf komt kijken, d a n
is daar écht iets aan de hand.

PROBLEMEN
TE KOOP
Na de terugkeer (of beter de verbanning)
van onze landgenoot priester
Talpe,
heeft de ontvoering
van de amerikaanse
ambassadeur
in Brazilië dit land voor
een paar dagen een uitzonderlijk
grote belangstelling
bezorgd. Beide
gebeurtenissen, hoe verschillend
ook in belangrijkheid,
hebben nog eens de aandacht getrokken op de zeer gespannen
binnenlandse
toestand in dit reuzegroot land en
ook op de verschillende
machten die daarin een rol spelen. Brazilië is een bondsrepubliek waarvan de verschillende
bondslanden
niet alleen
een zeer
reële
macht hebben, maar bovendien een zeer verschillende
ontwikkeling
kennen.
Het is een land dat een vrijwel chaotische ontwikkeling
kende en nog kent, waar
de verschillende
gevestigde machten zich krampachtig
aan hun bezit en aan hun
voorrechten
vastklampen,
maar waar ook de revolutionaire
gedachten zich heftig trachten te doen gelden. De grote vraag is echter hoe groot de kracht van
deze revolutionairen
in het land zelf is, en of wij niet in zekere mate
misleid
worden door de berichtgeving
die deze krachten gunstig gezind is.
Brazilië heeft een oppervlakte v a n
acht en half miljoen v i e r k a n t e Kilometer, dat is niet zo veel minder dan geheel Europa. H e t bevolkingscijfer v a n
ongeveer tachtig miljoen is dus eerder
laag. Het land is al sinds h e t einde v a n
de negentiende e e u w een republiek en
was al sinds 1822 een onafhankelijk keizerrijk. D e oorspronkelijke bevolking
speelt er helemaal geen rol meer (hoewel h e t a a n t a l niet juist gekend is
wordt h e t aantal Indianen toch op niet
veel meer dan 1 % v a n de bevolking ge-

D E Z E WEEK
IN DE W E R E L D

•

De amerikaanse
ambassadeur
in
Brazilië Elhrick wordt op een spektakulaire manier ontvoerd. De sterIce militaire regering van dit land is
verplicht
de voorwaarden
van de
ontvoerders
te aanvaarden en vijftien politieke
gevangenen
vrij te
laten. Onmiddellijk
na de urijla'ting van de ambassadeur barst echter de reaktie los : de schamele rest
van vrijheid die nog bestond
verdwijnt. Talrijke aanhoudingen ; verbanning bedreigt alle politieke tegenstanders.

•

In Noord-Ierland
stijgt de spanning
en het geweld opnieuw : protestanten gaan over tot het
«spektakulair»
houwen van barrikaden, trachten de
katolieke wijken binnen te rukken
en in de Verenigde Staten
verklaart
dominee Paisley dat de achteruitstelling
van de katolieken
een
« sprookje » is .' Dit terwijl er konkreet inzake wetgeving op het stemrecht nog absoluut niets is veranderd.

•

Te Addis-Abeba komt de konferentie
van de afrikaanse
eenheid
bijeen.
Voor het eerst wordt de toestand
in Nigeria niet meer als een louter
binnenlandse aangelegenheid
behandeld. De prezident
van
Tanzania,
Nyerere, zet zich zeer aktief in voor
het bereiken van
onderhandelingen,
maar de prezident van Nigeria, Gowon, weigert uiteindelijk
toch weer.
Onder wiens invloed ?

•

Het lokalizeren
van een
konflikt
wordt steeds moeilijker : de palestijnse verzetsbeweging
verklaart de
gehele wereld tot haar
operatieterrein. Bonn, Brussel en Den Haag
ondergaan een eerste reeks aanslagen. Israël zelf reageert op de voortdurende schietpartijen
aan de grenzen van bezette gebieden door een
grootscheepse inval in egyptisch gebied.

•

Over de Italiaanse
stad
Caserta
woedde een voetbal-tifoon
: geleid
door burgemeester en gemeenteraad
wordt de verwoesting
van de eigen
stad ondernomen uit weerwraak tegen een beslissing over de plaatselijke
voetbalploeg.

schat) ; hoewel e r tweeënzestig procent
blanken, zesentwintig procent halfbloeden en elf procent negers zijn, bestaat
er officieel e n wettelijk geen enkel integratieprobleem. W a t natuurlijk niet
betekent d a t e r geen sociaal probleem
bestaat, dat in r u i m e m a t e vast zit aan
deze samenstelling v a n de bevolking.
H e t Portugese verleden en heden v a n
het land is hierbij een beslissende faktor : Portugal heeft nooit aan blank r a cisme gedaan in zijn overzese gebieden.
Maar de verschillende historische achtergrond, en vooral de verschillende
ontwikkeling v a n de onderscheiden b e volkingsdelen doet zich toch onvermijdelijk gelden.
Veel belangrijker is echter h e t zeer
grote verschil in ontwikkeling tussen
het noorden en h e t zuiden v a n h e t land.
In h e t zuiden is Brazilië reeds in r u i m e
m a t e een industriestaat ; h e t is er in e l k
geval volop op weg om een modern ontwikkeld land te worden. Dit brengt natuurlijk ook mee dat in S a n Paolo bijvoorbeeld, m a a r daar niet alleen, dezelfde toestanden heersen op gebied v a n
woningvoorziening die zowel onze westeuropese steden als de nieuwe sovjetsteden (bvb. Magnetigorsk in Siberië)
hebben gekend. Dit betekent ook d a t
daar de strijd voor een rechtvaardig
loon en voor een menswaardige behandeling dié aktualiteit hebben die zij hier
hadden enkele tientallen jaren geleden.
Zuid-Brazilië heeft alle problemen die
aan een dergelijke ontwikkeling vastzitten. Maar h e t zou toch wel eenzijdig
zijn t e beweren, dat er geen uitzicht op
de toekomst bestaat. W a t dan weer niet
belet (en de feiten bewijzen h e t ) d a t
ook daar mensen zijn die alleen in de
revolutie een vlugge en juiste weg zien.
Veel dramatischer is echter de toestand in h e t noorden. Daar is v a n enige
belangrijke industriële
ontwikkeling
vooralsnog geen sprake. Daar is de bevolking nog steeds overgeleverd aan
goede en slechte oogsten, en vooral aan
de ontzettend grote en vaak ontzettend
brutale macht v a n de grote grondeigenaars. Potentaten die bovendien vrijwel
niets doen voor de ontwikkeling v a n
h u n land, h u n eigendom en voor de
streek w a a r i n zij leven.
I n dit reusachtig gebied, in h e t geheel
van deze zozeer verschillende toestanden, in die ontwikkeling treedt h e t leger op als een « bewarende » faktor. H e t
leger zorgt ervoor dat de eenheid van
het land bewaard blijft. Niet dat er separatistische bewegingen bestaan, w a n t
de Brazilianen zijn fiere nationalisten,
m a a r wel omdat een uiteengroeien v a n
noord en zuid niet ondenkbaar is. H e t
leger heeft ook ingegrepen toen de ekonomische chaos t e groot werd. Sinds h e t
gedwongen aftreden v a n prezident Goulart heeft h e t leger alle macht in eigen
h a n d e n genomen. In 1964 stond Brazilië
inderdaad aan de r a n d v a n een ineenstorting die voor niemand goed zou geweest zijn, ook niet voor de sociaal en
ekonomisch zwakken.
Sindsdien zijn er vijf jaar voorbijgegaan. Ook de tweede militaire prezident
is verdwenen. Maar de problemen zijn
gebleven. Ziet h e t leger ze dan niet, of
durft het niets doen, of is h e t louter «behoudsgezind» ? Zowel een ja- als een
neen-antwoord op deze vragen is wellicht onjuist. Want h e t staat vast d a t de
militaire regering bijvoorbeeld wel ernstig tracht de belastingsontduiking van
de rijken t e bestrijden ; voor h e t eerst
werd ook het belasten v a n de kapitalisten ingevoerd. Het is waarschijnlijk wel
onjuist van de militaire leiders de kamerknechtjes van de braziliaanse kapi-

ONGEWILD ONVERSCHROKKEN ?

Een reporter v a n de beierse televizie, Dagobert Lindlau, trok n a a r d e
Verenigde Staten om een reportage
t e m a k e n over de mafia. Met duitse
grondigheid h a d hij alles voorbereid
en zo kende hij ook h e t adres v a n een
oude mafioso, Ruggiero Boiardo of « Richie t h e Boot». Deze achtenzeventigjarige leeft in een « h u i s » waar ^en
vijfhonderd meter lange weg naartoe
leidt ; hij wordt bewaakt door lijfwachters en door drie bitsige schapershonden. Niemand v a n zijn medewerkers durfde Lindlau vergezellen. De
reporter geraakte trouwens ook niet
uit zijn wagen, die door de honden
« belegerd » werd. Lindlau k w a m nog
eens terug en filmde toen zelf w a t gebeurde ; daarna werd hij achtervolgd
en door Richie t h e Boot met de dood
bedreigd. Toen hij bereid w a s voor de
politie te getuigen dat dit gebeurd was,
schrok de politie : zo iets durft in de
Verenigde Staten niemand. Ongewild
wellicht w a s de reporter onverschrokken.

