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DE REGERING GENIET VAN DE EKONOMISCHE
HOOGKONJUNKTUUR EN DAT IS DAN OOK HET
VOORNAAMSTE DAT ZE TOT NOG TOE GEDAAN
HEEFT. VOOR DE TWEE HOOFDPUNTEN VAN HET
REGERINGSPROGRAM VAN HET JONGSTE JAAR
IS HET REZULTAAT ONGEVEER NUL. DE INVOERING V A N DE B.T.W. WERD EEN GROTESK SPEL
EN V A N DE OPLOSSING VAN DE GEMEENSCHAPSVRAAGSTUKKEN KWAM NIETS IN HUIS.
DE EERSTE-MINISTER HEEFT VOOR BEIDE
VRAAGSTUKKEN HET GEWEER V A N SCHOUDER
VERANDERD. GESCHOTEN HEEFT HIJ NOG NIETS.
EN ZAAK IS, DAT ZELFS EEN PREMIER TOCH MAAR
TWEE SCHOUDERS HEEFT. ALS DE HEER EYSKENS
NU WEER NIET SCHIET OF MIS SCHIET, BLIJFT HEM
GEEN SCHOUDER OVER EN ZAL HIJ ER WAARSCHIJNLIJK HET GEWEER MOETEN BIJ NEERLEGGEN.

Ondertussen heeft hij, wat de B.T.W.,
betreft een bok van formaat geschoten.
Het heet tans dat de B.T.W. er vooral
nodig was om twee redenen. Ten eerste
om onze uitvoermogelijkheden gaaf te
houden en te bevorderen en ten tweede om investeringen te blijven aanlokken.
Onze uitvoer bereikt echter rekordcijfers en de investeringen gedurende
het jongste jaar zouden even hoog liggen als de investeringen van de jongste
vijf jaar samen.

Voor de P.V.V. moet het debat over
de ekonomische decentralizatie eveneens op de agenda komen, ook al vergt
dit geen grondwetsherziening.
Maar afwachten tot de traditionele
kleurpolitieke vrienden al dan niet tot
een akkoord geraken!
Al willen we geen gesprek weigeren,
dan toch dient gesteld dat we er alleszins weinig goeds van verwachten. En
dit door het feit dat de vlaamse kleurpolitici nog steeds geen ruggegraat vertonen.

De Waalse Ekonomische Raad
heeft de regering schriftelijk in
kennis gesteld van zijn standpunt inzake de
havenpolitiek,'In
een paar woorden samengevat
komt dit standpunt er op neer dat
de Walen tegen een nieuwe polivalente kusthaven zijn, dat ze het
havenviaagstuk slechts wensen te
benadelen vanuit de optiek van de
belangen der waalse industrie en
dat ze niet bereid zijn, ook maar
één cent af te stuiveren voor een
havenonderneming als middel 'f)m
de slreekekonomie in Vlaanderen
te bevorderen.
We zouden slechte federalisten
zijn indien we de Walen hun zeg
en hun opvatting niet gunden.
Maar we moeten toch onmiddelijk vaststellen dat de waalse redenering tans zeer dubbelzinnig en
dubbelhartig aandoet. De Walen
hebben ons steeds het recht ontzegd, te oordelen of bijvoorbeeld
het hellend vlak van Ronquières of
de petroleumraffinaderij te Feluy
al dan niet verantwoorde ondernemingen waren. Ze hebben steeds
geëist dat de Vlamingen zonder
inspraak gereed zouden staan om
de rekening mee te betalen.
Wat ze van de Vlamingen eisen,
zijn ze blijkbaar niet zinnens zélf
te doen. Ons goed ! Maar zo'n vlieger gaat alleen op in een federale
staat. Die we dan ook hartsgrondig
wensen...

EEN TWEEDE RONDE

opiniepeiling

Het is echter zo dat deze feiten ook
bekend waren in juni en juli, toen de
Senaat in rekordtempo de B.T.W. moest
bespreken omdat de regering gehaast
was en -de Kamer welgeteld enkele uren
kreeg om het grondig gewijzigd voorstel dat uit de Senaat terug kwam even
door te nemen.
Volgens de regering hebben de gemeenteraadsverkiezingen noch de vrees
voor de frank iets met de zaak te maken. Het europees akkoord, vroeger zo
belangrijk, was plotseling vergeten,
evenals het feit dat de B.T.W. wet was
geworden. Het parlement werd terzake
volledig miskend. De meerderheid zal
de regering weer blindelings moeten
volgen en haar eigen onvermogen bewijzen.
De tientallen miljoenen, uitgegeven
aan ambtenaren en aan de voorlichtingstelefoons, zijn grotendeels nutteloos geweest. De uitgaven zullen volgend jaar
moeten herhaald worden. De prijsstijgingen met het vooruitzicht op de B.T.W
zullen blijven en waarschijnlijk volgend
jaar herhaald worden. En zo de regering de B.T.W. dan nog eens uitstelt,
zullen we waarschijnlijk een derde keer
prijsverhogingen krijgen.
De regering had van meetaf aan voor
1971 of 1972 moeten opteren en dan ook
bij haar mening blijven. Feit is echter
dat ze een reeks miljarden aan bijkomende belastingen wilde binnenrijven
langs de B.T.W. en dat ze die nu dank
zij de hoogkonjunktuur gedeeltelijk kan
missen.
Het andere gedeelte zal ze op een
andere wijze uit de zak van de waarde
landgenoten halen : 3 miljard door hogere postzegeltarieven en een nog niet
bepaald bedrag door de verhoging van
treintarieven en -abonnementen.
Hoogkonjunktuur of niet : bijkomende lasten — geen belastingen ! — komen
er toch.
Nu de grendelgrondwet van de regering, fraai weg de regeringsbijbel geheten, geen meerderheid vond, moet de
heer Eyskens onder de blijvende afdreiging van de P.S.C.er iets nieuws op vinden. De grondwetskommissie zal vervangen worden door een nieuwe kommissie.
Het is al goed begonnen!
Volgens de B.S.P. mochten er buiten
de volksvertegenwoordigers-partijvoorzitters geen volksvertegenwoordigers
bij. Al niet erg vriendelijk voor de natiebouwer Van den Boeynants, noch
voor de volksvertegenwoordigers in het
algemeen. De Senaat heeft vroeger moeten vechten voor de gelijkwaardigheid;
zullen we voortaan het tegenovergestelde beleven, nl. een diskriminatoire behandeling van de volksvertegenwoordigers?

Terwijl de P.S.C, blijft aandringen op
haar grendels durft de vlaamse C.V.P.
zich niet eens verzetten, ja durft ze
zelfs niet meer spreken over haar raden
van senatoren, waartegen de P.V.V. gekant is.
"
Zo vertrekken de Vlamingen van
meetaf in volle defensief.
De wijze waarop de vlaamse C.V.P.
zich laat chanteren door het handvol
P.S.C.-ers, die evenveel ministers tellen als de drie maal zo talrijke C.V.P.,
tart eigenlijk alle beschrijving. Lamme
Goedzak is in de C.V.P. nog een springlevend verschijnsel.
Het is duidelijk dat de P.V.V. vóór
de grendels is en tegen de raden van
senatoren. Door te handelen gelijk ze
handelt zal de vlaamse C.V.P. — en wij
allen — de grendels krijgen zonder de
Raden van Senatoren en zonder ook
maar iets als een noemenswaardige kultuurautonomie.
Zijn er dan geen lichtpunten ?
Weinig, zo de vlaamse C.V.P. geen
andere taktiek huldigt. Zij zou de grendels moeten afwijzen, wanneer zij verplicht is de Raden van Senatoren te laten vallen. Dan zou in de grondwet het
beginsel van de kultuurautonomie kunnen ingeschreven worden en verwezenlijkt bij gewone wet, zoals de ekonomi-

sche decentralizatie. Daar zou een
meerdei'heid voor te vinden zijn.""
De vlaamse C.V.P. zou zich niet meer
mogen laten storen door de chantage
van de P.S.C., die volgens de jongste
opiniepeiling nog 7,5 7o van het kiezerskorps vertegenwoordigt. De vlaamse
C.V.P. zou een beslist vlaamse koers
moeten varen. Het zou haar niet schaden.
Zij zou met ons de herziening van
de taalgrens volgens de dialektgrens
moeten eisen, naast de afschaffing van
de faciliteiten langs de taalgrens en in
de randgemeenten. Dan pas is er geen
verminkt Vlaanderen meer.
Ze zou met ons de volstrekte pariteit
voor gans het beleid in een gefuzioneerd
Brussel moeten vorderen in plaats van
alleen maar een kultureel kollege.
Pas wanneer onze franstalige kolonizators al hun onrechtmatige veroveringen opgeven, kan een duurzame vrede
in dit land opgebouwd worden.
We hebben de indruk dat, zo de tweede ronde er zou komen, de vlaamse
kleurpolitici nog niet rijp zijn voor normale oplossingen. De nieuwe kommissie
zal dus waarschijnlijk niet veel uithalen.
Alleszins weinig pozitiefs!
WIM JORISSEN.

TOCH EEN AANWIJZING
Het weekblad « La Relève » heeft op eigen houtje een opiniepeiling over
een aantal politieke kwesties georganizeerd. We staan sceptisch tegenover de wijze waarop de peiling werd gehouden en dus zeker tegenover
de rezultaten.
« La Relève » heeft onder meer de omvang van de federalistische stroming willen peilen. Ze heeft in haar onderzoek een vraag ingelast ; zowel
echter door de formulering als door de kontekst lokte deze vraag als het
ware negatieve reakties uit.
Nochtans bevatten deze onbetrouwbare cijfers een aanwijzing en een
krachtlijn. Een vierde van de ondervraagde personen die een mening
desaangaande hadden, spraken zich uit voor Vlaanderen en Wallonië abaas
van hun eigen lot», zoals het geformuleerd was. In de provincie Antwerpen
en Limburg beantwoordde een derde deze vraag bevestigend, in Oost- en
West-Vlaander en was het meer dan een vierde ; in Brabant daarentegen
was het minder dan een vierde terwijl de waalse provincies achteraan
hinken met percentages tussen 12,5 en 16. Slechts 12,5 % der ondervraagden
wensten dat Brussel een «autonome streek» zou zijn...
We beklemtonen nogmaals het feit dat deze cijfers méér dan relatief
zijn ; de enige betekenis die we er aan hechten is die van een aanduiding
over de verhoudingen tussen de verschillende landsgedeelten. Toch een
aanwijzing, zouden we menen...
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WETENSCHAPS-

IN

BELEID

«WIJ»

d o o r F. BAERT

GEEN REISPROBLEMEN VOOR ONZE LEDEN
W A N T DE V.T.B. AFDELING DOET HET VOOR U...
— verhuring van villa's en appartementen in het buitenland
— reizen met eigen auto
— vakantiereizen per spoor, vliegtuig, autocar of boot
— organisatie va.n zaken- en studiereizen
— het uitschrijven van alle biljetten tegen de normale
officiële tarieven
— de rezervatie van hotelkamers, waar ook ter wereld !
— de organizatie van safari's, (foto- en jachtsafari)
— huwelijksreizen
— de aflevering van verzekeringspolissen
— speciale dienst « S T U D I E V A K A N T I E » voor het aanleren van vreemde talen in het buitenland.

M . COPPIETERS
M. V A N

R] wm ^m
DiePVRIESTUNNEL-S
KAMIONKOELING

HAEGENDOREN

Een voorstel van w e t
over het w e t e n s c h a p p e lijk o n d e r w i j s en w e t e n schappelijk
onderzoek,
u i t g e w e r k t in o p d r a c h t
van de Volksuniekame'-en senaatsfrakties.

WINKa.lNfilCHTINQEN
o.aVOOR SUPERMARKTïM,

INDUSTRIE

t N VO£0IN6SNIiVeRHEI0

Bërgèrho üt/AHtwerfien\'; t e l : : ^ l ^

Aanbevolen
Huizen

GLAZEN en WONTUftEN.
Grain voor vefieUrden.
HBnleüingen in eigen werUuil.

Walter

Te b e k o m e n , z o l a n g d e
v/oorraad strekt, d o o r storting van 20 fr. op gironr.
1 4 7 6 . 9 7 van V o l k s u n i e
v z w . , met v e r m e l d i n g o p
de strook v a n d e reden
der b e t a l i n g .

Nadere Inlichtingen ; V.T.B.-bondsgebouvi^, St-Jakobsmarkt 45,
Antwerpen - Tel. 03/31.09.95
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TEST JEZELF
TOEKOMST

ROLAND

Gediplomeerd OptieVer
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VOOR JE

Kerlijtrast, 58 — Antwerpen
( U t • u b op *iet Suitnuxnmer 'J
Telefoon: ]5 l i «2

PAPYRUS

10 9t korting op vertoon deler.

Boek- en Papierhandel
Zaakvoerder
Fons Labeau
de Ribaucourtstraat 7
(nabij het Sint-Jansplein)
Sint-Jans Molenbeek - Crussel 8
Telefoon : ( 0 2 ) 2 8 87 09
30 8

Dr

IEDER DORTMUNDER

BOEKHOUDEN

THIER BRAU HOF

HANDELSCORRESPONDENTIE
ENZ
DAGM

Antwerpen's gezelligste
Bierkelder
Grote Pieter Potstraat 4
(bij Suikerrui)
Open vanaf 8 uur 's avonds
Maandag en dinsdag gesloten

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

in vier 'alen

MODERNE TALEN

a PIET POT «

TE BESTELLEN BIJ ELKE SOEOE
BOEKHANDEL OF DOOR STORTING VAN 40 F OP POSTREKENING
1363 8S VAN UITGAVEN . ORANJE . , MORTSEL. OF STUUR TWEE
BANKBRIEFJES VAN 20 F NAAR
. LEVENSVREUGDE .
VZW.
STWG OP BRUSSEL 126, WEMMEL.

Volledige
secretariaafcursussen
STENO en DACTYLOGRAFIE

HOME

Fabrieken te Ramsdonck
tel 015-714.47
V/ochtbestand
Vuurvast
Matige prijs
Voor Vi^est-Vlaanderen !
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevezele
tel 051/612.84

Em Maeyensstraat 36
ST. AMANDSBERG
Tel. (09)28.45.05

Zuidlaan 54, Brussel

Eigentijdse woonmnchting
Rijschoolstraat 45 B
ST TRUIDEN
relefoon
(011)741 96

AL AL KEUKENS CLASAL

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

K. Verschraegen

Maneae • VOLMOLEN »
Oooeteron ( l . )
Paa'-d•--.or
Ptilessen
A/andelinger
Restau'ant-Bar-ZwembadCampmg
TEL (011)648 34

AANBOUWKEUKENS
Specialist H DOX p.v.b.a
Carnotstraal 133 Antwerpen
Standaard- en maatwerk
MULLER EN ZEYHER KEUKENS

SURDIAC-Centraal
meer kamerverwarming
BULEX - T R I - M A T I C
SANITAIR

Als gi| een zuiver \/laming zijl
en door Gooiks Paiottenland
'ijdt dar moe' ge •jss^ en zeker weten dat g'«ln de Groene
Poort» kunt drinker en eten '

UITGAVEN ORANJE

Informeer eens naar de prijs
van deze publiciteit.

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

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

Het zal U verbazen,
hoe fel hii meevalt.

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 een gezellige 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 der beste
Oberbayern orkesten.
M i d d a g , en avondmaal In groep
gezellig, fijn. goed an goedkoop.

Ik
ben
uilgeslapen
wani-...

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

Bezoek « Casthof
DE VEERMAN n

Inlichtingen ter plaatse

Kaai 26 St.-Amands a.d. Schelde
Tel. (053)332.75
Mosselen - Paling
Uitbater : Jan Brugmans

THIER BRAU HOF
Leuven - TeL

(016)46311

THIER BRAU HOF
3-2-68

Tapijten CASPERS
Mechanische en Perzische
Tapijten - Vloerbekledingen
Gentsestraat 6, AALST
Tel. (053)291.89

Hulste - TeL

•• ik koop bij

(056)71536

THIER BRAU HOF
Antwerpen - TeL

MATTHmS BEDDENBEDRIJf

T U R N H O U T S E B A A N 1 0 2 , B O R G E R H O U T - TEL. 35.17.8o
• IJHUIZEN : D i c p e s l m l 1 4 - 1 4 , Antw. Tel. 3I.01.1>
• eqiinensrradi 3 9 . 4 1 , Anpw. Tel. 33.47.24 - G i l t i f o r l i e i 6 0 , Oeurcie, Tel. 3ö 25.0-2

(03)312037

DE KLAROEN
Aalst - TeL ( 0 5 3 ) 2 2 8 5 3
Nieuwbrugstr. 2 8 , Brussel 1
TeL ( 0 2 ) 1 8 . 7 4 . 8 9
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16 of 24 bladzijden

binnenkort
op nieuwe
persen
(red.) Een lezer schreef ons dat hij
het maar bedenkelijk vond, dat ons blad
blijkbaar van 24 paginas naar 16 is gezakt. Hij stelde zichzelf en ons de vraag
hoe zoiets mogelijk is op een ogenblik
dat de Volksunie de derde partij van
het Vlaamse land is geworden en dat iedere opiniepeiling opnieuw de vlaamsnationale vooruitgang bevestigt. Een
kleiner blad in een grotere partij : het
kan er blijkbaar bij deze lezer niet in.
Nou : het hoeft er ook niet in ! In
plaats van achteruit te boeren zijn we
zinnens, binnenkort een ernstige stap
vooruit te doen met «Wij». En daar
willen we het wel even over hebben.
Ieder jaar verschijnen we tijdens de
vakantieperiode twee weken niet en
gedurende een paar weken op 16 bladzijden Zo ook dit jaar. De periode van
16 bladzijden is echter langer geworden,
omdat onze drukkerij momenteel omgevormd is tot een chaotische bouwwerf,
waar de zetters en de mannen van de
rotatiepers nauwelijks nog een plaatsje
vinden om hun werk te doen.
Heel deze bouwwoede wordt veroorzaakt door de nakende komst van_ een
ding waarop we al een paar jaar zitten
te wachten : een splinternieuwe rotatiepers, met véél meer mogelijkheden dan
de pers waarop ons blad de jongste jaren werd gedrukt. De nieuwe pers is
een kanjer van een machine, die op
haar eentje meer dan de helft van de
huidige drukkerij in beslag zal nemen.
Om haar de nodige plaats in te ruirnen
is deze zomer een verdieping bijgebouwd geworden : het was een heksentoer om deze werken uit te voeren zonder dat het bedrijf stilgelegd werd.
Deze week dan is het zo ver : de hele
ïetterij, de hele invormerij van ons blad
en de redaktie zelf gaan een verdieping
hoger wonen. Dat klinkt eenvoudig,
maar in de praktijk wordt het een reuxekarwei om tijdens het komende weekend de machines en de invormtafels en
de burelen en al wat er komt bij kijken
naar omhoog te krijgen. En volgende
week wordt het dan proeflopen boven.
Een zetmachine die verplaatst is, heeft
nogal wat nukken en het duurt een paar
dagen voor ze weer op haar plooi is. Firma X moet nog een fundamentje in beton gieten en meneer Z heeft nog een

Relativering
De voornaamste reeks herdenkingen van de bevrijding, die dit
jaar het karakter van een soort
zilveren jubileum aannamen (25
jaar), ligt grotendeels achter de
rug. De afstand tussen de officiële plechtigheden en de deelneming van de bevolking was dit
jaar opvallend. Behalve een zekere publieke belangstelling in enkele grote steden was dit jaar
meer dan ooit een quasi-algemene
onverschilligheid na te gaan. Het
is normaal dat er een enorm groot
verschil is tussen de sfeer van 25
jaar geleden en nu, doch dat dit
verschil de afmetingen aanneemt
van een diepe en brede kloof is
niet alleen te wijten aan de relativering die de tijd voor elk gebeuren met zich brengt. Een der
grote oorzaken van dit enorme
verschil is toch dat het belgische
nationaliteitenvraagstuk tans in
zulk een akkuut stadium is getreden dat men het unitaristisch karakter van een bevrijdingsherdenking niet langer meer in stand
kan houden. Het was duidelijk dat
de belgische staat telkens opnieuw
deze herdenking wou gebruiken
om het unitaire karakter van het
ene en ondeelbare vaderland, in
een soort aureool van heldhaftige
strijd, te stellen tegenover de snel
g r o e i e n d e bewustwording in
Vlaanderen en Wallonië. Dit opzet
is mislukt en we zijn niet alleen
om vast te stellen dat de belgicistische motieven van het verzet
vandaag nog weinig weerklank
vinden.
De omstandigheden zijn grondig
veranderd ; wat er ten slotte van
'leze herdenking overblijft is een

aantal elektrische aansluitingen voor de
boeg. Einde van volgende week loopt
het bedrijf hopelijk echter terug normaal en de week daarop verschijnen we
weer op 24 bladzijden.
Begin volgend jaar zal dan het grote
ogenblik komen dat «Wij» voor het
eerst over de nieuwe reuzepers loopt
U zal het onmiddellijk merken aan uw
blad, dat op een slag stukken jonger en
stukken fraaier zal blijken te zijn.
U zal het werk van onze reuzepers
vooral kunnen bewonderen in verkiezingstijd : nieuwe technieken, nieuwe
forrnaten en een adembenemende kapaciteit zullen er borg voor staan, dat onze
eerstvolgende verkiezingskampanje al de
vorige zal overtreffen.
Om dat mogelijk te maken was het
nodig dat wij onze schrijf- en U uw
leesdrift even rantsoeneerden gedurende
een aantal weken, die over veertien dagen gelukkig dan toch achter ons zulIne liggen.

•

De Brusselse scholen

saboteert
de minister
ja dan neen ?
(Red.) Zoals de herhaaldelijke en
scherpe kritiek van senator Jorissen aan
de bazis lag van het oprichten van de
eerste nederlandstalige rijksinstellingen
voor muziek en plastische kunsten te
Brussel, zo ook verplicht hij minister
Vermeylen eindelijk wat nederlandstalige lagere scholen te Brussel op te richten.
Had Vermeylen tot twee-drie maal toe
de tien jaarlijks op te richten scholen
beloofd tijdens
parlementaire
debatten met Wim Jorissen of als gevolg van parlementaire vragen van onze
senator, dan toch was de oprichting ervan v^eer twijfelachtig begin juli.
Om de minister met de neus op het
vraagstuk te blijven duwen, stelde senator Jorissen dan opnieuw een parlementaire vraag op 4 augustus jl. over het
aantal nieuwe scholen, over de aanstelling van het personeel en over de wijze
van propaganda.
In zeven haasten heeft minister Vermeylen dan benoemingen gedaan de
laatste dagen van augustus en de propaganda startte, toen de scholen overal
heropend waren !
Het eerste jaar is dus voor een flink
stuk verloren. De leraars kunnen van

hulde aan de geallieerde troepen
die nauw bij de opmars in 1944 betrokken waren en aan hen, die
daarbij vanuit het opmarsgebied
een zekere rol speelden. Ook deze
rol wordt meer en meer, ondanks
het gemis aan een objektieve geschiedschrijving, tot haar werkelijke omvang herleid.
Dat deze speciale bevrijdingsherdenking nogmaals zonder een
gebaar van verzoening voorbijging, terwijl sommige volkse idea-

nu aan de propaganda voor volgend
schooljaar voeren !
Is minister Vermeylen ja dan neen
een saboteur ?
Een hard parlementair debat JorissenVermeylen ligt hiermee in het verschiet.
In afwachting hebben we zeven scholen op de tien. En een vierde of vijfde
van de leerlingen, die men mits een goede voorbereiding in deze scholen zou gekregen hebben.

Antwerpse graven

van den reeck
verhulst
van hooi
(b. goovaerts) Mag ik nog even terugkomen op het artikel dat we enkele
weken geleden aan Herman Van den
Reeck hebben gewijd.
Een kleine onnauwkeurigheid moet
rechtgezet worden. Herman werd in
1920 niet begraven op Schoonselhof,
maar wel op het Kielkerkhof. Daar lag
hij in de nabijheid van de aktivist dr.
Marten Rudelsheim en Jan Hainaut, die
even als hij hun leven voor Vlaanderen
gaven.

Kontestatie
Ook de aktualiteit verdrong dese herdenking : gemeenschapskriüis met nakend en deze keer uitgebreider partijenoverleg, uitstel
van de BTW (die onze ekonomische partner Luxemburg onder
druk van zijn staalindustrie wel

Met de opgang van de ^aatste rustplaats van Herman Van den Reeck op
Schoonselhof is het dan in omgekeerde
orde gegaan als met deze van Raf Verhulst, de dichter van «Antwerpen Boven !», gestorven in 1941, wiens graf
tijdens de bevrijding van het groot erepark werd verbannen. Doch in dezelfde
grond waaruit toen de dode Rembrandtprijswinnaar werd geweerd ligt nu. ongelooflijk maar waar... Jef van Hoof!
Met op zijn graf liefst in graniet gebeiteld : « Er ia maar één Vlaanderen en 't
is Diets!»

^-^ A^
op 1 januari a.s. zou laten ingaan)
en een Iiontestatiegeluid precies
uit een hoek, waar men dit niet
zou verwachten. We bedoelen het
kongres van het Verbond van het
Rijkswachtpersoneel te Brugge,
dat niet alleen in het teken van
een ruitercaroussel stond doch ook
bedoeld was als een nogal scherp
protest tegen het uitblijven van
de financiële pariteit tussen de
rijkswacht en de gemeentelijke
politie. Er kwamen voetzoekers en

beroepsHALVE
bekeken
len van getroffenen van een onmenselijke, antivlaamse repressie
vandaag gemeengoed zijn in het
eisenpakket van een herboren
Vlaamse beweging, is een ander in
het oog springend facet van dit
zilveren jubileum. Dat mag wel
eens onderstreept worden in de
serie gemeenplaatsen die naar
aanleiding van de septemberda
gen 1944-1969 verkocht worden.

Na zijn vrijlating in 1929 kwam dr.
Borms ieder jaar rond 11 juli op hun
graf bidden. Toen men na de jongste
oorlog Kielkerkhof ontruimde, werd het
graf van Herman naar Schoonselhof
overgebracht. Dit domein, op het
grondgebied van Hoboken-Wilrijk, werd
in 1911 op initiatief van schepen Frans
Van Cuyck door de stad Antwerpen als
begraafplaats aangekocht. Van Cuyck
zelf was de allereerste die er (in 1935)
zou begraven worden Hij lag er jarenlang heel alleen; zie ziin kleine steen
op het groot erepark.
Herman van den Reeck werd in 1947
eerst overgebracht naar een van de
parken voorbehouden voor op het Kiel
ontgraven zerken. Op verzoek van het
Verbond der Vlaamse Kultuurverenigingen en het 11-juli komitee en met de
steun van burgemeester L. Craeybeckx
werd Van den Reeck daar enkele jaren
geleden weer ontgraven en uiteindelijk
overgebracht naar de hoofdweg, vlak
naast het praalgraf van Hendrik Conscience. Simbolischer kon het niet.
Maar wanneer te Borgerhout weer een
Herman van den Reeckstraat, die tijdens de repressie zo stiekem van naam
veranderde ? De tijd is er rijp voor.

zwarte vlaggen aan te pas, net zoals op de eerste de beste studenten-, boeren- of vlaamse betoging,
waartegen diezelfde rijkswacht al
zo vaak beteugelend is opgetreden...
De eis tot een zelfde bezoldiging
als de gemeentelijke politie gaat
niet zozeer uit van de aktieve
rijkswachters dan wel van de gepensioneerde, die immers ontsnappen aan de discipline van het
korps. Er is een ander belangrijk
aspekt : de aktieve rijkswachters
dringen niet zo erg op gelijke bezoldiging aan, omdat het verschil
tussen de wedden nu ook weer niet
zo groot is, zeker niet zo groot als
het verschil tussen de pensioenen
van de rijkswacht en deze van de

gemeentepolitie. Beide maken eeii
geheel uit, maar vermits het ver
schil groter is in de pensioensek
tor is het normaal dat de gepensioneerde rijkswachters, die niet
meer aan de korpsdiscipline gebonden zijn, meer kabaal maken
dan hun kollega's die nog in aktieve dienst zijn. Ook is de stroming
bij de gepensioneerde rijkswachters, om het verbond geleidelijk in
een tot op heden verboden sindikaat om te vormen, sterker dan
bij de aktieve gendarmes.
Een staking van de rijkswacht
zien we nog niet gebeuren al stelt
zich de vraag, op welke andere
manier het rijkswachtpersoneel
zijn eisen kracht zal bijzetten. Hei
is een beetje de kwadratuur van
de cirkel met vanwege de regering de vrees voor een eskalatie
(toegevingen aan de eis tot pariteit bij de rijkswacht opent de
deur voor gelijkaardige eisen bij
het personeel van het leger) en bij
de gemeentelijke politie de beklemtoning van de grotere verantwoordelijkheden van de politieofficieren.
Het blijft ook hier op regeringsvlak bij trekken en steken, het afleggen van beloften die men nadien weer intrekt. Het is uiteraard
een belangrijke financiële kwestie, in een periode dat een zogenaamd begrotingsevenwicht voor
de zoveelste keer moet geschraagd
worden met een verhoging van
zijdelingse belastingen (post- en
spoortarieven). Dat in de wegkwijnende euforie van bevrijding
een der sterkste simbolen van de
belgische staat aan het kontesteren slaat, mag gelden als een der
meest sprekende simptomen van
verandering sinds een kwarteeuw
geleden.
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Het B.T.W. • uitstel

(1)

zoiany
als een
ezelin
(j. olaerts) Op 27 juni 1969 belast eerBte-minister Eyskens de algemene be. spreking van de B.T.W. met deze doktorale diagnoze : « Het is de hoogste tijd
d a t deze wet wordt goedgekeurd. Er
w e r d nu sedert negen maanden aan gew e r k t en het is dus tijd dat het kind ter
wereld wordt gebracht.».
En het geschiedde zoals hij het had gezegd ; het kind werd die dag, meerderheid tegen oppozitie, wettelijk geadopteerd.
Maar op 10 september 1969 werd ons
m e t veel omhaal van woorden diets gemaakt, dat het geboren kind voor een
jaar moet terugkeren in de moederschoot. Negen maanden dracht volstaan
niet meer. Het wordt nu een ezelsdracht.
Op zich zelf is dit een straffe operatie en ze wordt nog meer ingewikkeld
omdat de nageboorte reeds gedeeltelijk
w e r d opgeruimd. Bovendien heeft de
regering iets gedaan dat niet in h a a r
macht ligt. Zij moet de wet uitvoeren.
Alleen het parlement heeft immers de
bevoegdheid, wetten te maken of te
wijzigen. Natuurlijk, alles wijst er op :
d e regering zal spoedig een nieuw wetsvoorstel indienen en de regeringsmeerderheid in Kamer en Senaat zal dit gehoorzaam goedstemmen. De B.T.W. zal
dus minstens een jaar later worden ingevoerd.
Gaan we daarom treuren ? Zeker niet.
Vermits de wet. zoals ze werd goedgekeurd door de C.V.P.-B S.P.-koalitie, een
onsociaal karakter had, verheugen wij
ons. De redenen die de V.U. had om tegen te stemmen zijn vandaag even geldig.

Het B.T.W. - uitstel

(2)

praat
van ernstiye
mensen ?
(j. olaerts) De fundamentele fout van
de regering, ligt hierin besloten dat zij
een onsociale B.T.W .-wet deed goedkeuren. Zij had een B.T.W. moeten invoeren
die de prijzen en de levensduurte niet
opdreef. Dit was niet alleen mogelijk,
m a a r sociaal bekeken ook de enige goede weg. Niemand was tegen de harmonizatie van de europese belastingstelsels maar het was een grove fout,
het was onrechtvaardig, bij de invoering
van de B..TW. te pogen, de belastingsdruk te verschuiven naar de verbruiker.
Omdat zij dat toch deed, en openbaar
moest toegeven dat het mekanisch prijsverhogend effekt op 4 a 5 % geraamd
moest worden, was de regering roekeloos. In de vakantiemaanden is zij dan
van haar eigen roekeloosheid geschrokken en zij blaast nu de aftocht. Zij
vreesde, vermoedelijk met grote vrees,
de weerbcts bij de gemeenteverkiezingen. Natuurlijk zal zij dit nooit toegeven.
Maar de redenen die zij inroept om
h a a r houding te verklaren, klinken weinig overtuigend en het zwaarste argum 3 i t is zelfs belachelijk.
Wie de verklaringen der verschillende ministers ter zake ontleedt, botst telkens op de beschouwing dat de periode
van hoogkonjunktuur waarin we leven
onceschikt is voor de invoering van de
B.T.W. Nu weet een kerstekind dat regeren gemakkelijker is bij hoogkonjunkt u u r maar moeilijk bij laagkonjunktuur.
Dat wil budgettair zeggen • bij het
teruglopen van de rijksmiddelen en het
stijgen van de sociale nood ingevolge
werkloosheid en het dalen van de inkomens, is het moeilijk het evenwicht
te bewaren tussen uitgaven en inkomsten. Is het in zulke periode dat men
gemakkelijker, zoals de ministers het
dus zinnens waren of zijn, zwaardere
lasten op de verbruiker afwentelt ?
Het verbaast en ontgoochelt me dat
ernstige mensen met ernstige gezichten
zulke zever durven vertellen.

Aangezien een verdachte slechts een schuldige wordt nadat hij goed en
wel voor de rechter is verschenen
en veroordeeld werd, zullen we ons
niet inlaten met de zéér onsportieve eksploten van Rik I, gewezen
kampioen en kersverse vedette in België's belangrijkste
opiumzaak. Maar wél
is het ogenblik gepast om nog eens terug te komen op een zaak, waarover
we reeds vroeger onze mening hebben gezegd : het overhands
toenemen
van de plaag der verdovende
middelen.
We lazen deze week in een krant dat België totnogtoe vrij goed van
deze plaag is gespaard gebleven en dat de « zaak Van Steenbergen » eigenlijk maar een eerste alarmsinjaal is. De knaap-van-dienst
die dat neerschreef, moet wel een zeer kort geheugen hebben. Tijdens de jongste
paar jaren hebben we reeds twee maal in deze kroniek het leven van een
jeugdige verslaafde, telkens uit Antwerpen, helpen uitluiden. Alleen reeds
in de loop van 1968 werden achttienduizend
«porties» indische
hennep
in beslag genomen en waarschijnlijk
is deze indrukwekkende
hoeveelheid slechts een peulschil van wat er in de omloop werd gebracht. We
kennen een vlaams provinciestadje
waar de geur van marihuana
niet
alleen in een paar duistere kroegjes opsteeg, maar waar zelfs het bijnaofficieel jeugdtehuis - verzamelplaats
van de jongelui « van goeden huize »
- in kwalijke reuk staat.
Het is vreselijk, maar het is zo : nog steeds moet men van meet af aan
beginnen, nog steeds - en tans zelfs méér dan vroeger - wordt men verplicht, een anti-stuff-kampanje
van de grond af aan te bouwen. Want samen met de toename van het gebruik van verdovende middelen zijn eveneens twee essentiële begeleidingsfaktoren
ervan toegenomen.
Enerzijds
staan de kranten dagelijks vol met de dodelijke afloop van
verslavingsgevallen, vooral bij de jeugd. Maar anderzijds gaan er steeds meer en
meer «vooruitstrevender)
stemmen op, om het gebruik van stuff goed te
praten, de met-nagestreefde
gevolgen ervan te minimalizeren
en de nagestreefde gevolgen ervan te
verheerlijken.
In de showbiz, in een bepaalde pers, aan de rand van een pseudowetenschappehjk
wereldje wordt gepleit voor een versoepeling
van de
wetgeving op de drugs. Zelfs in zich ernstig noemende kranten krijgt een
reporter die te allen prijze « i n » wil zijn, af en toe wel eens de kans om
te « bewijzen»
dat bepaalde vormen van verdoving - «bewustzijnsverruiming)}, zoals het dan heet - eigenlijk minder erg zijn dan het roken
van sigaretten of het drinken van alkoholika. Zo'n betoog wordt dan
doorgaans gestoffeerd met een enkele zin, losgeweekt uit de kontekst
van
een of ander wetenschappelijk
rapport dat andere dingen op het ooq had
dan de verkapte reklame van stuffs.
Neen. er helpt geen lievemoederen
aan : er zijn geen
«onschuldige))
stuffs. Het ene goedje moge dan al minder gevaarlijk zijn dan het andere
of op zichzelf helemaal ongevaarlijk
. steeds blijft voor de snuiver of de
prikker de verleiding bestaan van andere, « betere » en ditmaal
razendgevaarlijke vormen van
beroezing.
in de meeste beschaafde landen is - gelukkig doorgaans met goed rezultaat - tientallen jaren lang een zware kampanje gevoerd om de drankzucht te bestrijden. De ontdekking
van het oorzakelijk verband
tussen
kanker en roken heeft ertoe geleid, dat steeds meer landen
beperkingen
opleggen aan de reklame van de sigarettenfabrikanten.
En juist het ogenblik waarop - met algehele instemming
van ieder weldenkend
mens - deze maatregelen genomen worden, ziet profeten opstaan die het heil van
ae sticks zouden willen prediken ! En juist datzelfde ogenblik ziet onverantwoordelijke
idioten die, alleen maar om «in» te zijn en mee te
waaien met een modewind, het gebruik van stuffs gaan goedpraten of de
gevaren ervan
minimalizeren.
Het wordt integendeel hoog tijd dat zeer hardhandig wordt
opgetreden
t.r is in ons land een nieuwe wetgeving op drugs in de maak en we hopen
aat ze gepeperde artikelen zal bevatten. Niet zozeer gepeperd voor de
onverantwoordelijke
jongere die hoe dan ook eens high wou zijn en daar
is Olijven hangen ; niet zozeer voor wie veel meer patiënt dan boosdoener,
sLacntoffer dan misdadiger moet heten. Maar gepeperd en gezouten voor
ae predikers en de propagandisten,
gepeperd en gezouten vooral voor de
schurken die de markt van de jeugdige verslaafden
hebben gemaakt en
aie er proberen, gemakkelijk
fortuin te vergaren.
Er is geen weerzinwekkender
soort mensen dan de hyena's die zich - in
de meest tragisch-letterlijke
zin van het woord - vet aan het mesten zijn
op de lijken van jonge
slachtoffers.
die Genes