GHOR-KANAAL

talisten t e maken. Even waarschijnlijk
echter heeft de vrees voor revolutie,
voor geweld, geleid tot een al te grote
voorzichtigheid bij h e t nemen v a n ingrijpende maatregelen. En heel zeker
heeft diezelfde vrees geleid tot h e t verw a r r e n v a n gans Brazilië m e t een kazerneplein ! Van demokratie, zoals wij
die als heel normaal beschouwen, is inderdaad helemaal niets meer overgebleven. Zeker niet na de gebeurtenissen
van h e t voorbije weekeinde.
Een aantal jonge en vooral intellektueel ontwikkelde mensen in dit land
zien blijkbaar geen andere weg om het
geweld van de onderdrukking, om de
bestaande toestanden die onbetwistbaar
onaanvaardbaar zijn, te veranderen dan
de weg van een gewelddadige revolutie.
Hoe staat het volk zelf daar echter t e genover ? Hoe groot is de invloed v a n
deze jonge mensen ? Betekenen zij écht
iets tegenover de bestaande machten en
vooral tegenover h e t leger dat zich nu,
na de vernederingen v a n de vorige
week, m e t massaal geweld tegen h e n zal
keren ?
De omvang van h e t land zelf, de verschillende ontwikkeling tussen noord en
zuid, de aktuele groei, de samenstelling
van de bevolking, de pozitie v a n de gevestigde machten, de vrees v a n h e t leger, de poging om van heel Brazilië een
kazerne te maken, de eigen en de internationale revolutionnaire machten zijn
nog niet eens alle problemen w a a r m e e
Brazilië worstelen moet. Dit problemenland zit bovendien in h e t geheel van
een wereldekonomie en v a n een industriële ontwikkeling die ook al niet zonder meer gunstig zijn : Amerika en de
westerse landen vinden h e t fijn in dit
reusachtige land een aantal grondstoffen goedkoop t e kunnen kopen, maar
verhinderen dan graag de ontwikkeling
van aangepaste eigen braziliaanse bedrijven !
Heel waarschijnlijk brengen de kommandostemmen v a n h e t leger geen oplossing, m a a r het is toch evenzeer de
vraag of er inderdaad een revolutie
komt en dan nog, w a t in zo'n land een
revolutie brengen k a n !

Iedereen heeft h e t recht zichzelf t e
verdedigen. Maar aan dat recht beantwoordt de plicht, dat de verdediging in een zekere m a t e zou aangepast zijn aan de aanval. Of dat in verband m e t h e t Ghor-kanaal gebeurt,
kan zeer sterk worden betwijfeld. O p
4 augustus v a n dit jaar werd dit kanaal dat in Jordanië ligt, door een Israëlische luchtaanval verwoest. Door dit
kanaal werden tienduizend hektaren
land bevloeid, het heeft een lengte v a n
drieenzestig kilometer en kostte zestien miljoen dollar. Het w e r d voornamelijk m e t amerikaanse ontwikkelinghulp gebouwd. Nu k w a m uit Tel
Aviv h e t bericht dat Israël niet zal toelaten dat het kanaal wordt hersteld,
zolang de Palestijnse verzetsbeweging aktief blijft. Hoeveel mensen zullen, op langere termijn, hieraan t e n
gronde gaan ?

OBERLEUTNANT WEBER

In een lezersbrief aan « Der Spiegel»
vertelt dr. Hans-Otto Meissner, die
van 1942 tot 1945 duits konsul w a s i n
Milaan, w a t gebeurde m e t Oberleutnant Weber, die zijn vriend was. Weber
had de leiding v a n een administratieve dienst in Bellagio bij het Comomeer toen de familie v a n t e n jonge
Italiaanse vrouw, die alleen met medische hulp h a a r kind ter wereld kon
brengen, hem vroeg deze vrouw n a a r
de kliniek in Lecco te brengen. Zij verloor veel bloed, het w a s laat in de
avond en Lecco w a s 20 km ver. Weber
bracht die vrouw naar het hospitaal,
w a a r zowel zij als het kind werden gered. Tijdens de terugweg werd Weber
bij het dorp Limonta door partizanen
tegen gehouden en toen hij stopte zonder meer neergeschoten. Er w a s daarna geen duitse represaille. Naar d e
moordenaars v a n deze hulpvaardige officier werd nooit gezocht! Zou in Bellagio, in Lecco of in Limonta nog iem a n d h e m gedenken ?
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j^OG TE BEGINNEN
«Medische sportkeuring een dode let^ r » lezen wij in de « Gazet van Antwerpen » in het kader van een reeks
|cht uitstekende bijdragen over de
«loderne belgische voetballerij. Dat is
Inderdaad het geval. Van enige sportIteuring op massa-schaal kan nog geen
sprake zijn. En waar ze in individuele
gevallen wel bestaat, lijkt ze ons eerder
gericht op het opvoeren van prestaties,
yooral baas en publiciteit ten bate, dan
pp de gezondheid van de sportbeoefefiaar zelf. Er moet zo snel mogelijk een
einde komen aan die toestand. Sportbeoefening zo maar in het wilde weg is
piet helemaal zonder gevaar - vooral
niet met wat men heden ten dage onÖer sport verstaat - en in een minilandje als het onze moet het toch betrekkelijk gemakkelijk zijn ervoor te
zorgen dat iedereen die aan sport doet
ook op tijd en stond langs de dokter
passeert.

BELZE MOP
Oud bericht dat een nog oudere zotte
situatie aanklaagt : in Wenen, waar enkele tijd geleden een zwemmeeting voor
jongeren werd georganizeerd waren ook
zeven jonge landgenoten van ons aan-

VLAAMSE T.V.
Zaterdag 13 september
14 30 t o t
16 0 0 : Zeslandenwedstrljd
zwemen en duiken t e Blackpool
—
18 20 : Z a n d m o n n e t j e — 18 25 • Jeugdfrlm : Het schip . De drie lelies
—
19 50
Keurig Frans — 19 52 : Z o e k licht — 19 57 : Mededelingen — 20 0 0 ;
TV nieuws — 20 25 : Julia — 20 50 :
Frank Sinatra is weer van de p a r t i j
^
21 40 : Echo —
22 10 : Geheime o p dracht Laatste o f l : het syndicaat (2)
— 23 0 0 : TV nieuws

Zondag 14 september
11 50 t o t 13 0 0 • Herdenkingsplechtigheid op de g r o t e m a r k t t e Brussel in
oonwezigheid van de koning n a v. de
25e verjaardag van de bevrijding van
België in september 1944 — 14 50 : Geschiedenis van de X X I e eeuw : Ogen in
de ruimte — 15 15
Herdenkingsplechtigheid t e Breendonk in aanwezigheid
van Z M koning Boudewijn en n a v. de
25e verjaardag van de Bevrijding von
België in september 1944 —
16 10 ;
Poly snelt t e hulp 13e en laatste a f l . —
16 25
Tienerklanken • A f t e r n o o n - s h o w
— 18 35
Sportreportage — 19 05 : De
wereld is klein : De heremietendynastie
— 19 30 . Zo met de Zoo in huis
Plankendaal —
19 55
Mededelingen
—
20 00
TV nieuws — 20 15 . Sportweek,
end — 20 4 0
De indringers
De Overlevende — 21 30
Het leven van Dante
( I I I ) — 22 55 . TV-nieuws

wezig Vijt Vlaamse en twee waalse.
Zoals gebruikelijk werd de ploeg ook
vergezeld van twee trainers Dat waren
dan twee Walen, die het vertikten (of
er te lomp voor waren, wat even erg is)
ook maar één woord Nederlands te spreken Ge moet niet vragen hoe die hun
leerlingen kenden trainen
Men zou daar een hele boterham Kunnen over schrijven Gaan we met doen
Men moet de lankmoedige vlaamse
sportmensen maar verder tegen de schenen blijven trappen Ze zullen wel eens
wakker worden en op hun beurt een
schop, precies op de goede plaats, weggeven Tegen het achterwerk van onze
« offisjele » heertjes