Cijfers en feiten

de echte
verhouding
te brussel
(m.v.d.b.) Aan de verschillende zogenaamde statistieken waarop de frankofonen zich beroepen om te beweren dat
de Vlamingen te Brussel nog geen 20 %
uitmaken, ontkennen wij alle waarde.
De inschrijvingen in het telefoonboek?
De in de hoofdstad wonende Vlamingen
weten allen zeer goed dat de bakkers,
de slagers, de kruideniers in h u n buurt,

zelfs te Eisene, Etterbeek en St Gillis
voor de overgrote meerderheid vlaamse
mensen zijn. Haast allen staan zij in het
F r a n s m het telefoonboek : het is wel
jammer, maar hun bestaan hangt af —
altans in de zogenaamd betere wijken
— van de goodwill van kapitaalkrachtige en vaak aggressieve franstalige klanten. In sommige kringen is de vlaamshaterij zo groot, dat voor enkele jaren
:n franstalige kranten een motie werd
gepubliceerd, waarin de frankofonen er
toe aangespoord werden niet te kopen
m warenhuizen met tweetalig personeel 1
De taalkeuze van de dienstplichtigen?
De desbetreffende cijfers zijn al even
onbetrouwbaar. De jongste tijd heeft
men
bijvoorbeeld
herhaaldelijk
in
Vlaamse kranten kunnen lezen, dat van
de belgische strijdkrachten in Duitsland
de Vlaamse eenheden meestal dicht bij
de oostwest-demarkatielinie zijn gelegerd en de franstalige eenheden dichter
bij de belgische grens. Het is begrijpelijk dat ook de vlaams-brusselse jongens
graag zo dicht mogelijk bij huis' liggen,
als het kan te Brussel zelf. En wie heeft
er in de hoofdstad niet een of andere
relatie die daarvoor kan zorgen ? Onder

die omstandigheden is het zeer normaal
dat de verhouding van de dienstplichti.
gen die hun legerdienst in een fransta
lige eenheid wensen te doen, de hoostp
wordt ingeduwd. Als het omgekeerde
w a a r was, zou men er van versteld
staan hoeveel Brusselaars ineens Vla
m m g zouden zijn ! Werd Van den Boevl
nants destijds niet als « vlaams » kriigsgevangene gelost door de Duitsers ?
In deze kolommen hebben wij reeds
herhaaldelijk, in volle kennis van de
brusselse taaitoestanden en tegen alle
betweters a la Kiebooms, Tindemans
Vandekerckhove enz. in, als onze mening te kennen gegeven, dat Brussel
nog voor ongeveer 50 % vlaams of altans van recente vlaamse komaf is. Het
is wel m e t enige trots dat wij vandaaff
kunnen melden dat wij deze week t^elijk hebben gekregen uit een totaal onverwachte hoek : niemand minder dan
de heer Maingain, adjunkt-algemeen
sekretaris van de Association Wallone
du Personel des Services Publics, heeft
dinsdag 9 september in « L e Soir» geschreven : « Voor het ogenblik kan het
aantal fransééntaligen in Brussel-Hoofdstad op bijna vijfhonderd duizend worden geschat». Hebt ge goed gelezen :
nog geen half miljoen fransééntaligen'"
Al de overigen, d.i. ongeveer 600000
Brusselaars, zijn dus nederlandstaligen
en tweetaligen. En vermits iedereen
weet dat de tweetaligen voor op zijQ
minst negen tiende Vlamingen zijn. komen wij aan de hand van de cijfers van
de heer Maingain tot meer dan een half
miljoen Vlamingen.
Wanneer in de werkgroep Eyskens de
pariteit te Brussel aan de orde komt
zullen de frankofonen die ongetwijfeld
verwerpen op grond van hun zogezegde
80 % meerderheid. Onder geen beding
mogen de vlaamse vertegenwoordigers
daarop ingaan. De verhouding Nederlands/Frans
moet
wetenschappelijk
worden vastgesteld en de frankofone
cijfers mogen niet klakkeloos aanvaard
worden. En het mag ook niet meer gebeuren dat de spreekwoordelijke toegeeflijkheid van de Vlamingen nogmaals zou leiden tot een « vergete'^^eid
a la Hertoginnedal», waarop nadien
niet meer kan terug gekomen worden.

« Aubel bij Limburg »

beweging
in het
oosten
(e. raskin) In « Wij » van 30 augustus
haden wij het over de «ekstremistische» eskalatie, die momenteel plaats
vindt in Oost-België. Waar de plaatselijke bevolking tot voor kort de verfransing lijdzaam en zonder enig verzet
aanvaardde, is dit de jongste tijd wel
enigszins veranderd. Meer en meer
duits- en platdietssprekenden — hoewel
nog altijd een minderheid — eisen dat
h u n volksaard en voornamelijk hun
moedertaal zou worden gerespekteerd
en dat er een einde zou komen aan de
verbasteringspolitiek die van uit Brussel, Luik en Verviers — m e t de hulp
van een aantal plaatselijke machtshebbers — wordt georganizeerd .
In hetzelfde n u m m e r van « W i j »
maakten wij tevens melding van bet
feit dat deze ontwikkeling grote vrees
heeft gebaard bij allen, die het in OostBelgië — nog altijd — voor het zeggen
hebben.
Intussen gaat de «ekstremistische»
eskalatie verder. In de nacht van 12 op
13 augustus hebben onbekenden op de
voorgevel van het gemeentehuis van
Aubel een groot plakkaat aangebracht,
dat versierd was met een vlaamse
leeuw en dat volgende tekst bevatte_:
« G e m e e n t e h u i s van Aubel, provincie
Limburg 1970 ».
Men kan zich voorstellen welke konsternatie deze stunt bij mannen air Baltus en co teweeg heeft gebracht. Hun
spreekbuis, « L e Journal d'Aubel» beweert dat de daders gedreven werden
door «veroveringshonger» en door de
«toekomstperspektieven van de ekstremisten van de Volksunie». En het blad
vraagt zich elders af of « het niet noodzakelijk is, onder bescherming van de
gemeentelijke autoriteiten over te gaan
tot de oprichting van een verdedigingskomitee, dat zich vast voorneemt met
alle micJdelen in verzet te komen tegen
de anneksatieplannen, die nu bekend
zijn geworden ».
Bij dit alles past slechts één bedenking : zo de machthebbers in Oost-België er zeker van waren dat de plaatselijke bevolking vrede neemt met de hui;
dige stand van zaken, dan zouden zi]
nooit dergelijke litteratuur de wereld
in zenden.

5

^nazijn
SPOOR EN POST
De regering heeft aangekondigd dat de spoor- en posttarieven zullen verhoogd worden.
Het laat zich aanzien — en
wellicht bestaat er terzake al
zekerheid wanneer dit blad
verschijnt — dat de verhogingen aan de gevoelige kant zullen liggen.
Het toppunt is wel dat de regering deze verhogingen in het
vooruitzicht stelde praktisch op
hetzelfde ogenblik dat zij besloot, de B.T.W. met een jaar
te verdagen «om een stijging
van de prijzen en de levensduurte te beletten ».
De aangekondigde tariefverhogingen op zichzelf alléén
reeds zullen een belangrijk
element zijn in de stijging van
de prijzen en de levensduurte.
De regering geeft het slechte
voorbeeld!
GELDHAAIEN
Vlak voordat de regering de
verhoging van de post- en
treintarieven aankondigde, had
ze viktorie gekraaid over het
feit dat de begroting 1970 in
evenwicht heet te zijn « zonder
nieuwe belastingen ».
« Belastingen» in de strikte
zin van het woord zijn de tariefverhogingen wel niet, maar
voor Jan-in-de-straat komt het
op hetzelfde neer of hij nu vijfhonderd frank per jaar méér
moet betalen via het loket van
de belastingsontvanger of via
de loketten van post en spoorweg.
Ondanks het feit dat de regering profiteert van een schitterende hoogkonjunktuur en van
he'- daaruit voortvloeiend feit
dat ze veel meer belastingen
heeft binnengekregen dan werden voorzien, blijkt haar financiële honger niet te stillen.
AMNESTIE
In de officiële bla-bla die verkocht werd naar aanleiding
van het kwarteeuwfeest der bevrijdmg was er haast nooit een
echt-menselij ke stem te beluisteren. Een uitzondering werd
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gemaakt door de limburgse bisschop mgr. Heuschen, die een
voorzichtig maar toch duidelijk
pleidooi voor amnestie in de
pers liet verschijnen.
Het gebaar van mgr. Heuschen heeft ons even doen dromen van een plechtige oproep
tot verzoening en vergevingsgezindheid, gepubliceerd door
gans het belgisch episkopaat
naar aanleiding van het kwarteeuwfeest.
Maar, zoals al vaker werd
vastgesteld : dromen zijn bedrog...
HAVENBELEID
Als vlaams-nationalisten, bekommerd om welvaart en toekomst van heel Vlaanderen en
niet slechts van de stukjes
Vlaanderen waarin wij toevallig wonen, hebben we een
gloeiende hekel aan de lawaaierige kampanjes waarmee
de ene vlaamse havenstad de
centen betwist aan de andere.
Lawaai en herrie behoren in
België nu eenmaal tot de gebruikelijke metoden om te bekomen wat men wil en Vlaanderen is blijkbaar ook al ziek
in dit belgische bedje. Het
blijft ons nochtans verbazen
dat zoveel passie opgestapeld
wordt op een domein, waar
slechts plaats zou mogen zijn
voor zakelijke cijfers en argumenten.
We zijn er echter van overtuigd ' dat IA een deelstaat
Vlaanderen het debat kalmer,
beleefder en zakelijker zou
verlopen. Het zou gemakkelijker zijn, de uiteenlopende
standpunten te verenigen rond
een uitgewerkt plan voor nationaal havenbeleid. De konfrontatie van een vlaams parlement met zichzelf — en niet
meer met het vage «Brusseldat-de-centen-moet-geven » —
zou de zakelijke aanpak ten
zeerste bevorderen.
Opdat Vlaanderen op volwassen wijze over zijn problemen
en geschillen zou kunnen beslissen, zou het in de allereerste plaats moeten beschikken
over de politieke instrumenten
van een volwassen volk.

...rode kameraden aan de knuppel...
PARTJKAART
Tussen C.V.P.-minister Bertrand en P.V.V.-senator Poma
is er een kort steekspelletje geweest via het bulletijn der parlementaire vragen, over de benoeming van vier socialisten
tot Sabena-beheerders. Poma
was met die benoemingen niet
akkoord; er waren immers geen
P.V.V.-ers bij. Bertrand verdedigde ze en zegde dat de benoemden voldeden aan alle
eisen en criteria.
In de rand van dit dovemansgesprek is ons eens te meer opgevallen, dat niemand zich
blijkbaar nog verbaast over het
meest verbazingwekkende van
de hele zaak. Hoe komt het namelijk, dat men van de vier
benoemden — en van duizenden benoemden in andere betrekkingen — de politieke
kleur kent ? Stemmen doet men
toch in het geheim, in de beslotenheid van het kieshokje ?
Een geen enkel officieel aanwervings- of benoemingsdokument voorziet een vakje, waarin de betrokkene zijn politieke
overtuiging moet kenbaar maken ?
In al haar verbazingwekken-

de simpelheid zal volgende
vraag wel weer onbeantwoord
blijven : hoe komt het, dat de
politieke kleur van gegadigden
voor liefst hogere ambten altijd
bekend blijkt te zijn?

BARST IN BAKSTEEN
Enkele vlaamse P.V.V.-ers —
de heren Vanderpoorten, Poma
en D'Haeseleer — hebben zich
verleden zaterdag verplicht gezien, weg te lopen uit de vergadering van het vast politiek
komitee van hun partij. Ze
stapten het af omdat hen geen
enkele andere^ wijze pverbleef
om te protesteren tegen het
feit dat er, ondanks de stellige
beloften, nog altijd geen pariteit is in het vast komitee.
Gaan we die heren nu een
medalje van vlaamse moed en
zelfopoffering geven '
We denken er gewoonweg
niet aan. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de grote
predikers van allerlei vlaamswaalse pariteiten er nog altijd
niet toe gekomen zijn, de
meest elementaire pariteit —
die aan de top van hun eigen
partij — af te dwingen ?

« MISVERSTAND »

En dit is de triomfantelijke
Leburton. Snoy ontbreekt;

ploeg van het onthutsende B.T.W.-uitstel : Eyskens, Cools, Major en
die was waarschijnlijk de opslag van spoor en post aan hei becijferen.

Weest gerust : zonder de
druk van de vlaamse opinie,
wakker gemaakt door de Volksunie, zouden de heren zich nog
in lengte van jaren neergelegd
hebben bij eea toestand die ze
een kwarteeuw protestloos hebben ondergaan.
Willy De Clercq — ook al
« flamingant », want lid van het
Liberaal Vlaams Verbond —
liet zijn vrienden gaan en
bleef zélf netjes verder vergaderen met het vast komitee.
HIJ zegde « het voorval » te betreuren, noemde het « een misverstand » en kondigde aan dat
« binnen enkele maanden» de
pariteit zal verwezenlijkt zijn...
Dat de P.V.V.-P.L.P. zoveel
voorwaarden stelt voor haar
deelnemmg aan de vijfpartijenkonferentie, is vooral het gevolg van de grondige verdeeldheid binnen de partij. Deze
verdeeldheid zal tijdens de besprekingen vlug blijken, en
daarom zijn de P.V.V.-P.L.P.ers niet scheutig op deze konfrontatie met zichzelf.

U wenst als overtuigd
vlaamsgezinde een «beter
gezag » in Vlaanderen ? Uitstekend ! U hebt ambities
om daaraan op gemeentelijk
vlak mee te werken ? Prima ! Een technisch goed geschoold gemeenteraadslid ig
een noodzaak voor een modern en efficiënt vlaams gemeentebeleid.
Het Dosfelinstituut heeft
daarom het initiatief genomen, een grote winterciklua
in te richten over gemeentebeleid in al zijn diverse aspekten.
Even een blik op het programma. Er wordt gestart
met een algemene inleidende les over de verhouding
tussen staat, provincies en
gemeenten. In de huidige
problematiek van de gemeentelijke autonomie en
decentralizatie
lijkt
dit
noodzakelijk en gefundeerd.
Vervolgens komen aan de
beurt lessen over de gemeentekieswet (1 u.), de gemeentefinanciën en de begroting
(samen 2 u; hierover werd
een degelijk gefundeerd sillabus opgesteld over de
nieuw-ingevoerde methode
van begroting), de C.O.O.
(2 u.) de prolslemen van de
ruimtelijke ordening (1 u ),
de gemeentelijke autonomie
en de tussengemeentelijke
samenwerking (1 u.), het gemeentelijk onderwijs en de
kuituur (ieder 1 u.), het personeelsbeleid (1 u.) en de
technische funkties van de
gemeente (brandweer, gezondheidszorg e.d. — 1 u.)'
De hoofdbrok van gans de
ciklus zijn echter wel de zes
lesuren over de gemeente-

KURSUS
GEMEENTEBELEID
wet. Dit vormt immers de
bazis van het gemeentebeleid en ieder mandataris
moet er dan ook terdege mee
vertrouwd zijn.
Er valt verder op te merken dat voor elk lesuur dertig minuten vraagtijd is
voorzien, zodat ophelderingen, uitleg, verduidelijkingen en konkrete problemen
kunnen worden besproken.
Bovendien zijn op het einde
van de ciklus nog 2 u. voorzien voor een forumgesprek
met mogelijkheid van kritische beschouwingen over het
huidige gemeentebeleid en
de gemeentewetgeving.
1. Teneinde verre verplaatsingen voor belangstellenden
zoveel mogelijk te vermijden, zal deze kursus plaats
hebben in de vijf vlaamse
provincies, telkens in de
provinciehoofdplaats.
2. Hier volgt het datumschema per provincie. Belangstellenden houden deze data
reeds vrij. Antwerpen en
Brabant : 9 nov., 7 dec, 11'
jan., 1 febr., 1 maart. OostVlaanderen en 'Vest-Vlaanderen : 16 nov., 14 dec, 18
jan., 8 feb., 8 maart. Limburg : 23 nov., 14 dec, 25
jan., 15 feb., 15 maart.
3. Uurschema : telkens dus
één zondag per maand, van
9u30 tot 12u30 en van 14u30
tot 17u30. Vier lessen per
kursusdag met telkens dertig minuten vraagtijd per
lesuur.
4. Vóór elke les zal voor de
deelnemers een sillabus worden gemaakt. Verder zal dokumentatie ter inzage zijn.
SCHRIJF NU IN!
Het inschrijvingsgeld voor
gans de ciklus bedraagt 750
fr., inkluzief middagmaal en
kursusgeld. Wie één bepaalde kursusdag wil komen, betaalt 200 fr. Alle inschrijvingen moeten centraal toekomen op het Dosfelinstituut,
Tribunestraat 14, Brussel-1'
(p.r k 224.43 van de Kredietbank, rekening 83.555 van
het Dosfelinstituut).
Nadere inlichtingen kunnen ook telefonisch verstrekt worden : Dosfel instituut Brussel; tel. 02./19.12.02

NIET
VERGETEN...
... dat de vlaams-nationale opinie tans slechts over
net dezelfde zendtijd in
de tv beschikt als voor de
verkiezingen van 1968, alhoewel bi] die verkiezingen de vooruitgang van
de vlaams-nationale opinie duidelijk werd aangetoond ;
... dat de liberale opinie
nog altijd beschikt over
drie maal meer zendtijd
dan de vlaams-nationale,
ondanks het feit dat zij in
Vlaanderen minder talrijk is ;
... dat een uit partijpolitieke kreaturen samengestelde B.R.T -Beheerraad
het recht van de kijkers
op volledige en uitgebalanceerde informatie verminkt ;
.. dat daarentegen binnen
zéér afzienbare tijd een
krachtige aktie zal worden gevoerd en dat voor
deze aktie zal worden beroep gedaan onder meer
op onze lezers !

meerderheid van de IJzersoldaten als van de tijdens de mobilizatie geteisterden vormden;
alvast wat de IJzer betreft, is
dat in tegenspraak met de gekende en door iedereen aanvaarde feiten.
Ten derde zou het kunnen
betekenen, dat vooral Walen en
franstalige Brusselaars behoren tot de kategorie «profiteurs van het vaderland ».
Spijtig genoeg beschikt de
minister blijkbaar niet over
gegevens, om één of twee van
deze veronderstellingen te elimineren.
OOSTKANTONS
Zonder blozen heeft minister
Snoy in antwoord op een parlementaire vraag van Wim Jorisen gezegd dat zijn administratie in het duitstalig gebied
393 personeelsleden telt en dat
er daarvan slechts 55 duitstaligen zijn, terwijl al de anderen
op de franse taalrol staan. Bij
de hogere ambtenaren (niveau
1) is de toestand nog ergerlijker : slechts één duitstalige
tegenover 18 franstaligen.
De Oostkantons zijn nog altijd een waals wingewest, een
kolonizatiegebied waar de «inboorlingen » bestuurd worden

door een ingevoerde administratie.
NEDERLANDSE
INTEGRATIE
Het Musée d'Art Wallon van
Luik richt een tentoonstelling
in « la France d'aujourd'hui et
de demain». De Grand Bazar te
Luik besteedt een tentoonstelling aan de tweehonderdste
verjaring van de geboorte van
Napoleon Bonaparte. En op het
stadhuis te Luik gaat een tentoonstelling door over « La Legion d'Honneur ».
Neemt men in Vlaanderen gelijkaardige initiatieven wat het
kontakt betreft met Nederland ?
ENGELS TWEEDE TAAL
Met de keuze van het Engels
als tweede taal in het middelbaar onderwijs werd dit jaar
grote vooruitgang gebracht. Wij
mogen zeggen dat « de kogel
door de kerk is ».
Er worden echter gevallen
vermeld, zowel in het rijksonderwijs als in het konfessioneel
onderwijs, van duidelijke druk
van de schooldirekties tegen
het Engels (niet uitreiken van
de formulieren, vooraf invullen
I';«

MEER PROFITEURS
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van de nodige formulieren
beraden van scholieren en ouders enz.).
« Wij », die van dergelijke
gevallen op de hoogte zijn,
kunnen ze via de redaktie melden aan senator Van Haegendoren ; desgewenst geheimhouding verzekerd.
EEN VODJE
Een zeer bedenkelijk aspekt
van het B.T.W.-uitstel is de wijze waarop de regering, slechts
bekommerd om kleine elektorale berekeningetjes, haar beslissing heeft genomen zonder
ook maar iemand te raadplegen. De sociale partners, de zakenkringen, alle geïnteresseerde middens hebben er hun ongenoegen over uit gedrukt, dat
de regering hen voor het voltrokken feit stelde.
Ook het parlement werd totaal voorbijgegaan. Dat is een
zeer ernstige aangelegenheid !
Enkele maanden geleden heeft
de regering de B T.W.-besprekingen in een hels tempo door
Kamer en Senaat gejaagd : er
bleef geen tijd voor ernstige bespreking en de meerderheidspartijen leenden zich er toe,
amen en ja te zeggen op wat
de regering wilde.
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Tijdens de jongste vijf jaar
heeft de administratie een gunstig gevolg gegeven aan 36 nederlandstalige en 78 franstalige dossiers voor aanvraag van
een frontstreeprente 14-18 Tijdens dezelfde periode werd een
gunstig gevolg gegeven aan 19
nederlandstalige en 53 franstalige dossiers voor aanvraag tot
vergoeding van tijdens de mobilizatie 1939-40 geleden schade.
Deze cijfers werden door de
minister verstrekt in antwoord
op een vraag van onze senator
Bouwens
De gegevens steunen op de
taal van het aanvraagdossier
en niet op de verdeling per
taalgebied; ze zijn dus voor
verschillende
interpretaties
vatbaar.
Ten eerste zou het grote overwicht van franstalige begunstigden kunnen betekenen, dat
een Vlaming via de zgz. « vaderlandslievende verenigingen»
nog altijd aangespoord wordt,
ïn het Frans om wat centjes te
bedelen.
Ten tweede zou het kunnen
betekenen, dat Walen zowel de

Bij het B.T.W.-uitstel werd
het parlement totaal voorbijgegaan en dit ondanks het feit
dat de B.T.W. inmiddels wet
was geworden.
Er wordt door de « goede demokraten » van de grote partijen vaak gejammerd over het
gebrek aan respekt voor onze
parlementaire instellingen. Eenj
te meer echter is bewezen dat
de « groten » het parlement ala
een schotelvod beschouwen en
dat zij de eerste en enige verantwoordelijken zijn voor d«
ontaarding en ontwaarding van
ons regime.
HUMOR
Verleden week vrijdagnamid.
dag heeft de vaste belgische
vertegenwoordiger bij de Euro
pese Gemeenschappen officieel
het verzoek tot uitstel van de
BTW aan de Europese Kommissie overhandigd.
Van een schimmenspel gesproken ! Op dat ogenblik had
onze regering, met een soevereine minachting voor haar europese afspraken en beloften,
haar eenzijdige beslissing om
de B.T.W. uit te stellen reeds
kenbaar gemaakt.
Onze europese partners moeten, dank zij het pre-elektoraal
geknoei van de ploeg Van den
Boeynants, een schitterende mening hebben over ons.
STROPERS
EN BOSWACHTERS

De E.E.G.-diensten hebben reeds bezit genomen van het groot kompleks aan het
Schumannplein
te Brussel. In dit gebouw zal er een hartig woordje gevallen zijn over het europees B.T.W.-beleid
van de belgische regering...

Nu al een heel aantal jaren geleden schreef Jacques
Leclercq (aan de monseigneurs-titel voor zijn naam heeft
hij zeker nooit veel belang gehecht, maar hij had hem
toch !) een klein boekje met als titel « Eloge de la paresse» (Lof van de luiheid). Op zichzelf al een aangenaam
verrassende titel en onderwerp, maar zeker bij iemand
die zelf zoveel heeft gepubliceerd, en daar zijn heel volumineuze banden bij! Dit werkje is echter veel meer
een vlotte causerie dan wat anders ook. Hij vertelt daarin oa. hoe eens iemand zijn werkzaamheid wilde loven
door op te merken dat in deel zoveel, bladzijde zoveel
van zijn groot werk over het natuurrecht een citaat
staat weer eens uit deel zoveel, bladzijde zoveel van een
groot meerdelig werk van een niet fransschrijvend auteur. Denk eens aan, wat een werk daar moet achter
steken ! Voor iedereen die enigszins met boeken kan omgaan is de beschouwing van Leclercq. hierover niet zeer
origineel, maar het is wel interessant dat hij die zelf
schreef. Hij had dat grote werk natuurlijk (!) niét gelezen ! Om het citaat te vinden was het immers voldoende geweest in het zakenregister achteraan (en duitstalige werken hebben, meestal dan toch, een degelijk register) het trefwoord op te zoeken, en dan de enkele bladzijden of halve bladzijden te lezen die aangewezen werden. Op heel wat minder dan een uur was het citaat
gevonden, en in de lijst van de « gebruikte werken » kon
«terecht» het meerdelige standaardwerk worden opgenomen.
Dit is ongetwijfeld een verfrissend verhaaltje, vooral
van iemand die écht een bedrijvig leven heeft geleid (en
die blijkbaar van geen ophouden weet) ! Er is immers
al te veel drukdoenerij, al te veel (heimelijk graag aanvaarde) bewieroking en naïeve zelfoverschatting. Er is
vooral dit: juist wie goed werkt moet spaarzaam zijn met
zijn tijd, juist hij heeft vrije tijd nodig, want alleen in
die tijd, alleen in vrijheid wordt het eigene (het zichzelf

LUI
ZIJN

Gewezen stropers worden de
beste boswachters, zegt de
volksmond. Blijkbaar is het
omgekeerde ook waar : boswachters zijn vaak voortreffelijke stropers.
De rijkswachters hebben verleden zaterdag alvast het nodige gedaan om te bewijzen dat
de tweede stelling juist is. Ondanks verbod betoogden ze, met
voetzoekers, slogans en kreten.
Hun
eisenprogramma
ia
rechtvaardig, zo rechtvaardig
bijvoorbeeld als destijds de eis
voor verhuis van Leuven-Frans
naar Wallonië. Hun manier van
betogen lag zowat i:i de lijn
van Vlaamse betogingen rond
Vlaamse eisen. Maar ze konden
het kalmpjes-aan doen, zonder
te moeten denken aan matrak"
en waterkanon.
Want zó gedisciplineerd ia
het korps natuurlijk nog niet,
dat het zichzelf uiteen zou
knuppelen of nat spuiten tijrlons een verboden betoging..*

zijn of het eigen werk) geboren. Deze «lof van de luiheid»
is een meer dan passend protest tegen de dwaze overschatting van het meetbare werk, van de schijnbaar alleen belangrijke produktiviteit.
Tot de levenswijsheid van onze tijd behoort trouwens
de al oude uitspraak van de romanschrijver Franz Werfel:
«Musziggang ist alles Geistes Anfang» (het begin van
alle geest - van alles wat met geest te maken heeft - is
lediggang of luiheid) ! Wie niet met grote hardnekkigheid tijd voor zichzelf weet te veroveren, verliest tenslotte ook nog zichelf. Hij is dan hopeloos verloren, is
niets anders meer dan de chauffeur van zijn wagen, de
kijker van zijn televizietoestel of zelfs de tipist van zijn
schrijfmachine.
Maar tegelijk is de luiheid hét grote gevaar van onze
tijd. Een bepaalde vorm van luiheid is dodelijk voor heel
onze levenswijze, en dit geldt zo maar niet alleen in het
vage : de worm zit al in de vrucht ! Robert Poulet beschreef die luiheid in zijn «Centre l'amour» als het
«einde van de beschaving, en misschien van de mensheid » Lichamelijke luiheid is de minst gevaarlijke vorm,
intellektuele luiheid is al erger, maar « paresse morale,
sans remede» (morele luiheid is hopeloos) ! De luiheid
waarvan we de lof zouden mogen zingen heeft juist als
doel de meest eigene menselijke inspanning mogelijk te
maken, de geest en het hart tijd en vrijheid te bezorgen
waartijdens zij «groeien», waartijdens zij «werken»
kunnen.
Zoals wij lawaai maken omdat wij de stilte niet verdragen kunnen, zo werken wij, zijn wij aktief omdat wij
in de rust en de vrijheid niet meer « moreel», niet meer
«innerlijk » leven en bewegen, maar alleen nog een grote, afgrondsdiepe leegte ontdekken : «paresse morale,
sans remede » !
NEMROD
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G ALTIJD!
LINEAIR VOORUIT

de van ons stemmenaantal in 1968 En
zo we veronderstellen dat het aantal
blanco's of onbeslisten — dat bij opiniepeilingen altijd hoog ligt — bij verkiezingen terug zou zakken naar het percentage van maart 1968, dan komen er
uit deze groep nog eens een 17 duizend
stemmen bij voor de Volksunie
Dat wordt dus een winst van 140 duizend stemmen binnen een periode van
vijftien maanden!

Verleden maandag verschenen in
«Het Laatste Nieuws » eens te meer de
rezultaten van een door International
Research Associates-Europa gehouden
politieke opiniepeiling. We hebben alle
redenen om ons over deze rezultaten te
verheugen. Dat bleek reeds uit de titel
die «Het Laatste Nieuws» boven het
cijfermateriaal plaatste : «Uit de rezultaten blijkt, dat de Volksunie sedert de
verkiezingen van 31 maart 1968 bijna
lineair blijft vooruitgaan».
Deze vooruitgang is inderdaad indruk- PER PROVINCIE
wekkend. Bij de verkiezingen van
stemmen zouden als volgt over
maart 1968 haalde de Volksunie 9,1 t.h. deOnze
Vlaamse provincies gespreid zijn :
van de geldig uitgebrachte stemmen
32 t h . ; Oost-Vlaanderen 21
Bij een opiniepeiling in januari 1969 Antwerpen
t h . ; Brabant en West-Vlaanderen 19
bleek dit percentage, ondanks de op dat t h ; Limburg 9 t h. Let wel : deze perOgenblik door de regering aangekon- centages slaan niet op het t h. dat we in
digde grootse plannen, opgelopen te
die provincies tans zouden halen, maar
zijn tot 9,4 t h . In april 1969, toen de wel op de onderlinge verdeling van de
anti-grendelkampanje van de Volksunie V U -stemmen. Limburg, de provincie
begon te lopen, steeg het percentage tot
met de kleinste bevolking, heeft dus
10,8 t.h. En volgens de meest recente normaal het laagste percentage.
peiling, die in juli en dus vlak na de
In stemmen zouden deze percentages
parlementaire slag rond de grendels betekenen : Antwerpen tans zowat 207
werd gehouden, bedraagt het V.U-per- . duizend, hetzij een winst van 52 duizend
centage tans 11,3 t h .
ten overstaan van de verkiezingen 1968;
Oost-Vlaanderen tans 136 duizend, hetzij een winst van 10 duizend ; WestVlaanderen tans 123 duizend, hetzij een
winst van 22 duizend : Brabant t-ans 122
DE ANDEREN
* duize«d, hetzij een winst van 42 duizend ; Limburg tans 57 duizend, hetzij
De Volksunie blijkt eens te meer de
enige partij met grote en konstante een winst van 14 duizend.
vooruitgang te zijn.
De C.V.P.-P.S C heeft tans (30,7 th.)'
voor het eerst haar verkiezings-laagtepunt (29,6 th.) terug overschreden; bij EN DE ZETELS ?
de opiniepeilingen van januari en april
Het blijft natuurlijk altijd wel een
haalde ze respektievelijk 26,6 en 27,1
t h . Alhoewel ze dus terug de helling gokje, een stemmenwinst om te rekenen
wat is opgekropen, blijft ze slechts een in een zetelwinst.
Met enige voorzichtigheid dan toch de
schim van wat ze ooit geweest is. Is het
volgende raming voor Je Kamer.
gewaagd te veronderstellen dat het herwinnen van een gedeelte van het terrein het gevolg is van het verder uiteengroeien van C.V.P. en P.S C. ?
De B S P. blijft achteruit ga^n. Bij de
verkiezingen in 1968 haalde ze 26,2 t h .
de opiniepeilingen van januari en april
gaven haar respektievelijk 24,6 en 25,4.
Tans in juli zakte ze op haar (voorlopig?) laagste stand, namelijk 23,4 t h .
Ook de P.V.V. blijft op haar laagste
stand hangen. Bij de verkiezingen in
1968 haalde ze 19,4 t h . ;sindsdien zakte
ze van 17,7 t h . in januari tot telkens
16,8 t h . in april en juli.
Het percentage van de Volksunie
komt steeds dichter in de buurt van dat
van de P.V.V. liggen, waarbij moet opgemerkt worden dat de V.U. alleen in
Vlaanderen werkt, terwijl het terrein
vaxi de P.V.V. zich over gans het land
Uitstrekt.
Het F.D F-R W maakt het blijkbaar
niet zo goed. Bij de verkiezingen haalde
net 5,5 t h en het zag tevreden zijn percentage stijgen van 5,6 in januari naar
0,3 in april. Tans echter blijkt het nog
slechts 5 t.h. — en dus minder dan bij
de verkiezingen — te zijn.
Ook de K P . staat tans, met 2,7 t h .
tegenover 3,2 t h . bij de verkiezingen,
op een absoluut dieptepunt.
Het aantal blanko's of onbeslisten
evolueerde als volgt : bij de verkiezingen vorig jaar 6,8 th.; bij de opiniepeilingen van januari, april en juli respektievelijk 12,5 th., 9,8 t h . en 9,4 t h .

Antwerpen, waar we vorige keer op
vijfduizend stemmen van de zevende
zetel kwamen, zou tans drie zetels bijwinnen en dus van zes naar negen springen. Brabant zou twee zetels winst halen : vijf in plaats van drie. WestVlaanderen zou van vier naar vijf zetels
wippen, terwijl Oost-Vlaanderen nog
door zowat achtduizend stemmen gescheiden wordt van een zesde zetel en
Limburg door zowat vijfduizend van
een derde zetel.
De winst zou alvast zes en waarschijnlijk zeven Kamerzetels bedragen, zodat
we bij de opiniepeiling van juli jongstleden een Kamerfraktie van minstens
26 man waard bleken te zijn.