AMATEURS
Drie van onze beste amateurs-wielrenners zijn zopas overgestapt naar de
kategorie van de beroepsrenners. Het
zou best kunnen zijn dat ze daarmee hun
broodwinning per velo vaarwel hebben
gezegd Inderdaad, iedereen weet, en nu
« Sport '69 » er nog eens op wees, zeker,
dat een goede liefhebber meer verdient
dan een doorsnee-beroepsrenner. Onze
amateur-nummer-één, J P. Monseré,
Jempi voor de dames, bijvoorbeeld won
dit jaar alleen 3 splinternieuwe auto's
als bijkomende premiekens. Dus buiten
zijn prijzen in geld en natura Wij hebben daar geen bezwaar tegen, want wij
spelen niet mee met Brundage, die zuivere liefhebbers wil in sporten die zuiver kommerce zijn, maar wij vinden
toch dat we niet al te hard moeten roepen over buitenlandse amateurs die betaald worden en dat er iets ongezonds
is, vooral voor de beroepsrenners van
naam, aan de huidige situatie

ZWARTE HAND ?
Verleden week is Willy Mairesse overleden. Hij was één van de beste belgische autopiloten, die verschillende grote wedstrijden won. Hij is, m tegenstelling tot de meeste van zijn ongelukkige
lotgenoten, niet om het leven gekomen
tijdens een wedstrijd Wij weten zelfs
niet of zijn dood het rechtstreekse gevolg is van het zware ongeval waarvan
hij te Le Mans het slachtoffer werd verleden jaar, maar waarvan hij in ieder
geval nooit herstelde Men spreekt nu
van de « zwarte hand » die op de belgische automobielsport rust, omdat er de
laatste tijd zoveel belgische piloten de
dood vonden.

Zou het niet beter zijn de woorden
« noodlot» en « toeval » en zo te vervangen door andere, hardere, echtere, om
daarna de voor de hand liggende konkluzies te trekken ?

GOED VOORBEELD
De «Schaal Sels» kan doorgaan als
het officieuze klubkampioenschap van
België voor wielerklubs. Ze werd dit
jaar weeral gewonnen door Lierse B.C.,
zowel op het individuele vlak als per
ploeg. Jos Huysmans, Vic Van Schil,
en kapitein Rik Van Looy zorgden ervoor. Men heeft in de pers terecht de
renners van Lierse geloofd om hun vertoon van klubgeest en gezegd dat zij een
goed voorbeeld stelden. Zij waren allemaal, invallers inbegrepen, prezent terwijl de vedetten van de andere klubs
het nog maar eens beneden hun waardigheid achtten met hun klub aan te treden. Eens vedette hebben zij die klub
toch niet meer nodig, nietwaar Nu zal
het echter ook wel zo zijn dat de lierse
klubleiders een tikkeltje meer verstand
hebben van hun job dan hun kollega's,
want de vriendschap komt gewoonlijk
niet van één kant In ieder geval, zowel
voor renners als leiders van Lierse B.C.,
een hartelijk proficiat !

GEEN SPAARKASKE
De belgische atletiekbond heeft van
zijn hart een steen gemaakt en een maksimum atleten afgevaardigd naar Athene voor de europese atletiekkampioenschappen. Het is wellicht de eerste keer
dat zo'n bataljon oprukt « naar de wieg
van onze beschaving». Wij hopen nu
maar dat onze zestien « mansmensen » en
twee «vrouwmensen» (toch nog altijd
diskriminatie, nietwaar . ) hun uiterste
best zullen doen om er geen al te zot figuur te slaan. Wat nog niet wil zeggen
dat ze moeten winnen Immers, de bond
heeft een zware financiële inspanning
geleverd, die enige dankbaarheid verdient Het schijnt zelfs dat de kas leger
dan leeg is. Dat lijkt ons toch niet zo
erg De kas van de atletiekbond is geen
spaarkaske, maar iets dat moet dienen
om de mensen toe te laten atletiek te
bedrijven. Zodus, alles o.k. met de lege
kas

Maandag 15 september
14 05 tof
15 50 • Schooltelevisie
—
16 30 t o t
17 30
Schooltelevisie
—
18 55
Z a n d m o n n e t j e — 19 00
Sportmagozine —
19 20
A v o n t u r e n in de
Stille Zuidzee • Het schatteneiland —
19 45
Hier spreekt men Nederlands —
19 50
Zoeklicht — 19 55
Mededelingen
De Weerman —
20 0 0
TVnieuws — 20 30
Jerry Lewis festival :
« Jerry b i | de g e t i k t e n » —
22 0 0 !
Goatprogramma
De Liberale gedachte
— AZ 3 0
TV nie .wt

Dinsdag 16 septemoer
14 05 t o t
15 50
Schooltelevisie
—
17 0 0 . Europese otletiekkampioenschappen te Athene, met onderbreking voor :
Zoeklicht - Keurig Frans — 20 00
TVnieuws —
20 25 . A r n h e m , september
1944 —
21 45
o Een zwarte boom
staat langs de boon » Herdenkingsprog r a m m a n a v de 10e sterfdag van Bert
Leysen eerste directeur von de Vloomse
televisie - ^ 22 25
TV nieuw=

Woensdag 17 september
14 00
Europese atletiekkampioenschoppen te Athene —
18 00
Klem, k l e m
kleutertje — Tip t o p — Wereld zonder
grenzen —
19 30
Zandmonnetje
—
19 35
Openbaar kunstbezit
« De 7
werken von barmhartigheid »_, door Barend Van Oriey — 19 45 . Hier spreekt
men Nederlands — 19 50
Zoeklicht —
19 55 . Mededelingen - De Weerman —
20 00
TV-nieuws — 20 25
Dons D a y show
Bemin je naaste — 20 50
SOS:
M S Een programma over m u l t i p l e sclerose — 21 4 0 . Ponoromc — 77 25 :
TV nieuws

UNIPRIX

Donderdag 18 september
14 05 t o t
15 50
Schooltelevisie
—
16 30 . Europese atletiekkompioenschoppen t e A t h e n e — 19 30 . Z a n d m o n n e t j e
— 19 35 : Tienerklanken . Jazz en beweging
—
19 50 : Keurig Frons
—
19 52
Z o e k l i c h t — 19 57
Mededelingen — 20 0 0 : TV-nieuws — 20 25 :
High Chaparral
Bloedwraak — 21 15 :
Verover de aarde
Is door iemand ? -^
22 10
Premiere — 22 50
TV-nieuws.

Vrijdag 19 september
14 05 t o t
15 50
Schooltelevisie
—
16 0 0
Europese atletiekkampioenschoppen t e Athene — 19 3 0
Z i e t U er w a t
in ' — 19 45 • Hier spreekt men Nederlands — 19 50 • Zoeklicht — 19 55 *.
Mededelingen - De Weerman — 20 0 0 :
TV nieuws — 20 25 : B Koning Lear »
van W i l l i a m Shokespeore — 23 3 0 : T V nieuws.

Eindelijk nog eens Walter Godefroot! W elverdiend schreef hij zondag BordeauxParijs op zijn naam. Een groot sukses ook dank zij zijn gangmaker Gaston De
Wachter.

De doelwachter van
heejt zijn werk gehad
Beerschot. Drie ballen
netten en meteen was
'68-'69 de grote

Standard, Piot,
op het veld van
gingen tegen de
voetbalkampioen
geklopte.

Men schijnt in Frankrijk het plan te
koesteren binnen afzienbare tijd een poging te ondernemen om in het kader van
de E.E G. en omgeving de prijzen van de
voetballers in de verschillende landen
min of meer eenvormig te maken, net zoals diP van de vroege patatten en de
vette steenkool Het is inderdaad zo dat
er in de verschillende landen verschillende opvattingen bestaan over de voetballers-prijzen. De Italianen zwieren
maar met tientallen miljoenen, maar het
geld blijft in de gesloten kring van enkele grote klubs en gaat nooit de grenzen over Men zou het dus met hetzelfde
rezultaat kunen doen met kwartjes
In België zijn de spelers vreselijk
duur zo duur dat ze met meer gekocht
worden. In andere landen zijn ze doorgaans betrekkelijk goedkoop. Standard
kocht Takac voor amper 1,5 miljoen fr.
(tegen Van Moer 7 miljoen fr.). Dat al
die verschillen problemen stellen op de
voetballersmarkt, is begrijpelijk. En of
de franse poging wat zal opleveren, is
een probleem.