JONGE PARTIJ
De verheugende vaststellingen die we
bij vorige opiniepeihngen konden maken, blijven allemaal geldig In de eerste plaats is opnieuw gebleken, dat de
Volksunie veruit de jongste partij is •
52 t h van onze kiezers zijn jonger dan
35 jaar en 72 t h . jonger dan 45 De.
C.V.P heeft slechts 35 t h kiezers beneden 35 jaar, de P S C 32 t h , de B S P.
26 t h , de P.V V. 39 t h., het F D F.-R W.
42 t h
Het aandeel van de laagste bevolkingsklasse m de V U -samenstelling (6 t h )
ligt lager dan dat van de B S P (10 t h ).
en vooral van de K P (27 t h ) ; het ligt
echter hoger dan dat van de P S C (5
t h ) , de P V V . (3 t h ) en het F D F RW. (O t h ) . Ook de C V P rekruteert
6 t h van haar kiezers in deze bevolkingsgroep Het desbetreffend V U -percentage is sinds de opiniepeiling van
april gestegen van 4 naar 6 t h.
F D F -R W. is de partij met het hoogste percentage in de hoogste bevolkingsgroep : 14 t h Daarop volgen in rangorde P.V.V. (9 t.h), V.U. (8 t h ) . P.S.C.

Wat betekent het dat de Volksunie
tans 11,3 t.h. van de stemmen zou halen,
tegen 9,1 t.h. bij de jongste verkiezingen ?
Het komt neer op een sprong van de
ongeveer 510 duizend bij de jongste ver^ifzingen (507 duizend voor de Kamer;
014 duizend voor de Senaat) naar 633
auizend stemmen in juli jongstleden,
netzi] een vooruitgang met zowat 123
duizend stemmen of praktisch een vier-
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NEVENBESCHOUWINGEN
De opiniepeiling geeft ook een aanduiding over de getrouwheid van de
kiezer ten overstaan van zijn partij.
Deze rezultaten zijn wel zeer eigenaardig. Hoogste getrouwheidskoefficiènt
heeft de B S P. met 91 t h , wat wil zeggen dat 91 t h. van de B S P -kiezers heden nog hetzelfde kiesgedrag hebben
dan m maart 1968 Daarop volgen de
C V P , de P S C en de V U . alle drie
met een getrouwheidskoefficiènt van 89
t h De verschillen binnen deze eerste
groep zijn dus zeer miniem
Anders is het gesteld met de P V V . ;
ze haalt slechts een getrouwheidskoefficiènt van 81 t h Nog lager liggen het
F D F - R W met 76 t h en de K P met
72 t h Het verloop uit die partijen is
belangrijk.
De opiniepeilers stiupen aa i dat de
Volksunie nog altijd veel voormalige
CVP-kiezers aantrekt, maar ook kiezers van andere partijen Er is ook een
verloop van de V U naar de C V P.,
maar dat is slechts half zo groot als de
omgekeerde beweging.

TAALGROEPEN
Spijtig genoeg zijn de lezultaten van
de opiniepeiling inzake de taalverhouding onvolledig.
De Volksunie komt er niet in voor en
dat is vanzelfsprekend : ze behoort immers volledig tot een enkele taalgroep.
Hetzelfde geldt voor F.D F-RW.
De grote leemte is echter dat de gegevens over de onderlinge verhouding
tussen C V P en P S C totaal ontbreken Het ware buitengewoon leerzaam
geweest, te weten hoe de verhouding
tans ligt en ingelicht te zijn over de
wijze, waarop C V P en P S C. onderling de germge vooruitgang ten overstaan van de verkiezingen moeten verdelen.
In de B S P blijken 49 t.h het Nederlands als meest gesproken taal te hebben. 50 t h het Frans en 1 t h een andeie taal In de P V V zijn deze verhoudingen : 42 t h voor de nederlandstaligen 56 t h voor de f ranstaligen en
2 t h voor de anderstaligen De K P,
telt 34 t h nederlandstaligen. 59 t h .
franstaligen en 7 t h anderstaligen
(gastarbeiders'').
Wie de bevolkingsproef wil doen. ziehier de globale uitslag : 63 t h van de
gepeilden spraken Nederlands, 36 t h .
Frans en 1 t h een andere taal.

GEMEENTEN

V lil»'"'
HOEVEEL KIEZERS .

"(6 t h ) , C V.P. '(4 th.), B.S P. (1 t h.) en
K.P. ( I t h ) .
De hele samenstelling van de V U. ia
tans als volgt : 6 t h. uit de laagste klasse, 37 t.h. uit de lagere middenklasse,
49 t h . uit de hogere middenklasse ea
8 t h. uit de hoogste klasse.
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En met het oog op de nakende gemeenteraadsverkiezingen nog gauw een
gemeentelijk rezultaat : 9 th. van de
Volksunie-kiezers komen uit gemeenten
met minder dan 2 000 inwoners; het nationaal percentage is voor deze kategorie 15 t h • de Volksunie lig* dus beduidend lager.
In gemeenten van twee- tot vijfduizend inwoners wonen 13 t h . van de
V U -kiezers (nationaal 17 t h ) Gemeenten van vijf- naar tienduizend : 22 t h .
van de V Ü -kiezers (nationaal 17 t h ).
Gemeenten van 10 tot 25 duizend • V IJ.
22 t h nationaa' 17 t h Gemeenten van
meer dan 25 duizend : V U. 15 t h . nationaal 9 th. Grote agglomeraties : V.U,
21 th., nationaal 27 t.h.
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DIT IS DE TITEL VAN EEN BOEK, DAT IN
1966 BIJ HET DAVIDSFONDS VERSCHEEN EN GESCHREVEN WERD DOOR
EEN MONNIK VAN STEENBRUGGE, AUBERT - TILLO VAN BIERVLIET, GEBOREN
TE GITS, IN HET HART VAN HET WESTVLAAMSE STEVENISME. IN DIT BLAD
WERD « HET VERDWENEN LANDGOED
DER STEVINISTEN » BESPROKEN, GESCHREVEN DOOR HET GITSE SCHOOLHOOFD RUDOLF CALLEWAERT, ONDER
DE SCHUILNAAM R.C. GITSBERG DOCH
REEDS VROEGER HEBBEN ANDEREN, ZO-

O p het kerkhof van Leerbeek, waar Staf
de Clercq uiteindelijk begraven werd, lust
ook pastoor Filip Winnepenninckx. Op /ijn
grafsteen lezen wij dat hij trouw wilde
blijven aan de katolieke kerk en de paus
van Rome. Te Leerbeek hebben wij eveneens een kapel, gebouwd op de plaats waar
Wninepenninckx stierf. Zij is, samen met
de kapel van Halle-Broekborre, het enige
bedehuis dei stevenisten. Boven de ingangsdeur lezen wij dat zij gebouwd weid
in 1918 door de navolgeis van Winnepenninckx « ter eere van het cenig waarachtig
Roomsch Katholiek Geloof >.
De Vlaamse stevenisten - andere zijn ei
niet meer - beschouwen Winnepenninckx
als hun vooiman. Nochtans zou het verkeerd zijn. zoals Elias waarschuwt (GeS(hiedenis der Vlaamse beweging, dl. 1. blz
75 - 76) het stcvenismt een vlaamse reaktie
te noemen en haai belang te overschatten.
De eerste reaktie van die aaid kwam uit het
waals gedeelte dci Oostenrijkse Nedeilanden, al verraden twee hoofdfiguren Steven»
en Theys, door hun nedeilandse naam nog
huh vlaartase afkomst.
De franse inval van 1792 was zeei noodlottig, zowel voor de Kerk als voor de nederhindse kultuui bi) ons De godsdienstige
toestand werd nog eigei, toen op 5 september 1797 ook van de geestelijken de eed van
aaat aan het koningschap werd geëist. De
eedweigeraars werden aangehouden. Zij die
zich konden schuilhouden, zetten in het geaeim, vooral in hoeven en schuren, hun
dien>twerk voort Dit was de Beloken Tijd
in Vlaanderen Bi) de konskriptie van 1798
breeki te Overmere de Boerenkrijg uit
« vooi outei en heerd » die zich over gans
Vlaanderen doch vooral over Brabant en
Limbing uitbieidt en nog hetzelfde jaar
te Hasselt in hei bloed wordt gesmoord.
In 1799 wordt Napoleon Bonaparte eerste
consul, hij weet rust te brengen in het
franse chaos en op 2 december 1804 kroont

Kapel te Leerheek

gebouwd

ALS WIJLEN REKTOR EMIEL TORFS EN DE
VERZOENDE STEVENIST FELIX WIJVERKENS AANGETOOND DAT DE GODSDIENSTIGE GROEP DER STEVENISTEN,
WAARVAN ER NOG EEN DRIEHONDERD
TOT
VIERHONDERD
OVERBLIJVEN
VOORNAMELIJK IN HET PAJOTTENLAND
EN TE GITS, MEER IS DAN EEN GODSDIENSTIG CURIOSUM EN DAT STEVENISTEN EVENALS DE BOERENKRIJGERS,
ZIJ HET DAN OP EEN GEHEEL ANDER
GEBIED DE STRIJD HEBBEN GEVOERD
TEGEN
DE
FRANSE
BEZETTER.

hij zich zelf tot keizer van het franse rijk.
De vooimalige korsikaanse nationalist is
weldra de propagandist van de kuituur van
« la douce France » geworden. Op 20 april
1802 zegt hij voor het corps législatif dat
de volkeren, tans bij Fiankrijk aangesloten, aan eigen aard en taal moeten verzaken
om de franse kuituur aan te nemen. Dit
geldt ook vooi Vlaanderen. In 1810 worden
de vlaamse meisjes uit hogere stand ten huwelijk gegeven aan de Fransen, door Napoleon aangeduid, in 1810-1813 nog leggen de
franse agenten een verwoede ijver aan de
dag om vlaamse boeken en klanten op te
ruimen. Napoleon heeft echter ingezien dat
hij de katolieke kerk nodig heeft om de
eenheid in zijn rijk tG verstevigen en
sluit op 15 juli 1801 te Paiijs met paus
Plus VII een konkordaat in 17 aitikelen. De
hardste hiervan zijn wel dat de openbare
eredienst zich moet aanpassen aan de reglementen die de staat nodig acht voor de
openbare rust, dat de bisschoppen afstand
moeten doen van hun zetel en dat de paus
nieuwe bisschoppen zal aanstellen, die telkens door Napoleon worden aangeduid en
in zijn handen de eed van trouw moeten
afleggen, en dat zij, die gestolen kerkelijk
goed (het zogenaamd zwart goed) hebben
aangekocht, het rustig mogen behouden. In
het eigenlijke Frankrijk loopt die bisschoppenverwisseling niet van een leien dakje :
36 bisschoppen, waarvan verscheidene te
Londen verblijven, verklaien dat een bisdom enkel door de dood van een bisschop
openValt. Hun tegenstand leidt tot het ontstaan van de « Petite Eglise ». die nog een
4000-tal leden telt, de jansenistisch getinte
groep van Lyon en de royalistische groep
van Vendee.
Ook in Vlaanderen werden fianse bisschoppen ingesteld, te Mechelcn mgr. de
Roquelaure, te Gent (Brugge is met Gent
tot één bisdom verenigd) mgr. de Beaumont en te Luik mgr. Zaepfel. Als franse
mikroben eenmaal in een huis zijn, zelfs in

op de plaats waar pastoor Winnepenninckx

stierf.

een bisschoppelijk paleis, duurt het soms
lang voor ze verdwenen zijn. Doch bij ons
zou alles rustig gebleven zijn. Onze voorouders waren gewoon geworden van onder
vreemde heersers te staan. Doch Napoleon
geeft op 18 germinal jaar X (8 april 1802)
het konkordaat uit met zijn eigen verklaringen, de 77 Organieke Artikelen. Pauselijke bullen of brieven, pauselijke gezanten,
besluiten van koncilies of sinoden mogen
enkel aanvaard worden met toestemming
van de staat. Seminaries en geestelijke scholen mogen enkel opgericht worden met
goedkeuring van de regering. Op de seminaries worden de veroordeelde gallikaanse
stellingen van 1628 onderwezen. Het burgerlijk huwelijk moet het keikelijk huwelijk voorafgaan. Driemaal protesteert de
paus en de geestelijkheid vreest niet ten
onrechte voor een overheersing van de
keik door de staat. Deze overtuiging wordt
versterkt door nieuwe aanmatigingen van
Napoleon, zoals zijn keizerlijke katechismus
in 1806 - 1807, waarin belasting en legerdienst op straf van eeuwige verwerping
worden verplicht.
Nu breekt er bij ons verzet uit, geleid
door Comeel Stevens (Waver 1747- 1828),
die van 1799 tot 1801 vicaris - generaal is
van het bisdom Namen. In zijn schuilplaatsen stelt hij zijn brieven op, die tot lange traktaten uitgroeien en overal binnendringen. Hij verwijt Napoleon, die razend
is omdat men hem niet kan ^vinden, zijn
dwingelandij over de kerk. Napoleon handelt niet uit liefde tot de kerk, maar voert
evenals Herodus een dwingelandij over
haar uit. Stevens spaart evenmin de bisschoppen, die in veel gevallen Napoleons
gewillige hovelingen zijn. Hij waai schuwt
voor hen, zoals de Heer waarschuwde voor
de farizeeërs, maar hij erkent hen als wettige bisschoppen, aangesteld door de paus.
Zijn aanhangers, die zeer talrijk zijn onder
priesters en gelovigen, vooral in Waals-Brabant, zijn de gematigde stevenisten. Hun

tegenstand verdwijnt dan ook met de
genstand van Stevens zelf in 1814, bii d
val van Napoleon.
De stevenisten waarover wij schrijven
zijn de zgn. extreme stevenisten. Zij hebben
gemeend dat Napoleons aanmatigingen en
inbreuken op de rechten van de kerk zo
groot waren, dat er een nieuwe kerk, de
kerk van Napoleon, was ontstaan die niet
meer onderworpen was aan Rome en dat
de vervolging bleet voortduren. Zij werden
geleid door priesters, wereldheren en kloosterlingen. Wc onderscheiden drie groepen
met eigen kaïakter : Namen-Doornik met
Jumet en zijn pastoor Theys als cenurum,
Brabant met Leerbeek en pastoor Winnepenninckx als middelpunt en de rond 1810
ontstane groepen van Oost- en vooral WestVlaanderen, waarvan Gits het centrum zou
worden.
Pastoor Gillis Theys (Eigenbrakel 1754Jumet 1837) is een eerlijk man, die zelfs
voor de dood geen wimper zou verroeren, maar met een hoekig karakter dat geen
toegeving duldt. Pastoor Filip Winnepenninckx (Wateimaal 1760 - Leerbeek 1840)
van Leerbeek. de hoofdfiguur van het brabantse verzet, is zachtmoediger, meer tot
verzoening geneigd. Ondanks diepgaande
karakterverschillen kunnen wij een vergelijking maken tussen het leven van beide
priesters. Beiden weigeren de eed van haat.
Hun kerk woidt geslotpn en in het geheim
zetten zij hun dienstwerk voort. Bij het
konkordaat van 1801, dat zij aanvaarden,
hernemen zij de dienst in hun kerk Theys
geeft het konekte antwoord : < Ik aanvaard het konkordaat zoals het gesloten is
tussen Pius VIT en Napoleon, en mgr de
Bexon als bisschop van N'amen in /over
hij in gemeenscap is met de H. Stoel » Beiden zijn echter geen persona grata bij de
franse regering. Theys wordt als pastoor
vervangen, de maire brengt hem het bevel
over van de onderprefekt van Chaleroi en
zijn sleutels worden hem door de gendar-

De hoeve van Canneyt te Gits, waar
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jien ontnomen Winnepenninckx weigert
Bch met ragr de Roquelaure, de nieuwe
bisschop van Mechelen te verenigen volgens de wet van 18 germinal, omdat die
^et de Oiganieke Aitikelen bevat die door
de paus verwoipen zijn. Hij wordt op 4
augustus 1803 door de meier van Leerbeek
uit zijn pastoiie verjaagd. Hi] vraagt overal
raad, ook bij de oude kardinaal J. van Franckenbeig van Mechelen, die een eerder ontwijkend antwoord geeft Beide pastoors, in
de oude opvatting vastgeankerd dat een pastoor niet uit zijn parochie kan verwijderd
worden, denken dat men in de vervolgingsperiode van het franse schrikbewind is teruggevallen en voor beiden begint een zwerversleven. Steunend op oude volmachten
verrichten ze verder hun dienst in hoeven
en schuren.
Wanneer na de val van Napoleon in 1814
de Zuidelijke Nederlanden hun natuurlijke
bestemning krijgen in het Verenigd Koninkrijk onder Willem I, ricliten hun volgelingen zich tot de regering om te vragen
dat « de vervolging » zou ophouden. Doch
zij zien zich in hun verwachtingen teleurgesteld. Konkordaat en Oi^anieke Artikelen
blijven staatswet en pastoors worden
niet in hun pastorie hersteld. De jonge nederlandse staat is nog in wording en de betrekkwgcn tussen kerk en de staat, die vaak
nog gespannen blijven zouden met de jaren normaal geworden zijn, als niet de revolutie van 1830 opnieuw de Nederlanden
halveerde. Van 1820 tot 1830 verblijft Theys
in de gevangenis In 1829 wil hij mgr. Delplancq als zijn bisschop ei kennen, doch
een minimum van toegeeflijkheid aan beide
kanten veihindert elke verzoening. Nog in
1834 ei kent hij de brieven, die de verzoende
Constant de Vilder uit Nazareth meebracht,
als wettig Toch sterft hij onverzoend Figuur en leven van Theys worden een mite
voor zi]n \olgclin<>en die sj^iicken van wonderen bij zijn graf Het verhaal van zijn
strijd, « Onderdrukkingen, die geleden

«t!sc?ie priesters

de diensten

verrichtten.