HORMONEN
In verband met het stukje «Noch
kiekens, noch koereurs», handelend over doping door toediening
van hormonen, ontvingen wij van
de sportarts dr. Broeckaert uit Lokeren volgende toelichtingen :
Reeds in mijn hoek «Medische
aspekten van de
damessport»
(Standaard wetenschappelijke uitgeveri] 1968) wordt het hormonaal
gebruik als doping bestempeld.
Dit jaar werden herhaalde stappen gedaan hij hogere sportmedlsche instanties om tegen dit stijgend gebruik van hormonen iets
te doen Te vergeefs echter. Reeds
zolang is de anti-dopingskomvfiissie
met haar talrijke (geleerde) leden
geïnstalleerd ; haar rendement is
echter heneden alles. Ook de universiteiten tonen gebrek aan verantwoordelijkheid (op enkele individuele uitzonderingen na).
De belgische geneeskundige vereniging voor lichamelijke opvoeding en sport nam tot hiertoe ook
geen initiatief.
Hoe is de situatie nu eigenlijk ^
1 Ter gelegenheid van onze sportmedische praktijk vertellen verschillende jonge wielrenners dat
het hormonengebruik onder allerhande vormen door velen wordt
toegepast. Kontaktname met trainers van zwenv- en atletiekverenigingen bevestigen hetzelfde gebruik door sommige atleten, alhoewel op geringere schaal. Andere
sporttakken zullen zeker niet ten
achter blijven.
2 De meest aangewende produkten zijn : de mannelijke hormonen, cortisonepreparaten, bijnierschors - stimulerende
hormonen.
Deze produkten worden zowel onder de vorm van druppels, tabletten als inspuitingen
gebruikt.
3 Wetenschappelijk staat het vast
dat dergelijke produkten niet zonder gevaar zijn : de mannelijke
hormonen kunnen onder andere
een nadelige invloed uitoefenen op
het skelet, op de geslachtsorganen,
op andere klieren en ook op de
psiche. De grote nadelen van de
cortisonepreparaten zijn alom, gekend Ze zijn te talrijk om hier op
te noemen.
De bijnierschors - stimulerende
hormonen zijn niet zo gevaarlijk
als de cortisonepreparaten, maar
Of lange termijn is er niet veel
verschil behalve dat zij geen atrofie van de bijnierschors geven.
Be sluit
: hormonale toediening bij gezonde atleten, en onder
gelijk welke vorm, is ongetwijfeld
doping. Wie dit niet aanvaardt,
veegt zijn voeten aan de sportrnoraal en aan de geneeskundige
plichtenleer. Wij willen er echter
wel op wijzen dat de moderne atleet, en zeker de wielrenner, een
gespecializeerde sportmedische hegeleiding nodig heeft. Deze moet
niet enkel bestaan uit speciale
hart-, long- en spieronderzoeken,
maar de sportgeneesheer moet ook
zorgen voor een biologisch evenwicht. Daarvoor zijn naast vitaminen (en niet alle vitaminen zi]n
goed of onschadelijk) ook metalen
en metaloïden en oligo-elementen
onontbeerlijk.
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De bijdragen blijven 60 fr.
per hoofdlid en 25 fr. voor elk
bijlid. Inschrijving bij de
«Dienst voor Centralisatie»,
Ernest Staesstraat 13, tel.
49.21.03 of bij de bestuursleden.