heeft G. F. Theys, overleden pastoor van
Jumet » (1839) woidt voor hen een soort
evangelie. In 1903 is het stevenisme in het
Walenland volledig uitgestoiven. De weinige stevenisten die er wonen zijn ingeweken Vlamingen. Toch blijft Theys een grote invloed uitoefenen in Brabant en Vlaanderen ; de « theysiens 3> blijven de onverzoenlijke stevenisten
Ook Winnepenninckx en andere brabantse pastoors woiden niet in hun pastorie
hersteld. Nadat Baron d'Hoogvorst, belast
met de algemene direktie van katolieke eredienst, op 4 februari 1826 aan de bisschop
van Mechelen laat weten dat het niet aan
de paus maar aan hem toekwam te gebieden in godsdienstzaken, besluit Winnepenninckx zijn « Reflectie » met : « Adieu
kerxken zonder paus ». Wanneer hij in 1836
de hoop koestert in ere hersteld te worden,
spreekt hij over « de vervolging tegen de
Roomsch Catholyke Kerk alhier in Nederlant ». Merk wel op : in 1836 spreekt hij
van Nederland, niet van Belgiè. Meer dan
eens, zoals in 1838 te Ledegem, geeft hij als
zijn mening te kennen dat de bisschoppen
in dit land tcKh in gemeenschap zijn met
de paus, maar tot een verzoening komt het
niet. Hij wordt bewaakt door theysiens, die
iedereen van hem verwijderd houden en
ïot elkte prijs élke verzoening verhinderen.
Het stevenisme hield stand in Brabant tot
op deze dag, vooral in het pajottenland.
Het stevenisme in beide Vlaanderen,
Oost- en vooral West-Vlaanderen ontstaat
rond 1810 als gevolg van twee feiten : de
gevangenneming van mgr. de Broglie, die
in 1807 mgr. de Beaumont als bisschop van
Gent is opgevolgd, omdat hij aan de verlangens van Napoleon in het door hem op
17 juni 1811 te Parijs samengeroepen koncilie niet beantwoordde en de daarop volgende moeilijkheden in het bisdom Gent,
en vooral de herrie rond het gebed voor
Napoleon. Volgens het konkoidaat moet na
de hoogmis het gebed voor Napoleon gezongen worden. Na de banvloek van Pius

VII op 10 juni 1809 over Napoleon, omdat
hij de kerkelijke staten had ingepalmd wilden veel pastoors dit gebed niet meei zingen. Mgr. de Broglie ooi deelde dat het
verder moest gezongen worden omdat de
naam van de keizer in de bulle niet werd
vermeld. Sommige priesters weigeren aanvankelijk uit oeweten^bezwaren te gehoorzamen, zoals de gewezen gioot-vicaiis Caytan en de te Biugge wonende Zuidvlamingen Willem van den Baviere uit Hondschote
en Frans Becqué uit Belle Zij scheiden zich
niet af van het bisdom Andeis veigaal het
met ce pastoors van Oostiozebeke, Passendale, Zonnebeke en Gits en nog enkele onderpastoors Zij wolden uit hun ambt ontzet, deze van Zonnebeke en Gits zelfs door
een bestuur van het bisdom dat zelf niet m
orde is met zijn bisschop. Uiteindelijk
woidt Gits, waai het verzet weid ingezet
door pastoor Jan Priem en onderpastoor
Jan Claeys, die zich achteraf verzoenden,
doch waar het stevenisme bleef voortbestaan, het middelpunt van het westvlaams
stevenisme. Gits was lange tijd de wijkplaats van stevenistische priesters, ook van
kloosterlingen, zoals de karmeliet Zilliz, de
benediktijn Arnout Bouten en de trappist
Speeckeart. die vooral op het landgoed van
Pieter-Jan van Canneyt, « het veidwenen
landgoed der stevenisten », waarover R.'C.
Gitsberg zo voortreffelijk schreef, de goddelijke diensten voor hun volgelingen verrichtten
De stevenisten leefden in innige vroomheid en broederlijheid en zochten kontakt
met groepsgenoten. Met lede ogen zagen
zij dat hun priesters niet in ere werden
hersteld, terwijl vroeger beëdigde priesters
zo vaak weer hoge posten bekleedden. Zelfs
hun doden werden onteerd en begrafenissen gingen met r "en vergezeld. Hun grootste bekommernis was evenwel het wegvallen
van hun priesteis Winnepenninckx sterft
in 1840. Maetens, d-» laatste priester, in
1842.
Stilaan beginnen sommige stevenisten in

te zien dat de bisschoppen in gemeenschap
zijn met Rome, zoals de gezusters Barbara
en Theresia van Canneyt uit Gits, dochters
van Pieter-Jan, die m 1852 1853 in due beroemde reizen Rome bezoeken, of zoals
Louis Glorieux (Koitrijk 1784 - 1854) de
teoreticus van het stevenisme. Te Kortrijk
hadden de stevenisten een stevige gToep,
vooral in het stadsceniium en nog in 1895
vraagt de pastoor van St.-Elooi aan het bisdom wat hem te doen staat met zijn stevenisten.
Anderen zoeken koulak t met de franse
«Petite Eglise» waaiover wij hoger spieken.
Reeds in 1835 schrijft Glorieux dat hij met
spijt moet vaststellen dat er anti-konkordataire elementen in het stevenisme binnensluipen, hoewel volgens zijn mening stevenisme en «Petite Eglise» totaal velschillend
zijn. Een der meest gezaghebbende stevenisten van de laatste tijd, Felix Wijverkens
uit Halle, dacht aanvankelijk dat «Petite
Eglise» en stevenisme uiteindelijk dezelfde
beweging waren, tot hij de oorspronkelijke
geschriften van Winnepenninckx in handen kreeg, waaruit blijkt dat deze als eerste principe de gehoorzaamheid aan de paus
eiste en hoopvol uitzag naar de dag der
verzoening. Die hoop ging in vervulling op
20 december 1955. toen pius XII mgr.
Morel als bisschop schonk aan de stevenisten. Vroeger moesten de stevenisten zich bij
hun verzoening aan allerlei formaliteiten
onderwerpen. Tans heeft men ingezien
dat zij katolieke gelovigen zijn, die door
, omstandigheden waaraan zij zelf geen
schuld hebben, buiten de gevestigde hiërarchie zijn gebleven. Velen, vooral intelleki
tuelen en jongeren, zijn mgr. Morel gevolgd ; anderen blijven schoorvoetend en
achterdochtig. Een traditie van meer dart
anderhalve eeuw houdt hen gevangen. Voor
veel buitenstaanders blijven zij een godsdienstig curiosum Hierbij wordt vergelen
dat zij afstammelingen zijn van hen die tegen de erfvijand van ons volk een verbeten
strijd hebben gevoerd.
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MICHAIL BOELGAKOV
De russische literatuur na de revolutie zouden wij best in een drietal kategorieen kunnen verdelen. Zij hebben niets te zien met literaire stromingen maar
worden uitsluitend bepaald door de verhouding tussen de heersers van het
ogenblik en de kunstenaar.
Vooreerst was er de literatuur direkt na de revolutie, waarbij namen van kommunisten zowel als « tochtgenoten » overbekend werden : Blok, Gorki, Majakowski, Boris Piljnak, Isaak Babel om slechts deze te noemen. De literatuur
vond in die periode nog een klimaat om in te leven, voldoende armslag en
ruimte om zich naar vorm en naar inhoud te kunnen bewegen. De revolutie was
nog niet verstrakt tot een alomvattend sisteem in welk klimaat elke waarachtige
kunst moest ondergaan.
«De russische literatuur ontstond !u
de 19e eeuw als laatste in Europa Ze
verwelkte als eerste m de 20e eeuw toen
een derde der wereld kommunistisch
werd » Deze uitspraak van de linkse
Hermann Kesten kan nu, in he* licht
van waï wii de laatste jaren uit de russische 'iteratuur te lezen kregen — en
dit spijts het sisteem — wel overdreven
lijken Want, na een eerste periode die
tot ongeveer 1925 duurde, en naast een
tweede die van het stalinisme, dat zich
ook op het gebied der kunst liet gelden,
staat er een kategorie auteurs en een
hele literatuur die wij die der «emigranten » zouden kunnen noemen, ook
als ze later terugkeerden als Gorki,
Alexej Tolstoj, Kallinikow en andere,
oi. als ze nooit Rusland verlieten maar
zich terugtrokken en schreven voor de
lade, het ogenblik afwachtend dat hen
de mogelijkheid tot publikatie zou bieden Bii deze laatste kategorie hoort ook
Michail Boelgakov thuis.
Michail Boelgakov werd op 15 mei
1891 te Kiev geboren Zijn vader was
teoloog en een van zijn schoolkameraden op het gimnasium was — de onlangs
overleden — Paustovsky. In 1916 legde
Boelffakov het artsexamen af, oefende
een paar jaar praktijk uit op het platteland maar geeft zijn artsenloopbaan op
in 1919, reisde rond en vestigde zich
vanaf 1921 in Moskou Daar werkte hij
als ioernalist en feuilletonist en schreef
voor Nakanoenje, een blad van linkse
emigranten te Berlijn, wat hem later
het odium van emigrant zou bezorgen.
Ziin aanvankelijk onschuldig geachte
lichte satire op de sovjetmaatschanpij
bracht hem later heel wat moeilijkheden : de schrijversvereniging met de
beruchte Fadejev publiceerde zeer
scherpe aanvallen tegen hem. Zijn toneelwerk mocht niet meer gespeeld
worden : alleen als Stalin persoonlijk
tussenbeide kwam mocht de toneelversie van zijn roman «De witte garde»
opgevoerd worden. Hij schreef in 1930
een — voor die tijd zeer scherpe — protestbrief. Die brief blijkt indruk gemaakt te hebben en hij werd toneelregisseur, later in 1936 zelfs verbonden
aan het Bolsjoi-Teater. Na zijn toneelwerk (dat niet mocht opgevoerd worden) schreef hij kleinere en grotere romans, waarvan « De Meester en Margarita » het meest bekende is geworden.
Hij werkte er aan vanaf 1928 tot een
paar dage-> voor zijn dood, in 1940

De in vergetelheid geraakte schrijver
van « De Meester en Margarita » kwam
terug in het nieuws en in de belangstelling toen in 1966 het tijdschrijft « Moskva » een verkorte versie van die roman
bracht. Een aantal passages uit de oorspronkelijke versie waren geschrapt :
de uitgever Einaudi in Turijn zou het
ongecensureerde werk uitgeven en aldra zouden vertaling op vertaling volgen
Men zou « De Meester en Margarita »
een versluierde autobiografie kunnen
noemen Maar het is veel meer dan dat.
Een eerste eigenaardigheid is wel de fabel zelf, of liever de over en in elkaar
geschoven fabels, waardoor het werk
een der meest ingewikkelde uit de russische literatuur na de revolutie is geworden.
De « meester » uit dit boek is een door
de maatschappij vervolgd en miskend
auteur, Margarita is de geliefde die in
hem gelooft. Deze meester schrijft een
roman over Pilatus Maar samen met
zijn geliefde komt hij terecht in de
greep van een demonische gestalte, die
met zijn gevolg Moskou betovert en
voor de gek houdt.
De diskussie tussen Pilatus en Jezus,
de duivelse groteske die, in deze tijd geplaatst, een faustiaans patina geeft aan
heel het boek, en tenslotte de liefde van
de meester en Margarita zijn de drie
verhaalkernen die handig dooreengeweven zijn In het verhaal van de demonische overval op Moskou — dat een werkelijk rukken is aan de pijlers der sovjetburTerlijkheid en konventie — komen faustische figuren voor en Boelgakov stelt zijn boek onder het teken van
Goethes bekend citaat over Mefisto.
Toch is de verhouding tussen demon,
meester en Margarita geenszins die
welke in «Faust» tot de Gretchentragedie voert De verschillende vlakken
vloeien op het einde in elkaar : de
meester schenkt de vrijheid aan zijn romanfiguur en Mefisto bevriidt de meesster en Margarita door de dood, waarna
zij elkaar bevrijd in een mistische wereld weervinden.
Deze roman is een scheroe satire op
de sovjetmaatschappij en de verheerlijking van de menselijke vrijheid, de
menselijke persoonlijkheid en de liefde
tussen twee mensen, liefde die over de
dood heenreikt De demon moet de
mens verlossen uit een maatschappij die

erger is dan de hel. Stellen wij, naast
Boelgakovs woorden «als mensen volkomen leeggeroofd zijn, zoals jij en ik,
dan zoeken zij hun heil bij de machten
van gene zijde .. » het citaat uit «Faust»
dat hij vooraan zijn werk plaatste en
dat het antwoord is op de vraag naar
Mefistos identiteit namelijk «Teil von
jener Kraft die stets das Böse will und
stets das Gute schafft», dan hebben
wij de kerngedachten van dit werk aangeraakt. «De Meester en Margarita »,
dat de traditie van een naar Europa gewende russische literatuur voortgezet is,
evenals Pasternaks Zjivago een himne
aan de eeuwige mens, aan de menselijke
ersoonlijkheid, maar dan niet in een
historisch kader geplaatst doch in een
op meesterlijke wijze uitgewerkte satire, waarin de humor verwonderlijk
mag lijken, wanneer men de omstandigheden kent waarin dit werk ontstond.
Nog satirischer, scherper en gebalder
is Boelgakovs korte roman «Hcndehart»,
die in de Sovjetunie nog steeds verboden is De inhoud ervan is zo aktueel
dat het bijna verrassend lijkt — tenzij
men weet dat Boelgakov als arts ook
over chirurgie en de mogelijkheden ervan op de hoogte was Want in dit in
1930 geschreven boek laat de auteur een
bekend moskovitisch chirurg, die zich
in verjongingsoperaties heeft gesoecializeerd, een revolutionair experiment
uitvoeren Een halfverhongerde en gehavende straathond krijgt de testikels
en de hipofise (pijnappelklier) van een
balalaikasoeler, Klim Tsjoegoenkin, die
in een café werd neergestoken De hond
verandert uiterlijk en krijgt menselijke
omvang, gestalte en trekken De eiffenschappen van de hipofise zijn gedeeltelijk nog onbekend Tengevolge van de
overplanting, die als veriongingskuur
bedoeld was krijgt de hond menselijke
trekken, krijgt een menselijke gestalte.
Maar hij behoudt de eigenschappen van
zijn soort : hij bijt en gedraagt zch ordinair, steelt, zit katten achterna en wil
de keukenmeid verkrachten
Wanneer
hij nog de assistent van de professor

probeert neer te schieten, wordt het
duidelijk dat het experiment mislukt is
Kameraad Sjarikow, zoals hij nu heet
die het tot onderdirekteur van de gemeentelijke reinigingsdienst gebracht
heeft, moet zijn kortstondig menselijk
bestaan terug verwisselen voor zijn
honden-leven...
Science-fiction ? Deze roman is heel
wat meer, in zijn onverbloemde aanval
op de kommunistische ideologie, in zijn
scherpe satire. Want het kommunisme,
dat zogezegd de menselijke natuur veranderen zou, de homo sovieticus scheppen, is een zinsbegoocheling. Men kan
evenmin de menselijke natuur veranderen als een hond zijn eigenschappen afleren De wereldverbeteraars, de vooruitgangsprofeten, de gelijkschakelaars
zijn nalopers van utopische droombeelden !
Maar tegelijkertijd is dit boek verwittiging en aanklacht : een aanklacht
tegen de gelijkschakeling van de vrije
auteur, de vrije intellektueel en zijn
omvorming tot vervolger en misleider
van zijn eigen soort — zoals de hond
Sjarikov tot verdelger van de rondlopende katten en honden wordt! Naast
de principiële afwijzing der marxistische ideologie van de verandering van
de proletarier in een «nieuwe» mens,
staat de scherpe aanklacht tegen de
diktatuur van de politiestaat
De jongste «vlucht» van de sovjetrussische auteur Koeznetsov uit de onvrijheid van het sovjetsisteem is een
bewijs temeer van de onmogelijkheid
voor een vrii mens zich te kunnen uiten
in de sovjetdiktatuur en is een vingerwijzing voor vele intellektuelen van
links, die nog aan het sprookje der liberalizatie geloven.

Michael Boelgakov : « De Meester en
Margarita» — 408 blz. — 270 fr.,
« Hondehart» — 150 blz. — 135 fr.
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ARMAND BONI
Op de jaarlijkse boekenbeurs te Antwerpen in 1966 hield Hubert Lampo een
lezing over de auteur Armand Boni,
waarvan wij onlangs in ons blad «De
doos van Pandora» bespraken.
Boni, in 1909 geboren te Antwerpen,
is tans onderpastoor te Pannesheide bij
Aken. Hij studeerde aan het Redemptonstenkollege te Essen en werd in 1935
priester gewijd. Tijdens mobilizatie en
oorlog legeraalmoezenier, hernam hij
deze taak na de oorlog bij het belgisch
bezettingsleger. Hij bleef in Duitsland
toen de nood aan priesters er zeer groot
bleek. In 1936 debuterend met gedichten, met jeugd- en missieverhalen, historische schetsen, essaistisch en biografisch werk en een volksroman had hij
zich reeds een — zij het bescheiden —
plaats in de letterkunde veroverd. Met

»

«De Paap van Stabroek» zou in 1963
zijn werkelijk artistiek debuut beginnen, waarna « De duivelse brug » in 1964,
« Het Torment van Meester Servaes » in
1965, «Felicia» in 1966 en nog onlangs
« De doos van Pandora » van zijn talent
als romancier, als een epikus van formaat zouden bevestigen. Lampo heeft
het kunstenaarschap van Boni zeer goed
aangevoeld en overtuigend met redenen
omkleed aangetoond.
Voor een kennismaking met Armand
Boni is dit boekje — buiten het werk
van de schrijver zelf natuurlijk — een
in zijn bondigheid niettemin zeer goede
gelegenheid, die wij elkeen aanbevelen.
Hubert Lampo : «Armand Boni ; Van
literair grisaille to. episch fenomeen r>.
D.A.P. - Reinaert Uitgaven, Brussel i
34 blz.