De muziek wordt gespeeld
door het orkest van Tony Herreman, vertrouwd met ons publiek en die weet er stemming
in te houden. Deelname in de
onkosten 30 fr.
SPAARPOTAKTIE
Wie thuis een spaarpotje wil
neerzetten om er tegen de gewaardige opvolger. Onze beste Ekeren
meenteverkiezingen wat in te
BESTUURSVERGADERING
wensen vergezellen hem.
moet niet wachten tot
Deze heeft plaats in het lo- vinden,
de
laatste
week voor de verkiePERSONALIA 2
kaal « Bonte Os » KapelsesteenReeds vroeger deelden wij weg 351 Ekeren (Donk) op zingen maar kan er nu reeds
Antwerpen - Stad
mede dat de leden verzocht maandag 15 september 1969 te voor zorgen.
Te verkrijgen op het secretawerden bij gelegenheid van 20u30 stipt.
KOLPORTAGE
riaat en iedere donderdagavond
huwelijk, geboorte e.a. gebeurMet radiowagen op zondag tenissen, het sekretariaat, na- KOLPORTAGE
in « Tijl». In verband hiermede
14 september in het noordelijke melijk Juul Dillen, Lode Van
Deze gaat door op zaterdag zal onze vrouwenafdeling bingedeelte van de stad. Vertrek Berckenlaan 184, Borgerhout, 27 september 1969 te Ekeren- nen enkele v^eken een vergalokaal «Het Anker», Koningin hiervan in kennis te stellen.
centrum, met mikrowagen ge- dering beleggen waar onder
Astridplein 1 Antwerpen, om
Ten einde een vlotte samen- steund door de arrondisse- andere het plaatsen en verder spaarpotjes een
10 uur.
werking te bekomen, verzoe- mentsploeg. Bijeenkomst aan spreiden
punt van de dagorde zal zijn.
TEACH-IN
ken wij de betrokkenen even- de kerk om 13u30 stipt.
Wij rekenen op een talrijke
Open jongerengesprek op vrij- eens onze verantwoordelijke
dag 10 oktober om 20 uur in de voor de pers Fons Janssens, opkomst, het is de inzet voor
zaal « Ontmoeting » Brederode- Florastraat 155 Borgerhout, de gemeenteverkiezingen.
Ranst
Btraat 128 Antwerpen. Met me- hiervan bericht te laten.
ALGEMENE VERGADERING F A M I L I E U I T S T A P
dewerking van « De Vaganten ». HERMAN VAN DEN
Deze heeft plaats in het loZondag 14 september gaat onze
U wordt te woord gestaan door REECKHERDENKINC
kaal
«Bonte Os» Kapelse- afdeling op reis ! Ditmaal langs het
Nelly Maes, Hugo Schiltz, Mik
Wij vestigen er de bijzondere steenweg 351 Ekeren (Donk) Reinaartpad, m e t geleid bezoek
Babylon en Ray De Bouvre.
aandacht op dat dit jaar de h. op maandag 13 oktober 1969 te a a n het stadje Hulst.
- Gratis inkom. Mis plaats heeft in de St. Xave- 20u30 met als spreker de heer
Onze autobus vertrekt om 9 uur
NOORDKASTEEL
riuskerk, Collegelaan.
Walter Luyten, provincie- en a a n de kerk te Ranst, thuiskomst
Heden zaterdag 13 september
Deze eucharistieviering gaat gemeenteraadslid. Hij zal het voorzien omstreeks 20 uur
betogen we mede met het aktie- door op zaterdag 27 september tema «Belgische Kerk en de
Inschrijven bij de b e s t u u r s l e d e n :
komitee - Noordkasteel. Ver- te 19 uur (7 uur 's avonds). Aan Vlaamse Beweging» behande- leden 50 fr., kinderen tot 15 jaar
trek betoging : Ossenmarkt om het orgel : toondichter Fons len. Wij rekenen op een sterke betalen halve prijs Niet-leden beBervoets.
14.30 uur.
opkomst.
talen 70 fr.
De tenor Fons Peeters staat
TWEEDE TAAL
Onze afdeling doet een oproep in voor de liederen. Kanselrede
tot alle ouders onder haar le- van E.P. dr. N. Wildiers.
Op zondag 28 september te 11 Eindhout
den en simpatizanten om voor
uur
bezinningsstonde rondom PROPAGANDABAL
hun kinderen als tweede taal
graf van H.V.d.Reeck op
Op zaterdag 20 september
het Engels te verkiezen boven het
het erepark van het « Schoon- richt
de
Volksunieafdeling
het Frans. Vanaf het zesde jaar selhof».
Tijdens deze plechtig- Vorst-Veerle-Eindhout een pro- Brussel ( A r r . )
middelbaar hebben de ouders heid : samenzang,
bloemenhul- pagandabal in.
de keuze tussen deze twee ta- de en toespraak door
ARR. RAAD
Dr.
Toegang slechts 30 fr. Dit bal
len. Het volstaat dat 8 ouders R. Derine, voorzitter Prof.
De e.k. arrondissementele
van
de
heeft
plaats
in
de
zaal
St-Lamhet Engels aanvragen opdat de- Vereniging der Vlaamse Proraad
heeft plaats op zaterdag
bertus. Dorp 33 te Eindhout. 27 september
ze les zou worden ingesteld. In fessoren.
1969 om 14u30, in
het éénwordend Europa van
het lokaal Waltra (bij Stan
.
Voor
de
godsdienstige
plechPhilips), Arduinkaai te Brusmorgen zal de engelse taal het
sel (naast K.V.S.)
meest gebruikt worden in alle tigheid geen vaandels a.u.b., Herenthout
het
inrichtend
komitee
zorgt
handelsverrichtingen. Meer en hiervoor, voor de plechtigheid
TE
NOTEREN DATA
betere kansen voor uw kinderen op de begraafplaats rekenen de VOLKSUNIEBAL
Arr. bestuursvergaderingen
Op zaterdag 27 september te
met als tweede taal het Engels! inrichters op veel vaandels en
8 uur gaat in zaal «Lux» ons hebben steeds de 2de en 4de
bloemen.
tweede
groot
Volksuniebal woensdag v.d. maand plaats op
Zoals steeds zal Borgerhout, door. Alle Vlamingen houden arr. sekretariaat.
Boechout
waar Herman woonde, massaal die avond vrij. Een demokra4-10-'69 : vergadering afdeaanwezig zijn.
tisch-gehouden inkom van 30 lingssekretarissen (nieuwe lidOP ZOEKTOCHT
Zij die wensen deel te nestemmig orkest kaarten) om 14u30 in lokaal
Uitnodiging toeristische zoek- men aan de gezamelijke bloe- frank en een
elke onaangename « Uilenspiegel », Pletinckxtocht op zat. 20 sept. '69 ter ge- menhulde, kunnen 100 fr. stor- voorkomen
38 te Brussel 1.
legenheid van het vijfjarig be- ten op postrekening 45.82.43 ten verrassing en staan borg voor straat
12-10-'69 : provinciale kaderdag
staan van de Vlaamse Vriende- name van de hr Jos Mannaerts, een aangename avond.
(ganse dag) in het raam v.d.
kring te St. Job in 't Goor.
Borgerhout.
gemeenteraadsverkiezingen.
Inschrijvingen vóór 15 sept.
20-10-'69 : A.N.Z.-Brabant.
150 fr.
Kapellen
Provinciaal Zangfeest. StedeLeden van V.V.K., V.T.B.,
BAL
lijke feestzaal. Groenstraat te
Brasschaat
V.A.B. 125 fr.
De Vlaamse vriendenkring Vilvoorde.
Inschrijvingen na 15 sept. AUTOZOEKTOCHT
175 fr.
Onze afdeling richt op 19 ok- Kapelen nodigt u ten dans op BRUSSEL DANST
Leden V.V.K., V.T.B., V.A.B. tober e.k. een autozoektocht in, zaterdag 27 september a.s. in de AFDELINGSBALS DATA EN
«Starrenhof», Kapelse- PLAATS
150 fr.
hierbij aansluitend vindt een zaal
straat, 61 Kapellen. Orkest «The
Ieder inzittende kan inschrij- mosselsouper plaats.
13-9-'69 : Jette - Zaal « Excelleiding Jan Dewilven en deelnemen aan de prijsDe autozoektocht start te 14u. Raindrops»
sior»
(bij station) te Jette
de.
Aanvang
20
uur.
Algemene
kamp.
aan het lokaal « Sporta » Breda- inkom 20 fr.
27-9-'69 : Eppegem-Zemst : zaal
Elke deelnemer ontvangt bij baan, tegenover de Door Ver«Rubenshof» te Eppegem; 11inschrijving gratis twee toe- straetelei. Volgens het tijdsche10-'69 : Wemmei - zaal «Pax»
gangskaarten voor het lustrum- ma zal het mosselsouper aante Wemmei; ll-10-'69 : Zavenbal waarop de uitreiking der vang nemen te 18 u. «n hoger- Merksem
tem-Nossegem : zaal «St Miprijzen zal plaatshebben. Start vermeld lokaal.
chiel» te Zaventem; 19-10-'69 :
GOEDE
IDEEN
te 13 u. Aankomst ten laatste
Vilvoorde - zaal «Witte Leeuw»
Wat
de
deelname
in
de
on19 u.
De kermis en de vakantiepe- te Vilvoorde; 25-10-'69 : Merchkosten betreft kunnen wij meVerdere
inlichtingen
M. dedelen dat per wagen, voor riode zijn nu achter de rug. tem - zaal «Oberbayern» te
Schurmans, De Renlaan 31 St. de zoektocht, 75 fr. wordt ge- Ons bestuur is reeds van de vo- Merchtem; 6-12-'69 : SteenokJob in 't Goor; E. Dierckx, Ka- vraagd, verzekering inbegre- rige week terug in gang gescho- kerzeel - zaal «De Molekens «
bouterlaan 21 St Job in 't Goor. pen. Het aantal inzittenden ten, ledere donderdagavond te Steenokkerzeel.
heeft dus geen belang. Voor het is er vergadering in « Tijl» ofGelieve een vastgestelde damosselsouper vragen wij 50 fr. wel voor het bestuur, ofwel tum van V.U.-bal tijdig mede
voor
de
kaderen
werkende
leper persoon.
te delen, om dubbele data zoBorgerhout
den. Met het oog op de komen- veel mogelijk te verhinderen.
PERSONALIA 1
de gemeenteverkiezingen vraZoals reeds aangekondigd
gen wij aan die van onze leden KANTONNALE
treden heden zaterdag Mejuf- Edegem
die menen iets te kunnen bij- VERGADERING
frouw Ria Van Gastel met CyOp de vergadering 2 septembrengen of denken nuttige sugGEBOORTEN
riel Dillen in het huwelijk.
Bij de leden Gui en Mine gesties te kunnen geven, zich ber 1969 te Wolvertem waren
De inzegening, tijdens de h. Verheyke-Noë werd Tinneke te melden op een donderdag- aanwezig : afdelingen Kapelle,
mis te 11 uur, in de St Xave- geboren, zo melden ons Bart, avond in « Tijl», of elke andere Londerzeel, Grimbergen, Wolriuskerk, Collegelaan, wordt Wim en Leentje. Hartelijke ge- dag op het sekretariaat St. vertem-Meise en Wemmei. Er
gedaan door niemand minder lukwensen.
Lutgardisstraat 56. Tel 45.57.77 werd beslist dat een kantonnadan E.P. Stracke. Wij hernieu- OVERLIJDEN
nale vergadering op 2 oktober
EEN SUKSES
wen hiermede ons allerbeste
te Londerzeel St Jozef, zaal
Dinsdag
2
september
overwensen.
Een uitzonderlijke
bijval «Het Hooghuis» aan de kerk
leed
op
46
jaar,
na
drie
maankende de tentoonstelling «Ik om 20u30 zal gehouden worden.
Het gezin van onze leden
Peelaers - Geysbrechts
werd den verblijf in het ziekenhuis, heb een Hobby», nu voor de Wij rekenen stellig op alle beverblijd door de geboorte van ons lid Arthur Ramael aan de zevende maal ingericht door stuursleden van onze verschileen vierde kindje dat de naam gevolgen van een ernstige onze Vlaamse Kring «Groe- lende afdelingen.
Anneke kreeg. Aan de fiere kwaal. Wij bieden aan me- ninghe». Vanaf het eerste uur
ouders een hartelijk proficiat vrouw Ramael-Sernaels onze van de opening tot de laatste
en voor Anneke het allerbeste. gevoelens van medeleven bij dag was er een voortdurende
Doch ook de ouderen deden het verlies van haar echtge- belangstelling. Het was wel de Brussel
moeite ook.
C. VERSCHAEVEHULDIGING
van zich spreken. Onze trouwe noot.
Zondag 28 september nemen
leden Gustaaf Semeelen en zijn GEMEENTEVERKIEZINGEN
Met de medewerking van het
In voorbereiding van de ver- Vlaams Verbond voor Familie- wij deel aan de C. Verschaeveechtgenote Mary Mowat, vierden, hun gouden huwelijksjubi- kiezingen die volgend jaar in kunde en de merksemse Kring huldiging te Alveringem. Verleum. Aan beiden, oud in ja- oktober plaats hebben, richt voor Heemkunde was er heel trek aan het lokaal « Uilenspieren, doch jong van hart en het Lod. Dosfelinstituut een wat te zien over familiekunde gel» te 7 uur. Reisprijs 125 fr.
Terug rond 21 uur. Alle vriengeest hetgeen blijkt uit hun lessenciclus in ter voorberei- en familiegeschiedenis.
aktiviteit, namens al onze leden ding van de kandidaat-gemeenHet was prachtig. Onze den en kennissen worden uitgeeen driedubbel proficiat .
teraadsleden en belangstellen- Vlaamse Kring « Groeninghe » nodigd, de hulde aan VlaandeOm dit lijstje te sluiten mo- den. Inlichtingen te bekomen schuift zich in onze gemeente rens grote nationale schrijver
gen wij wel vermelden dat bij gemeenteraadslid L. van naar voor als een belangrijke en dichter bij te wonen.
onze vriend Frans Dirks, we- Huffelen, Baron de Celleslaan kulturele organizatie.
SPEURTOCHT
gens het ontslag van de hr. 32 Edegem, tel. 49.43.11.
HET BAL
Herman Kunnen, tot provincie- LEDENSLAG
«KEN U W HOOFDSTAD»
raadslid werd gekozen. Als
Zaterdag, 4 oktober, te 20u30,
De ledenwerving voor het
De verschoven speurwandeFrans met dezelfde ijver zijn jaar 1970 wordt van nu af reeds in de kring, Jaak de Boeck- ling
door de middenstad van
taak verricht zoals hij het doet ingezet. Wie nu lid wil worden straat, eerste bal van dit sei- Brussel
gaat, op algemene aana^s gemeenteraadslid, dan heeft betaalt dus zijn bijdrage geldig zoen voor alle Vlamingen van vraag, door
op zondag 19 oktode hr. Kunnen in hem een tot einde '70.
Merksem.
ber e.k. Verschillende bonden

bevwegi

ANTWERPEN

BRABANT

en verenigingen, alsmede tal
van schoolinstituten en kulturele kringen verleenden reeds
hun medewerking. Alles laat
voorzien dat het voor de Vlaamse aktie en vlaamse scholen een
vruchtbare en stimulerende dag
zal worden die de vlaamstalige
gemeenschap te Brussel hoogst
nodig heeft. Verdere inlichtingen zullen ter kennis gegeven
worden. Inschrijvingen en vertrek hebben plaats aan het lokaal « Uilenspiegel», Pletinckx»
straat 38 Brussel (Beurs), t e l
12.13.74. Daar worden ook dé
prijzen van steunende personen, firma's of bonden met
veel dank aanvaard.
PANORAMAREIS
Deze zeer aangename autocarreis door de Bruegelvrienden ingericht, is tot eenieders
voldoening best verlopen. Immers, alles was van de partij,
zon en prachtige omgevingen
en een zeer gemoedelijke sfeer.
Men vraagt zich af voor wanneer de volgende reis ?

zoekertjes
TE KOOP : V e r k a v e l i n g - Zeer m o o i
gelegen v e r k a v e l i n g te D w o r p - 13
km. v a n Brussel. 1 ha 40 ca - 165 f r
de m'. V.U.-leden k r i j g e n v o o r k e u r •.
Tel. 02/56.45.28 of schrijven redaktie « W i j »
T 108
Meisje,
4-tal ig
zoekt
passende
v r i e n d i n v a n 21 tof 2 7 jaar o m s a men uit te gaan o p zaterdag e n z o n dag - Schrijven bureel blad,
T. 109
Reklametekenaar zoekt DRINGEND
w e r k , liefst o m g . A n t w e r p e n . N i e t
noodzakelijk t e k e n w e r k . Telefoon :
03/669.895 Kalmthout.
T 110
Bediende uit Lier - 34 jaar - zoekt
betrekking b i j v o o r k e u r in de p r o vincie A n t w e r p e n .
Zich w e n d e n : senator Jorissen,
Astridlaan 80 Mechelen. Telefoon t
015-199.94.
T. 111
Jonge m a n , bediende, 23 jaar. D i ploma brevet v a n helper v a n Rode
Kruis zoekt w e r k als verpleger i n
een f a b r i e k , b i j voorkeur in de p r o vincie A n t w e r p e n of te St. Niklaas.
Zich w e n d e n : senator Jorissen. Tel.
015-199.94.
T. 112
Twee jonge verpleegsters zoeken
w e r k in een ziekenhuis b i j v o o r k e u r
streek v a n Boom of v a n St. Niklaas.
Zich w e n d e n senator Jorissen. Tel.
015-199.94.
T. 113
A r b e i d e r , ijzerbewerker, zoekt w e r k
b i j v o o r k e u r als lasser o f monteur i n
de provincie A n t w e r p e n o f Limburg,
Senator Jorissen, Mechelen. Tel. :
015-199.94
T. 114
Afgestudeerde
licentiaat
Wijsbegeerte-Letteren « tak filosofie »,
intellektueel en aktief, bereid tot a l le kaderfunkties, 30 jaar, zoekt passende b e t r e k k i n g .
T. 115
Jonge j u f f r o u w vraagt o m 's z o n dags 's morgens te helpen bestellen in b r o o d - e n p a s t e i b a k k e r i j w i n kel te Brussel. - Tel. 26.24.92.
T. 116

i. van uverstraeten
HoofdredakteuT
Alle briefwisseling voor
redaktie naar ;
Rotatyp, Sylv. Dupuislaan
110 Brus. 7. Tel 23.1US.
Beheer .
Voldersstraat 11, Brussel 1.
Tel. (02)125.160.
Alle klachten voor niet ontvangen V. blad op dit adres.
Jaarabonnement : 300 fr.
Halfjaarlijks : 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,
8 Wij » Vlaams-nationaal
weekblad
Verantw. uitg. Mr. F. Van
der Eist. Beizegemstraat 20,
Brussel 12.
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bewegingsIjjTjza'
BRABANT
Diegem
WELKOM
Op zaterdag 13 seDtember
1969 in de «Gildenzaal», Kosterstraat 3. Volksuniebal met
h e t Orkest : The new Javelins.
Ingang : vooraf 30 fr., aan de
kas 35 fr. Begin om 20 uur.

Dilbeek
SOCIAAL DIENSTBETOON
Naast het dienstbetoon ingericht door volksvertegenwoordiger De Facq ten huize van
provincieraadslid
Panis
M.
kunnen belangstellenden zich
ook dagelijks wenden tot de
voorzitter Ringelé A, Maalbeekstraat 23 Dilbeek, tel. :
26.09.98.
KOLPORTAGE
Op zondag 28 september organizeert de afdeling een kolportage met «Wij » te Itterbeek.
Samenkomst te 9u30 aan de St
Pieterskerk, Dorp te Itterbeek.
Eppegem - Zemst
LUSTRUMBAL
Zaterdag 27 september houdt on
ze afdeling haar lustrumbal te Eppegem in de zaal « Riibenshot »
niet het orkest Stan Philips.
Begin te 21 uur.

Evere
VLAAMSE DANSAVOND
Op zaterdag 13 september te
20u30 organizeert de Vlaamse
Vriendenkring
Evere
haar
jaarlijks bal. Orkest « Waltra »
(Stan Philips). Plaats : Sportcomplex, Oudstrijderslaan te
Evere.

Herfelingen
OVERLIJDEN
In de nacht van vrijdag 29 en
zaterdag 30 aug. 1.1. werd, bij
zijn terugkeer van een spoedbezoek, Dr Vande Noortgate
getroffen door een zware autobotsing, die hem kort daarna,
in de kliniek te Halle, het leven kostte. De dokter was een
gekend en overtuigd Vlaming,
die, als zodanig bij elke gelegenheid in stilte zijn vlaamse
plicht wist te doen. Hij was tevens een trouw lid van de
Vlaamse Oudstrijdersbond 4045. Wij bieden de familie Vande
Noortgate onze innige vlaamse
deelneming aan.

Jette
AFDELINGSBAL
Het bal van deze afdeling
heeft plaats op zaterdag 13 september te 20ul5, zaal «Excelsior» St Pieterskerkstraat (nabij station) te Jette. Orkest :
Peter Philips.

Kraainem - Sterrebeek
Wezembeek - O p p e m
Woluwe
GROTE KOLPORTAGE
Morgen zondag 14 september
verzameling aan de kerk van
Sterrebeek om 9u30 voor de
tweede
kol portage tocht.
Kortenberg - Everberg
Erps-Kwerps - Veltem
DANSFEEST
Op zaterdag 20 september 1969
gaat het jaarlijks dansfeest van deze afdelingen door in de zaal « Salamanders », Leuvenseweg 191 te
Kortenberg, om 20 uur.
Orkest : « De Carinas ».
Toegang : 30 fr.

Leuven {Arr.)
VLAAMS NATIONALE
DANSAVOND
Met deze nodigen we u uit op
de Vlaams Nationalt Dansavond op 13 september te 20 u..
Salons Georges Hogeschoolplein, Leuven. Bijdrage : 50 fr.

Kaarten te bekomen bii alle
bestuursleden en in het Café
Opera, Bondgenotenlaan, Leuven- Café Breughel. Geldenaaksevest, Leuven en Ca^é Pallieter Oude Markt Leuven,
Sint-Pieters-Leeiiw
SOCIAAL DIENSTBETOON
Elke tweede zaterdag (nu 13
september '69) van de maand
van 11 tot 12 u. bij F r a n s
Adang, Ruisbroeksestwg, 109 te
Sl-Pieters-Leeuw, in samenwerking met
volksvertegenwoordiger E De Facq.
SOCIAAL DIENSTBETOON
PROVINCIEP A ADSLID
THEO PAUWELS
Ieder maandag vanaf 19 uur
bij hem thuis, Haachtsestwg
1176 te Evere. ledere 4 dinsdag
v / d maand te Zaventem, lokaal bij Pancken en te Steenokkerzeel.
Schaarbeek
GESPREKSAVOND
Volgende
kantonnale
gespreksavond m e t onze mandatarissen op donderdag 18 september a.s. te 20 uur in het lokaal « De Avondlust», (kruispunt Haachtsesteenweg en Van
Frachenlaan) te Steenokkerzeel.
Alle bestuursleden, leden en
simpatizanten
uit
Diegem,
Evere, Schaarbeek, Steenokkerzeel - Nederokkerzeel,
Zaventem-Nossegem worden op deze
bijeenkomst van h a r t e uitgenodigd.