Te Javorniki, op de grens van Slovakije en MoravVè, staat dit aangrijpend dodenmonument.
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TWINTIG JAAR LATER
Op 21 september, de dag nadat deze tekst verschijnt, is het twintig jaar geledpn
dat Mao tse Toeng in Peking de chinese volksrepubliek uitriep. De verovering
van het gehele chinese grondgebied was toen nog niet voltooid, maar zo heel lang
duurde dat toch niet meer. Zeker niet als men vergelijkt met de meer dan twintig jaar die aan 1949 vooraf gingen en waartijdens Mao zijn militaire macht, vaak
van op het randje van de afgrond had opgebouwd. Ook in China heeft het kommunisme niet door vrije en algemene verkiezingen de macht veroverd, het is echter
•wel samen met Joegoslavië, Albanië en Kuba een van die uiterst zeldzame gevallen waar het kommunisme zich zonder massale en rechtstreekse russische militaire
interventie kon vestigen en in standhouden Samen met de omvang en de ligging
van het land en de mogelijkheid tot ekonomische zelfstandigheid geeft dit feit een
verklaring voor de zelfstandigheid van deze landen tegenover de Sovjetunie Werd
Tito in 1948 « gered » door het westen en door de belangrijke dollar-hulp die hij
kreeg, kon Albanië enkele jaren later zeggen en doen wat het goed oordeelde ojnwille van zijn ligging en wat men zou kunnen noemen zijn « bergbewoners-ekonomic», dan moet Kuba toch een grotere inschikkelijkheid
tonen omwille van
zijn totale ekonomische afhankelijkheid. Het rijk van Mao is echter een gelijke
geworden. Een broeder ? In elk geval een vijandige broeder !
De ontmoeting tussen Kossigyn en
Tsjoe en Lai heeft alle « bekende internationale specialisten » verbaasd. De bijeenkomst, of het langs elkaar doorlopen
van de Sovjets (of de Russen, naar keuze !) en de Maoïsten (of de Chinezen)
ter gelegenheid van de begrafenisplechtigheid van Ho Tsji Min, die zij al voorzien hadden, kwam er niet. Tsjoe en Lai
verdween al voordat Kossigyn aankwam, en de afvaardiging van lagere
rang die de begrafenis zelf bijwoonde
stelde geen protokolaire problemen. De
berichten over kontakten (ook onrechtstreekse) en gesprekken in Hanoï zijn
echter zo onzeker dat misschien alleen
maar de geheime diensten kunnen vermoeden of de ontmoeting op de terugwe;? te Peking toch daar werd voorbereid.
Over de ontmoeting te Peking zelf
iveten we wel wanneer zij plaats had,
maar we weten niet duidelijk hoelang
het gesprek eigenlijk heeft geduurd ;
wij weten ook waar Kossigyn en Tsjoe
met elkaar hebben gesproken, namelijk
op de luchthaven van Peking zelf en
dat lijkt toch veel meer eigenlijk op ''en
onvriendelijke begroeting dan op een
echt bezoek, zij het ook tussen tegenStanders. De bezoeker mocht nauwelijks
de voet over de drempel van de buitendeur zetten. Deze beide elementen zijn
ten minste even betekenisvol als de
drie woorden die de specialisten uit
het korte bericht van Peking en van
Moskou over de «bespreking» hebben
gelicht !

Evenveel aandacht verdient echter o.i.
de feitelijke betekenis van de personen
over wie het gaat. Kossigyn is niet
de grote machthebber in Moskou ; zelfs
als men een echt kollegiaal bestuur verondersteld in Moskou, dan nog is Breznev de machtigste en belangrijkste man
in de Sovjetunie, waar de partij voorrang heeft op de staat. En Tsjoe en Lai
is ook al niet meer dan eerste-minister,
een eerste-minister over wie trouwens
al sinds enige tijd geruchten lopen dat
hij zou vervangen worden, hetzelfde
geldt trouwens ook voor Kossigyn. Een
ontmoeting dus tussen tweederangsfiguren. Een ontmoeting tussen twee voorlopig bruikbare figuren. De bijeenkomst
te Peking is dus in geen geval een «gang
naar Canossa » geworden !
De vraag naar het waarom van dit
gesprek krijgt over het algemeen een
dubbel antwoord. Diep aangegrepen door
het testament van Ho Tsji Min zou Kossigyn een ultieme maar onvermijdelijke
poging hebben willen doen om de broeder-partijen te verzoenen. Maar Kossig.vn is geen « partij-man » in die zin dat
zijn werk en funktie hem niet de zorg
voor de partijaangelegenheden opleggen.
En mag men bij mensen die met en voor

de macht leven zoveel «aangegrepenzijn » 00-, maar veronderstellen ?
Anderen zien de verklaring in een
propagandistische zet van de Sovjets,
omdat zij namelijk daardoor zouden
trachten te bewijzen dat alles wat tot
nog toe gebeurde, zeker niet veroorzaakt werd door hun tekort aan soepelheid en tegemoetkoming. De Sovjets
zijn er natuurlijk evengoed als gelijk
welk ander land, en willicht nog meer
omwille van hun de gehele wereld omvattende « bedoelingen », om bekommerd
een « goede indruk » te maken. Een indruk van sterkte bij hun vijanden, een
indruk van eerlijkheid en waardigheid
bij hun vrienden. Maar die zorg is
ten slotte ook niet alles beslissend : op
21 augustus van vorig jaar, bij de bezetting van Tsjecho-Slovakije, werd dit
verlies van « goede indruk » toch maar
op de koop toe genomen !
Na enkele dagen nadenken, op zaterdag 13 september, heeft « New York Times» eindelijk een historisch vergelijkingspunt ontdekt : de bijeenkomst
van Napoleon en de russische tsaar, vijf
jaar voor de inval van Napoleon in Rusland. Moet men inderdaad meer dan
honderdvijftig jaar terugkijken ? Is het
niet voldoende (zonder daarom de talrijke verschillen te vergeten ') te herinneren aan de toestand vlak voor de
tweede wereldoorlog ? Te herinneren
aan de tocht van Chamberlain naar
Duitsland ? Deze vergelijking aanduiden betekent helemaal niet een oordeel uitspreken, maar uitsluitend en alleen dat het te Peking ook wel eens kon
gaan om een (voorlopig) laatste pqging
om een konflikt te vermijden of beter
nog enige tijd uit te stellen !
Breznev en Mao hebben elkaar niet
ontmoet. Kossigyn en Tsjoe hebben niet
uitvoerig met elkaar onderhandeld.
Geen van beiden heeft een «afspraak
voor vrede voor onze tijd» gezwaaid.
Maar twee dergelijke machten, die elkaar zo scherp hebben aangevallen en
beledigd, laten zelfs geen tweederangsfiguren tot een dergelijke bijeenkomst
overgaan zonder dat daarvoor zeer, zeer
ernstige redenen zijn.

DEZE WEEK
IN DE W E R E L D

MOORDAANSLAG
Er is nog heel wat meer geweld dan
dat waarover op de eerste bladzijde
van de kranten wordt geschreven. Er
wordt namelijk niet geschreven over
het geweld dat tegen de heel zwakken
wordt gepleegd. Daarom konden we
ook in geen enkel dagblad iets vinden
over de moordaanslag op de achtentwintigjarige kroatische banneling Mirko Grabovac in Frankfurt. Toen Grabovac zijn huis binnenging werden er
vier schoten op hem afgevuurd : drie
gingen er naast, een trof hem in de onderkaak. Het waren dus zeker geen
«waarschuwingsschoten » ! De oorzaak ? Heel eenvoudig : Mirko behoorde tot de vrienden van de leider der
kroatische bannelingen Ursa. Het lijk
van Ursa werd vorige herfst met een
kopschot uit een rivier gehaald. Volgens de Joegoslavische politie waren de
twee verdachten in die zaak onvindbaar. In deze nieuwe moordaanslag
zal waarschijnlijk zelfs dit antwoord
overbodig zijn : er zijn geen verdachten !
AAUSSOLINI-SUKSES
De jongste zuster van Sophia Loren
(Scicolone) is gehuwd met een zoon
van Mussolini, Romano, die van beroep
jazz-pianist is. De 31-jarige moeder
van twee kinderen heeft zich sinds
ruim een jaar als zakenvrouw gelanceerd. De schoenen en handtassen die
zij in Rome verkoopt kennen een reuzesukses. Zou de naam «Mussolini»
daar voor iets tussen zitten ?
PRACHTIG, SPEER !
Over de «mémoires» van Albert
Speer zal nog wel genoeg worden geschreven. Maar misschien geraakt met
de tijd wel een klein berichtje vergeten, dat niet zou mogen worden vergeten omdat het een mens werkelijk
tipeert. Albert Speer heeft van in zijn
gevangenis in Spandau voortdurend
de opvoeding en opleiding van zijn zes
kinderen gevolgd en geleid, in zover
dit enigszins mogelijk was. Toen hij
nu de eerste redaktie van zijn boek
klaar had, heeft hij zich de vraag gesteld of zijn kinderen niet zouden lijden onder deze nieuwe publiciteit Hij
heeft zijn tekst aan al zijn kinderen
ter lezing gegeven en hen veto-recht
gegeven over het al of niet publiceren.
Alle zes hebben ze aangedrongen op
publikatie Wat een prachtige houding.
En vooral : welk een onvervangbare
lof voor een vader.
BLAAS
Tijdens de voorbije weken werd nogal wat aandacht besteed aan een geheim amerikaans plan om bij een eventuele bezetting van Europa door de
Sovjets een soort partizanen-oorlog te
voeren. Deze plannen werden aan een
paar grote buitenlandse kranten gestuurd door een « goede vriend » van
de duitse generaal Wendland, die vorig jaar zelfmoord heeft gepleegd. De
poging om Wendland bij een spionagezaak te betrekken is mislukt : het
is ongetwijfeld een Amerikaan geweest die dit inderdaad échte amerikaanse plan heeft verraden en verkocht. Trouwens, de geheime diensten
van de Sovjetunie moeten ten laatste
in 1967 reeds hebben ontdekt dat de
Amerikanen het verraad kenden en bijgevolg ook onmiddellijk dit verraden
plan in hun archieven hebben geplaatst ; bruikbaar was het immers
niet meer. De Sovjets hebben met die
plannen dan een propagandistisch
spelletje gespeeld, dat eigenlijk niet
veel meer is dan een grote blaas. Maar
sommigen schijnen daar nog altijd tegen op te botsen
ZAND EN OLIE

Na de begrafenisplechtigheid van Ho
TSJI Min keert Kossigyn langs Peking terug, waar hij de chinese eerste-minister Tsjoe en Lai ontmoet op
oe luchthaven
• Uit Vietnam zouden de Amerikanen
toch nog verder troepen terugtrekken, hoewel hun bombardementspauze van zesendertig uur niet beantwoord werd door een toegeving van
hun tegenstanders.
* Het wordt duidelijk dat Biafra steeds
scherper de nigeriaanse ekonomie
treft door het belemmeren van de
aardolieproduktie. Een overeenkomst
over de vluchten van het Rode Kruis
komt er niet, omdat Biafra nog altijd
vreest dat met die vliegtuigen wel
eens nigeriaanse troepen zouden kunnen landen
• In Noord-lerland blijft de toestand
zeer gespannen. Twee britse soldaten
vinden er (door ongeval ?) de dood.
De propagandatocht van dominee
raisley in de Verenigde Staten is een
auidelijke mislukking.

Munitietransport

voor de Vietkong in de « Biezenvlakte » .• de vrouwen
hun deel van de last.

nemen

Als het niet zo duidelijk een verkeerde redenering was zou men kunnen
zeggen : zij die met onvruchtbaar zand
geplaagd zitten, krijgen dan toch maar
een schitterende vergoeding uit de
ondergrond. Onder zand zit aardolie
en daarmee ook de rijkdom. Sinds een
goede twintig jaar lijkt dat echter in
de praktijk altijd meer uit te komen.
Zou de vroegere Italiaanse kolonie, nu
de republiek Libië, zo gemakkelijk
door Groot-Britannië en door Frankrijk vrijgelaten zijn als deze landen
hadden vermoed welke rijkdom onder
het zand zat ? Vorig jaar werden uit
Libië honderdzesentwintig miljoen
tweehonderdduizend ton ruwe olie uitgevoerd. Een geweldige inkomst, want
het aandeel van de regering in de winst
bedraagt al sinds jaren vijftig procent.
De vroegere heren van dit land. de
Italianen, wisten natuurlijk ook niets
over deze rijkdom, maar zij hebben
het zand trachten vruchtbaar te maken.
De vijfendertig duizend Italianen die
nog altijd in deze vroegere kolonie
wonen, zijn de overgeblevenen van een
aktieve landbouwkolonizatie. En die
was voor de bevolking zelf wellicht
beter dan de aardolie-rijkdom !
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VOLGEND PLAN
De Nationale Studiekommissie van de
Koninklijke Belgische Voetbalbond (allemaal met hoofdletter) is bevallen van
een nieuw plan inzake de reglementering van de overgang van spelers van
de ene klub naar de andere. Dit plan
zal m december aan de algemene vergadering ter goedkeurmg worden voorgelegd en in de plaats moeten komen
van het fameuze wetsvoorstel Declercq,
waarover de (grote) klubs helemaal niet
te spreken zijn.
Het nieuwe plan voorziet dat de grote klubs dertig kernspelers zullen hebben, niet transferabel, en dat buiten
deze dertig iedereen ieder jaar gratis
naar de klub van zijn keuze kan verhuizen. De kleine klubs zullen niet kunnen beletten dat hun spelers naar de
grote gaan, als die dat wensen, maar ze
zullen wel een schadevergoeding krijgen Wij denken dat de kleine klubs,
die in de bond ook nog hun woordje
mee te praten hebben, niet heel gelukkig zijn met dit (volgens ons nogal ligagericht) plan.
LOF
Wij zijn het lang niet altijd eens met
de woorden en daden van Frans Van
Mechelen. Dat belet ons niet te denken
dat hij een vna de eerste ministers is
die een echte sportpolitiek wil voeren,

VLAAMSE T.V.
Zaterdag 20 september
16 50 . Europese otletiekkampioenschapoen te Athene — 19 30 : Kijk en kook
— 19 50 : Keurig Frons — 19 52 . Z o e k licht — 19 57
Mededelingen — 20 0 0 :
TV-nieuws — 20 25 : Julia — 2 0 50 :
LOUIS Neefs-Show —
21 4 0 : Echo
—
22 10
Mannix
Een oude romance —
23 00
TV-nieuws

Zondag 21 september
11 00 t o t 11 40
Eucharistieviering v a n u i t Tervuren — 14 30 : Boer en tuinder
— 15 00 . « Het spook van M o n n i k e n eiland > I e o f l
Een slecht begin
—
15 15 : Binnen en buiten — 17.30 t o t
18 00 : Folklorefestivol t e Middelkerke
1969 (2) — 18 30 : Sportreportoge —
19 00
« Peru i
Exploratieprogramma
— 19 55 • Mededelingen — 20 00 : T V nieuws
—
20 15 • Sportweekend
—
20 4 0 . Sherlock Holmes I e a f l . Black
Peter — 21 30
Voorwaarts mars ' Rond
het thema « marsen van John P Sousa »
— 22 00 • Première-magazine — 22 50 ;
TV-nieuws.

Maandag 22 september
14 05 t o t
15 50 : Schooltelevisie
—
17 55 : Schooltelevisie — 18 55 ; Z a n d mannetie —
19 0 0 : Sporttribune
—
19 20 : A v o n t u r e n in de Stille Zuidzee :
De gevaarlijke god —
19 45 : Hier
spreekt men Nederlands —
19 50
:
Zoeklicht — 19 55 : Mededelingen - De
Weerman —
20 0 0
: TV-nieuws
—
20 25 : Speelfilm : De verdoemden zwi)aen
—
22 05 : Gastprogramma : De
k a t h o l i e k e Gedachte
—
22.35 : T V -

Dinsdag 23 september
14 05 t o t
15 50 : Schooltelevisie
—
17 55 : Schooltelevisie — 18 55 : Z a n d monnetje — 19 00 : Tienerklanken —
19 25 : Alledag — 19 50 : Keurig Frans
— 19.52 : Z o e k l i c h t — 19 57 : Mededelingen —
20 0 0
: TV-nieuws
—
20 25 : « Arsenicum en oude k a n t i . T V spel — 21 55 : Vergeet niet t e lezen —
22 30 . TV-nieuws

zowel de beroepssportbeoefenaars (en
dat moet) als de gezondheid van heel
onze jeugd ten bate. Dat daarbij vergissingen zullen gedaan worden, lijkt ons
niet erg. Wij geloven dat minister Van
Mechelen op het goede spoor is en wi.i
worden in die mening gesterkt door wat
hij vertelde over de komende veertiendaagse van de sport (waarover wij het
later nog wel hebben). Wie wat doet
voor de vlaamse sport, in dienst van de
Vlaamse mensen (en niet van de profiteurs) en in dienst van de gezondheid van de hele jeugd, heeft voor ons
verdienstelijk werk geleverd. Wij vinden dat minister Van Mechelen dit
deed en dat wij het dus ook eens mochten zeggen.
LIEFST NIET TE VEEL
« Met of zonder de hulp van de staat,
wij zullen in groten getale deelnemen
aan de olimpische spelen in 1972», aldus in kloeke taal Raoul Mollet, prezident van het belgisch olimpisch komitae.
Wij respekteren zulke taal en wij verwachten dat de staat ook wel wat sollen
ter beschikking van onze olimpiërs zal
stellen. Wij hopen nochtans dat het er
niet te veel zullen zijn. Het gaat hier
om de zogenaamde elite-sport en wij
denken dat dit slechts een mooiere naam
is voor (min of meer verdoken) kommerciële sport Nu, als het een kommerce is,
dan moeten zij die de profijtjes ervan
hebben, ook maar de riziko's lopen. Met
ons achterlijk boerenverstand dachten
wij verder dat de «gemeenschapsgelden » van de staat beter besteed worden aan zaken van openbaar nut en
daartoe rekenen wij niet de elite-sport.
Wel bijvoorbeeld de aanleg van een
zwembad in de kom van onze gemeente.
VLAG ZONDER LAND
Als grote sportnatie heeft het kleine
België zich tijdens de europese roeikampioenschappen nog eens doen opmerken. Niet door een reeks grote overwinningen bij elkaar te roeien, wat
dacht je wel, maar door iets heel anders. Zo'n kampioenschappen beginnen
gewoonlijk met de optocht van de deelnemende atleten. Nu is het wel zo dat
de trainers sommige van hun deelnemers vragen niet mee op te stappen,
om geen ekstra-inspanning te leveren.
Dat was in Klagenfurt wel niet te vrezen, maar kom, onze landgenoten hadden
een zware reis achter de rug en met enige inspanning willen we aanvaarden
dat er reden was om niet mee op te
stappen. Maar was er dan werkelijk
niemand die het meisje met de belgische
vaan kon vergezellen ? Wat hadden de
vele begeleidende « offisjellen » zo dringend te doen, dat ze niet even hun land
konden vertegenwoordigen tijdens die
korte optocht ?
AKSIDENTEN
Wij moeten ons, aldus een lezer, maar
niet te druk maken — het schijnt dat
wij dat doen — over de doden die er
vallen bij en rond sportevenementen.
Hij noemt dat onvermijdelijke « aksidentne» die er altijd geweest zijn en
dus niet eigen aan de moderne show-