Kanton W o l v e r t e m
KOLPORTAGE
Zondag 28 september kantonnale kolportage te Nieuwenrode met medewerking van de
bestuursleden en simpatizanten
van het kanton. Bijeenkomst te
9 uur aan de kerk.
Wemmei
EERSTE DANSAVOND
Voor de eerste maal richt
onze afdeling een jaarlijkse
dansavond in. Wij verwachten
dus al onze vrienden op dit bal
in de zaal « P a x », Schoolstraat,
op zaterdag 11 oktober vanaf
20u30 tot... in de vroege uurtjes.
De bijdrage in de inkosten
bedraagt 50 F. Orkest : « T h e
Meteors». Wij zijn er van
overtuigd dat ook vrienden van
buiten onze randgemeente ons
die dag door hun aanwezigheid hun solidariteit zullen betuigen. Toegangskaarten zijn
van nu af reeds beschikbaar.

OOST-VLAANDEREN
Aalst
SOCIAAL DIENSTBETOON
Maandag 15 sept. worden in
het lokaal « De Vriendschap »,
Kerkstraat 9 en dinsdag 16
sept. in café « De IJzer » gratis
uw B.T.W.-formulieren ingevuld. Telkens om 19 u.

Beveren - Waas
START MET KOLPORTAGE
Na de vakantieperiode start
de afdeling officieel m e t een
kolportage in eigen gemeente
op 14 september.
Samenkomst : 9u30 Hof Senator Dr. Gerard De Paep.
Wij verwachten een talrijke
opkomst.
Ertvelde
GROTE GEUZEFEESTEN
Na het overrompelend sukses van de geuzefeesten in mei
richt Volksunie Ertvelde zijn
tweede geuzefeesten in. Het
appèl der Geuzen grijpt plaats
op 13 en 14 september. Op zaterdag 13 spelen « D e Bortels »
ten dans en op 14 sept. « T h e
famous C r e w » . Algemene inkom : 40 fr.

Gent
SOCIAAL HULPBETOON
Ons « Nazomerbal » gaat door
op zaterdagavond 27 september
om 21 uur. Het wordt gehouden
in Vlaams Huis Roeland, Korte
Kruisstraat 3 Gent. Het orkest
heet « The Salvators » en speelt
alle gemoedelijke nummertjes,
eigen aan een echt gemoedelijk
dansfeest.
De kaart kost 39 fr, maar je
hebt pret voor 390 miljoen (ongedevalueerd).
Wil je vrienden of familie met
het bal verrassen, dan kan je
steeds kaarten bekomen bij de
dames en juffrouw van het
Hulpbetoon en ook in de
Vlaamse Huizen.
De integrale opbrengst gaat
uitsluitend naar de sociale werking van de Volksunie-Gent.
Gentbrugge • Ledeberg
VIJFDE VOLKSUNIEBAL
De plaatselijke V.U.-afdeling
nodigt alle danslustige Vlamingen uit op h a a r «Lustrum-Bal»,
hetwelk plaats vindt op zaterdag 4 oktober e.k. in de grote
feestzaal van het Gemeentehuis, Kerkplein te Ledeberg.
Het orkest « T h e F r i e n d s »
(Bert Berten) speelt ten dans.
Deuren : 20 uur. Eerste dans :
20u30. Toegangsprijzen : 50 fr.
familiekaarten (max. 5 pers :
150 fr.)
Kaarten op voorhand te bekomen bij alle bestuursleden,
of door storting op P.C.R.
887251 van A. Jacobs, Veldstraat 51, te Gentbrugge.
Herzele
UITSLAG KOLPORTAGE
Te Herzele en omgeving werden twee kolportages gehouden, waarbij t e Herzele zelf 158
n u m m e r s verkocht werden.
Te Hillegem, Borsbeke en
Ressegem werden 140 n u m m e r s
aan de m a n gebracht.
Beide kolportages
werden
uitgevoerd door de afdeling
Impe en provincieraadslid Urbain De Graeve.
VLAAMS NATIONAAL
DANSFEEST
Onze vierde dansavond zal
doorgaan in de zaal Elroda op
27 sept. e.k. « T h e F r i e n d s »
waarborgen
een
sfeervolle
vlaamse nacht. Koen Van Meenen zorgt om middernacht voor
een p i k a n t sausje. Plaatsen
worden gerezerveerd tot 23 u u r
aan de prijs van 10 fr.

Melie
BAL
Groot herfstbal op zaterdag
18 oktober in zaal « Flomanie »
op het gemeenteplein. H e t orkest « The Bats », jong en ontstuimig, speelt ten dans vanaf
21 uur. Inkomstprijs 50 fr., gezinskaarten 150 fr en de jeugdkaarten aan 30 fr. Wij verbloemen het niet dat de opbrengst
van ons bal zal rnoeten dienen
als bijdrage voor de gemeenteverkiezing van 1970. Die het
dus m e t de afdeling goed
meent kan ook zijn steentje al
dansend bijdragen.
Merelbeke
ONZE FRANS-VLAAMSE
REIS
De deelnemers aan deze
prachtige reis onder het stralen van een buitengewoon weldoend septemberzonnetje zullen het allen eens zijn dat deze
schitterend is verlopen. Niet
alleen werd er genoten van de
prachtige historische vlaamse
omgeving van Kassei. Zij onderhielden zich ook in het
Vlaams m e t de inwoners te
Hekelsbeke.

Oudenaarde - Ronse ( A r r . )
KOLPORTAGE
De arr. kolportageploeg gaat
terug van start op zondag 14
september. St Maria-Horebeke
en St Kornelius-Horebeke zijn
de gemeenten die aan de beurt
komen. Verzameling om 9u30
op de m a r k t te Oudenaarde, of
om 9u45 aan de kerk van St
Maria-Horebeke. Er wordt gerekend op een talrijke opkomst
van medewerkers uit de verschillende afdelingen.

Waarschoot
VLAAMS VRIENDENBAL
We zetten het winterseizoen

in met ons tweede vriendenbal,
zondag 28 september te
19u30 in de zaal Fiesta, Nieuwstraat. Het orkest Dan Van de
Wiele (5 man) speelt ten dans.

enkele uurtjes per week thuis
daktilowerk voor de Volksunie
te verrichten ? Gelieve u t e
melden in lokaal « 1302» teL

Wetteren

Ooicfem - Wielsbeke
WAAKHEEN
OP ZAT. 20 SEPT. A.S. ?
Natuurlijk n a a r het vlaams
sterrenbal van de Vlaamse
Vriendenkring « T e r Leie» in
de meisjesschool, m a r k t Ooigem. Het wordt terug een verbroederingsfeest tussen de arrondissementen Roeselare en
Kortrijk onder leiding van het
bekende orkest « D e Flamingo's » (zeven uitvoerders) m e t
zang door S t a m m a t i n n a . Begin
20 u. Inkom : 40 F. U wordt er
stellig verwacht.

v o s WETTEREN 50 JAAR
Zondag 14 september
viering
van het vijftigjarig bestaan van de
wetterse VOS afdeling.
Feestprogra m ni a :
11 uur receptie op het gemeentehuis; 14 uur 30 samenkomst in t
lokaal (t Vlaams Huis ». m a r k t 29;
IT uur bloemenhulde aan het gedenkteken van de oorlogsslachtoffers, optocht door de gemeente in
de geest van amnestie, opgeluisterd
door de blaaskapel van het VNJ
en de muziekmaatschappij <t Volksopbeuring » van Massemen; 16 uur
gelegenheidstoespraak op de m a i k t
door Ward Hermans; 16 uur 30
feestzitting in 't lokaal (Vlaams
Huis) in aanwezigheid van voorname genodigden.

WEST-VLAANDEREN

11600.

'

Zarren
LEDENVERGADERING
Op 13 september richt de afdeling Z a r r e n h a a r eerste ledenvergadering in. Deze gaat
door in het lokaal « b i j Beaup r e z » . Stationstraat 9 Zarren
om 20u30.
Als gastspreker werd uitgenodigd plaatsvervangend volksvert. E. Vansteenkiste uit Oostende die zal handelen over de
uitbouw en w e r k i n g van een
afdeling. Alle leden en simpatizanten worden vriendelijk uitgenodigd.

leper - Zonnebeke
DEELNAME IN ROUW
De bestuursleden en de talrijke leden van de afdeling bieden aan de familie van h u n
trouw en strijdend lid, de heer
Valeer De Witte, Slachthuisstraat, leper, hun oprechte deeln e m i n g aan bij het plotse afsterven van Valeer, oudstrijder, oorlogsinvalied en medeoprichter van V.O.S. en V.U.

MEDEGEDEELD

ZITDAGEN
SENATOR BLANQUAERT
Mogen we er ieder belanghebbende op attent maken dat
de zitdagen van senator Blancquaert doorgaan in het gasthof
«Het
Zweerd»,
Grote
Markt te leper, elke tweede en
vierde
zaterdag
van
elke
maand. Van 9 tot 11 u.

WIM MAES
Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van het afsterven van Wim Maes wordt er
einde oktober een boek uitgegeven, geschreven door Karel
Dillen en verrijkt m e t 20 foto's.
De prijs bedraagt 220 fr. Schrijf
nu reeds in : postgiro 69 12.44,
mevr. Wim Maes, Mishagenstr.
110, Brasschaat.

NOG MEER M E D E W E R K E R S
Vaak komen vrijwillige medewerkers h u n goede diensten
aanbieden om aktief aan de
groei en bloei van de afdeling
m e d e te werken.
Nu de grote propaganda-slag
binnen afzienbare tijd start,
zijn dergelijke vaste en toevallige m e d e w e r k e r s hartelijk welkom (kolportage, ledenwerving,
voorbereidingen, enz...), bij één
der bestuursleden :
Roger Bilcke, Rijselstr., leper, sekretaris; J o
Braem,
Slachthuisstraat, leper, penningmeester; Bert Arfeuille,
Torrepoort, leper, ondervoorzitter; Erik Meire, Frenchlaan,
leper, propagandaleider; Eli E.
Balduck,
Beselaarsesteenweg
36, Zonnebeke, voorzitter.

Kortrijk ( A r r . )
GEBOORTE
Roos Vandenbulcke-Dujardin
werd op 27 augustus moeder
van een vierde kind : een dochtertje dat de n a a m Eurudike
kreeg. Roos is lid van het arrondissementeel
Volksuniebestuur
en
verantwoordelijke
voor de propaganda. Wij feliciteren van h a r t e de gelukkige
moeder evenals vader Baldwin.
KOLPORTAGE
In tegenstelling m e t het sisteem van voor het verlof gaat
voortaan de kolportage door
onder
verantwoordelijkheid
van één enkele afdeling. Afdeling Kortrijk zal op zondag 21
september de spits afbijten en
richt zijn kolportage in te Tiegem en omliggende. Bijeenkomst in lokaal 1302 te Kortrijk te 8.45 u u r of in lokaal
« Het P a r k » te Tiegem (aan de
St-Arnolduskerk) te 9 uur.
Afdeling Kortrijk zorgt voor
de nodige deelnemers. Natuurlijk is vrijwillige versterking
uit andere afdelingen van harte welkom !
Kortrijk S t a d
BESTUURSVERKIEZINGEN
Vandaag hebben in lokaal
«1302»
verkiezingen
plaats
voor een nieuw afdelingsbestuur. Er is gelegenheid zijn
stem uit te brengen tussen 15
en 20 uur.
MEDEWERKING GEVRAAGD
Arrondissementeel bestuurslid Luk Debels, verantwoordelijke voor de organizatie heeft
hulp nodig. Wie beschikt over
een schrijfmachine en is bereid

Diksmuide
NAAR
FRANS-VLAANDEREN
De «Vlaamse Vrienden van
de W e s t h o e k » richten op 5 oktober h u n jaarlijkse reis doe»
Frans-Vlaanderen in. Hou v a n
nu af deze d a t u m vrij. Prijs en
reisweg worden l a t e r bekendgemaakt. De leiding wordt verzorgd door de gekende FrangV l a a n d e r e n k e n n e r M. Verhaest.
Inschrijven bij Leo Devreese,
IJzerlaan 83, Diksmuide.
Merksem
VERBROEDERING
OUD EN J O N G
Op 13 en 14 september aanstaande v e r b r o e d e r e n de
Blauwvoetvendels van Merksem, Vendel dr. A. Borms en
Schaar Soetekin, m e t de ouders
en simpatizanten. E r werd een
familieweekend gepland in de
jeugdherberg « P a n n e n h u i s » t e
Nijlen. Begin zaterdag 13 september vanaf 16 u. Einde zondag om 18 u.
s' Zondags om 9 u. mis in de
Jeugdherberg. Om 10 u. korte
plechtigheid. Na middageten :
volksdansen, volksspelen.
Inschrijven bij J a n Leys, Van
Praetlei 115 te Merksem of bij
Rik Geelen, Albert Meulemansstraat 22 te Merksem (tel. :
45.44.09).
Prijzen : voor overnachten in
jeugdherberg 35 fr p e r persoon
(lakens m e e b r e n g e n ) , middagmaal : 45 fr per persoon. Morgen- en avondmaal wordt meegebracht. Autobus n a a r Nijlen t
bus 77 op Rooseveltplein.
Avelgem
VLAAMSE VOLKSBEWEGING AVELGEM
Vrijdag 19 september t e 19
u u r in « ' t
Karekietenhof»,
Scheldelaan te Avelgem : paneelgesprek.
O n d e r w e r p : N a a r nieuwe
nationale en sociale strukturen.
Sprekers : volkvertegenwoordiger
Maurits
Coppietera
(V.U.); senator
oud-minister
Herman
Vanderpoorten
(P.V.V.); senator Willy Calew a e r t (B.S.P.); senator Ferdinand De Bondt (C.V.P.); moderator : J a n Olsen, hoofdredakteur van « H e t P e n n o e n »
Inleider : Jos Vandewalle, voorzitter V.V.B, gewest Avelgem.
Er is gelegenheid tot stellen
van vragen In h e t kader van
het onderwerp. Toegang kosteloos.
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600 ARBEIDERS ..... 1001 MOGELIJKHEDEN!!
Deze slogan betekent méér dan wif in een boek zouden kunnen beschriiven
Het is duidelijk dat U in volle vrijheid wilt kiezen dat U niet wenst te handelen met een tussenpersoon of met een beginneling U zult immers niet tevreden zijn met het eerste het beste ' U vraagt een maximum aan deeelijkhpid
en komfort en U wenst uw geld niet in 't water te werpen ' U vraagt natuurliik
eerst vrijblijvend voorlichting ? U wenst eerst met eigen ogen te zien ' U wilt
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 V A N HET BESTE...
ZONDER EEN FRANK TEVEEL TE BETALEN ! ! !
Vanaf 1.950.000 F
Daar komt het Inderdaad op aan...
Daarom moet uw zaak op voorhand grondig besproken en bestudeerd worden
en zulks zonder enige voorafgaandelijke verplichting voor U ! U moet op voorhand weten waaraf en waaraan ! U heeft het recht veeleisend te zijn.
O N Z E K L I Ë N T E N HEBBEN HET RECHT
VEELEISEND TE Z I J N ! ! !
Stenen kopen = opbrengst verzekeren !!!
Raadpleeg onze diensten over onze prachtappartementen aan de Dampoort te
Cent - aan het Meerfenhof 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 D A N 6.000 TEVREDEN K L I Ë N T E N K U N N E N W l |
U BEZOEKEN EN DAAR
WIJ

VERWACHTEN

U

OP

EEN

ZIJN W l |
VAN

MET

Vanaf 950.000 F

FIER OP !!!

ONZE

VIER

ZETELS

Vanaf 600.000 F
Wenst U nadere inlichtingen
stuur dan deze bon naar één onzer informatiecentra
NQ8m . . . . . . . . . ..^ . . . . . . . . . ^.^ ^.. ^.^ ^ . ^ , .«. „ , , . . . . . . . . .«. g^ 0..
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r«l. privé

M. .M ~. ... Tel. kantoor

I - over gronden voor vtllabouw
O
over gronden voor hoogbouw
D
over gronden v eensgezinswonlng O
over veilige geldbeleggingen
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of berif rseds gronó, gelegen te ...
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ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
CENT
Onderbergen 43
tel. 09/25.19.23
tel. 09/25.94.69
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voorkeur gelegen te
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3. over de aankoop van een bestaande woning O
Duld aan met een X waarover U Inlichtingen wenst te ontvangen.

1/2 villa, vanaf 750.000 F

ANTWERPEN
Meir IH
tel. 03/31.78.20
vijf lijnen
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_ M> M. .M M. »•

KUNNEN

N.V.

GENK

LEUVEN

Winterslagstr. 22

Brusselsestr. 33

tel. 011/54.442

teL 016/33.735
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BRASSER ZIET DE VLIEGTUIG - KAPING
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ONGETkO^JFELD
Aanslag op El Al-gebouw te Bonn door kinderen...
...niet met bonnboms gepleegd
Opnieuw terechtstelling in Irak
Z i j n me dat daar irakkers !
Een jaar uitgesteld
Regering vreest beeteeweerbots bij gemeenteraadsverkiezingen.
Aanslag te Brussel
Israel reageert El Allergisch
Nigeria weigert vredesonderhandelingen
Ze geven zich niet rap gowonnen...
Meise krijgt ombudsvrouw
leder zijn meise !
Antwerpse ontvoerders onschuldig
Geen Marokhanen
Israëlische raid tegen Egypte
Raid or wrong, my country !
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