sport. Wel, om hem plezier te doen : bij
de romeinse cirkusspelen zijn duizenden doden gevallen en die spelen waren
de sportspektakels van die tijd. Te
Neuss zijn in 1240 zestig mensen om het
leven gekomen bij een steekspel en Jan
I van Brabant kwam op dezelfde manier
aan zijn einde in 1294. Maar wat betekent dat dan ? Wil dat zeggen dat het
moreel geoorloofd is met het oog op de
sensatie de gevaren van de sportspektakels zodanig op te drijven dat dodelijke ongevallen werkelijk onvermijdelijk worden ? Is dat niet mensen offeren voor het plezier van op sensatie beluste en centen neertellende gapers ?
Mag dat ?
ZEGEN
De voetbalklub van Caserta in ZuidItalië had «gefoefeld» en dat was uitgelekt. De Italiaanse voetbalbond, zoals
alle bonden erg begaan met de rechtvaardigheid, legde Caserta een straf op :
degradatie. Als echte kinderen van hun
tijd hebben de mensen van Caserta dat
zo maar niet genomen. Zij hebben heftig, gekontesteerd. Meer, zij hebben er
maar ineens een echte oproer van gemaakt, kompleet met barrikaden, branden, plunderingen, blokkering van
treinverkeer, bommen, gevechten en
gewonden In één woord, zij hebben zowat hun eigen stad afgebroken. Het
was al algemeen geweten dat de sportbeoefening voor een natie een ware zegen is en dat de kommercieel geofganizeerde voetbalkompetitie voor de tot de
zotste histerie opgeleide sportmassa van
alle sportbeoefeningen de gezondste is.
Maar dat ze zo gezond kon zijn, dat hadden wij toch niet vermoed.
DE JUICHKREET
Minister van franse (en beulemanse)
kuituur Parisis heeft een luid gejuich
aangeheven omdat de deelnemers aan
zijn sportkampen voor meer dan 32 t.h.
(dat is dan 32,11 t.h.) bestonden uit
meisjes. Bedenkend dat Br hier in ons
land zo'n drie miljoen jongeren voor
dergelijke sportkampen in aanmerking
moeten komen, dachten wij al aan honderden duizenden frisse meiskens. Helaas, in eenheden uitgedrukt komen die
32 t.h. overeen met precies 1.411 stuks.
En met de beste wil van de wereld kunnen we dat toch geen groot sukses noemen. En dat er nog geen 3000 jongens
deelnamen is het nog veel minder. Men
zou er toch gaan aan twijfelen of de inspanningen van olimpisch komitee en
regering de sportbeoefening in ons land
wel echt stimuleren
WEER HET NOODLOT
Dat Merckx op zijn koppeken gevallen is, is misschien erg (al zal hij op die
manier eindelijk eens aan wat rustig,
huiselijk leven komen, wat hem wel
eens goed zal doen).
Dat
zijn
gangmaker
Ferdinand
Wambst dood is, is veel erger, al blijkt
dat dan misschien niet uit de titels in
de sportgazetten.
« Les Sports » vraagt ons nog een keer
de sport, en meer bepaald de wielersport, niet verantwoordelijk te stellen
voor het ongeval, maar wel het noodlot
(die mannen zijn zeker wat gaan voelen voor bepaalde oosterse godsdiensten ?) Omdat zij het zo vriendelijk
vragen, zullen wij het dus niet doen.
Maar we vragen ons toch stillekens af
of het wel veilig is met zoveel tuffersmet-een-renner-er-achter op zo'n klein
baantje, en of het wel aan te raden is
dat mensen van bij de zestig nog het
akrobaatje uithangen op die tuigen.

Woendag 24 september
16 30 : Schooltelevisie — 17 30 : Jeugd
uitzending — 19 25 : Z a n d m a n n e t j e —
19 30 . Vergrootglas op de postzegel —
19 45 : Hier spreekt men Nederlands —
19.50 : Zoeklicht — 19.55 : Mededelingen - De Weerman —
20 00 : TVnieuws — 2 0 25 : Dons Day-show : De
gevaarlijke zusters — 20 50 : Panorama
— 21 35 : Boemerang '69. De actie in
Limburg
—
22 05 : Gastprogramma :
Het vrije woord : het Vermeylenfonds —
22 35 : TV-nieuws

Donderdag 25 september
14 05 t o t 15 50 : Schooltelevisie
—
18 55 : Z a n d m a n n e t j e
—
19.00 .
Jonger don je d e n k t
—
19 35
:
Filmmuseum van de schaterlach : Die
goede oude t i j d — 19 50 : Keurig Frans
— 19 52 : Z o e k l i c h t — 19 58 • Mededelingen — 20 0 0 • TV-nieuws — 20 25De indringers
. Massieve aanval
—
21 15
Boemerang '69 : de actie m
West-Vloonderen — 21 45 : Ten huize
van Lea Daan — 22 35
Première —
'*3 1 5
TV-nieuws

Vrijdag 26 september
14 05 t o t
15 50 : Schooltelevisie
—
17 55 : Schooltelevisie — 18 55
Zandmannetje — 19 00 : Luceat — 19 3 0 :
Ziet U er w a t in ? —
19 45 : Hier
>preekt men Nederlands — 19 50 . Zoekicht
—
19 55 : Mededelingen - De
//oerman —
20 0 0
: TV-nieuvifs
—
20 25 • Boemerartg '69 ; de actie in
Oost Vlaanderen — 20 55 : De Leeuwer'k (L Alouette) v a n Jean Anouilh
—
22 35 : TV-nieuws — 22 40 t o t 23 05 :
a Living Theatre »
Filmreportaqe van
^Aanu Simon
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Waterski is een mooie sport, zelfs als ze beoefend worat in Tiet TelifKe Rader
van de vaart te Vilvoorde. De vilvoordse kampioen Stadtbauer is een bolleboos
in slalom.

A.B.L.
Als wij het goed verstaan hebben dan
werd zowat de hele belgische lucht
macht ingezet om Eddy Merckx met
zijn hersenschudding en al van Blqis
naar Tervuren te sleuren. Daar hebben
wij niet het mmste bezwaar tegen Dat
moest het AB.L. meer doen. Maar wij
hebben er wel bezwaar tegen dat men
dat doet voor Eddy Merckx en niet
naar we vernemen van een aalmoezel
nier, voor de piotten die dikwijls door
de schuld van het onvolprezen A.BL
zelf, ziek of gekwetst worden en dan
soms lang, heel lang, ver van huis in
een of ander militair ziekenhuis liggen
te snakken om ook eens naar huis te
mogen gaan Wat dan natuurlijk niet
mag of niet gaat. Merckx moet het ons
maar niet kwalijk nemen, maar al dat
favoritisme hangt ons dapper de keel
uit. Al kan hij er zelf waarschijnlijk
niks aan doen.

DE
STRAFFEN
Zij stonden samen aan de toog
hier te hijsen en van de baas qelijk te krijgen, als ze maar op tijd
en stond pinten bestelden, de
Zjang en de Lewie, in de prille
morgen nog komende van hun
werk van daags te voren.
«En wat voor een kweddelbestuur is dat hier nu aan die voetbal, allo ? »
« Dat is nogal 't een en 't ander,
hé Zjang. En hebde gij nu al gezien wat ze allemaal gekocht hebben van spelers ? »
«Spelers, noemde gij dat spelers ? Mannen voor 't hospice noeme'kik dat. En pertang, voor een
bestuur met verstand, hoorde wat
ik zeg, met verstand, is dat een
schoon ding, Lewie, die transferten. Een schoon ding.»
Dat vond Lewie ook. En wat
meer is, hij vond dat zoiets in het
huishouden ook moest bestaan.
«Wat wilde gij zeggen, hé Lewie ' »
« Hewel ja, pakt nu ne keer dat
ik ons PeÜezie kon verkopen. Ze
is zij over de vijftig en daar zit
daar geen «avans» meer in, hé
Zjang. En als ik dan in de plaats
zo een joeng spelerke van een jaar
of twintig kon kopen, zoude gij
dan peinzen dat ik een slechte
kommerce gedaan had ? »
Hihihi, hahaha, Zjang bleef met
veel gedoeme's bijna in zijne lach.
Lewie, Lewie, waar haalde 't. Maar
dat zou gedoeme toch de klop zijn.
Ik en gij onzen trouwboek verkopen, goed ver weg, dat we dan
van 't gezaag en 't gekijf alle dor
gen vanaf zijn en dan herbeginnen
met iets jongs, iets gewilligs, goed
van aanpakken. Gedoeme toch.
En zij, percies lijk echte mannen
van 't bestuur, met hun rug naar
de toog en naar de geeuwende
baas, maar fezelen en met hun ellebogen tegeneen stoten en ineens
beginnen te lachen en pinken en
op hun benen kletsen en het voor
en het tegen afwegen van de transfert van ons Pellezie en ons Wis.
En zij waren juist begonnen met
de prijs te schatten, als gedoeme
ineens de deur openvliegt en daar
staat Pellezie, op haar sloefen en
met rap een snurk omgeslagen en
niet eens wetend dat zij op de
transfertlijst staat en dat het nog
maar alleen een kwestie is van
prijs.
« Hawel y>, zegt ze, «is dat nu een
uur van uw werk te komen ?
En hangde gij weer hij die wallebak ja. Aree, stuk schandaal,
naar huis en rap, eer ik u tot daar
klets.»
Zjang wou rap nog eens de plezant f uithangen.
« Zeg, Pellezie joeng, weette gij
al dat Lewie u gaat verkopen aan
een ander ploeg en een joeng spelerke in de plaats kopen ? Wat zegde gij daarvan hé ? »
Pellezie zei daar niks van. Zi]
hekeek zij Zjang alleen maar "en
beetje en pas als die, ei zo na stikkend in een plots opkomende
hoest, naar de koer scharrelde, zei
ze waardig : «Dan moet hij dat
maar doen, hé Zjang, maar ik peins
niet dat het er zal van komen.»
Wij peinzen het ook niet, want
de baas had goed en lang te kuchen als Lewie in een grote boog
om Pellezie heen naar de dear
laveerde,
''^ewie zei alleen
« Schrijf het maar op ».
En het is algemeen geweten dat
jonge spelerkens meer kosten dan
pinten hier.
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wu
het arrondissement Antwerpen.
Bijeenkomst te 14 u. aan de
Uitbreidingstraat te BerchemBorgerhout. Vertrek stipt te
14u30.

bevwegi

Edegem

ANTWERPEN
Antwerpen - Stad
JONGERENGESPBEK
Open jongerengesprek op vrijdag 10 oktober om 20 uur in de
zaal «Ontmoeting» Brederodeetraat 128 Antwerpen. Met medewerking van « De Vaganten ».
U wordt te woord gestaan door
Nelly Maes, Hugo Schiltz, Mik
Babylon en Ray De Bouvre.
- Gratis inkom. KOLPORTAGE
Met radiowagen in het gebied
Schoonbroek-Hagelkruis
op zondag 5 okt. Bijeenkomst
aan de kerk van Ekeren om
10 u.
Brasschaat

AUTOZOEKTOCHT
Onze afdeling richt op 19 oktober e.k. een autozoektocht in,
hierbij aansluitend vindt een
mosselsouper plaats.
De autozoektocht start te 14u.
aan het lokaal « Sporta » Bredabaan, tegenover de Door Verstraetelei. Volgens het tijdschema zal het mosselsouper aanvang nemen te 18 u. in hogervermeld lokaal.
Wat de deelname in de onkosten betreft kunnen wij mededelen dat per wagen, voor
de zoektocht, 75 fr. wordt gevraagd, verzekering inbegrepen. Het aantal inzittenden
heeft dus geen belang. Voor het
mosselsouper vragen wij 50 fr.
per persoon.
JAARGETIJDE WEM MAES
Op 5 oktober te 11 u. zal in
de hoofdkerk te Brasschaat een
plechtig jaargetijde worden gelezen n.a.v. het overlijden één
•jaar geleden van Wim Maes.
Na de kerkdienst korte plechtigheid aan het graf.
Berchem
LEDENVERGADERING
Vrijdag 10 oktober 1969 te 20
uur in de zaal Limburgia, Beernaartstraat (over St. Hubertuskerk).
Karel Dillen spreekt over het
aktueel onderwerp «lERLAND,VL A ANDEREN ».
Daarna filmvoorstelling over
IER T, AND.
BAL
Het bal van de VolksunieBerchem gaat door op zaterdag
6 december in de zaal « Kapelleke » (parochiezaal St. Hubertus), Ferd. Coosemanstraat.
Toegang : 40 fr. Al onze vrienden houden die avond vrij.
Kaarten te bekomen in ons
lokaal Grote Steenweg 165 en
bij alle bestuursleden.
LUCHTHAVEN DEURNE
_ •^Vij vragen onze leden zo talrijk mogelijk deel te nemen
aan de autokaravaan, ingericht
door de afdeling Deurne op zaterdag 11 oktober. Samenkomst
te 14 uur in de Uitbreidingsstraat te Berchem-Borgerhout.
Burcht
DE BOOG MAG NIET ALTIJD
GESPANNEN STAAN...
Toch raden wij u aan een
avondje de pees aan te spannen.
Op vrijdag 26 september a.s.
bieden wij alle liefhebbers van
de edele handboogsport onze
2e grote V.U.-schieting aan.
Zaal De Ster, Kaai 19 te
Burcht. Aanvang 19 uur, einde
rond 23 uur.
Vooruit 3.250 fr. - 1500 fr. gratis Ie Hoge 500 fr. - 2e Hoge
(na 21 uur) 250 fr. - Zijden elk
250 fr., 10 groene 150 fr. 20 rode
100 fr. Inleg 70 fr. Terug 50 fr
Berekend op 50 schutters. Bogen en pijlen worden ter beschikking gesteld.
Borgerhout
EEN SCHITTEREND BEGIN !
Een bomvolle zaal voor onze
eerste maandelijkse ledenvergadermg van het nieuwe seizoen, was het beste bewijs dat
onze leden paraat staan om de
komende strijd met meer verbetenheid dan ooit aan te vat-

ten. Nog hoopvoller waren de
nieuwe en vooral jonge gezichten.
De vergadering stond in het
teken van «Volksvertegenwoordiger
Mattheyssens
beantwoordt onze vragen». En of er
vragen afgevuurd werden! Meteen is het bewijs geleverd dat
onze leden de politieke strijd
op de voet volgen en tevens bewust zijn van de noodzaak van
de V.U., en zich meer en meer
dokumenteren om andersdenkenden te overtuigen.
En of het nu over de B.T.W.,
de grondwetsherziening, het
Hof van Beroep te Antwerpen
of wat ook ging, steeds was de
aandacht gespitst en droeg de
houding van de V.U.-leiding de
goedkeuring weg van de aanwezigen.
Tot slot vergastte de heer
Mattheyssens ons op enkele politieke anekdoten die fel in de
smaak vielen.
EEN m-GOED MAN
GING HEEN
Eerder onverwacht ontviel
ons de heer Raeymaekers, ons
eerste en enige erelid. Sinds
het ontstaan van onze afdeling
was hij als penningmeester de
man die onze financiële toestand steeds wist gezond te
houden zodat wij onvoorziene
gevallen het hoofd konden bieden. Slechts in 1968 moest hij
door zijn slepende kwaal gedwongen, ontslag nemen.
Hem zijn wij veel dank verschuldigd. Is het dan te verwonderen dat vele leden, waaronder praktisch het volledig
bestuur, hem naar zijn laatste
rustplaats vergezelden. Vriend
Raeymaekers, rust zacht.
HERDENKINGEN
Volgende week zaterdag 27
september te 19 uur wordt een
H. Mis opgedragen in de St.
Xaveriuskerk, Collegelaan. Op
zondag 28 sept. te 11 uur hebben wij dan de bezinningsstonde op het « Schoonselhof ».
Op zondag 28 september
heeft te Alveringem de Nationale Cyriel Verschaevehulde
plaats en, niet iqjiereen is in de
gelegenheid deze bij te wonen.
Een enige gelegenheid dus
om in gebed en gedachte beide
Vlaamse doden te eren, dus zijn
wij op deze herdenkingen aanwezig in het Antwerpse of te
Alveringem.
AMNESTIE
De verscheidene kringen die
ijverden voor de zo noodzakelijke amnestie sloegen de handen in elkaar en vormen nu
« Het Algemeen Komitee voor
Amnestie ». In een volgend
nummer meer hierover. Voor
een daadwerkelijke aktie hoeft
er geld in het laadje te zijn.
Onze afdeling bleef niet achterwege en liet aan het komitee
een flink bedrag geworden.
Zij die hun steentje willen
bijdragen kunnen steunen door
te storten op postrekening
103.39 van de Kredietbank Borgerhout Noord, met vermelding
voor rekening 1028/13/03145,
Komitee voor Amnestie.
Deurne
LUCHTHAVEN DEURNE
Op zaterdag 11 oktober organizeert de V.U.-afdeling Deurne een autokaravaan die, vertrekkend uit Berchem langs
Antwerpen,
Borgerhout
en
Deurne, zal eindigen op de
luchthaven te Deurne met een
openluchtmeting.
Het doel van deze betoging
is de openbare opinie te wijzen
op het belang van het behoud
en de verbetering van onze
luchthaven.
Antwerpen is inderdaad de
enige grote zeehaven ter wereld die niet beschikt over een
volwaardige luchthaven. Landen en opstijgen bij nacht is te
Deurne niet meer mogelijk sedert de aftakeling van de nodige apparatuur door de heren
uit Brussel. Meer nog, de diensten van minister Bertrand
hebben er wel voor gezorgd dat
voor 1970 miljoenen beschikbaar gesteld werden voor de
onbelangrijke waalse luchthaven van Bierzet, maar dat
Deurne geen frank subsidies
krijgt.
Wij rekenen op de deelname
van alle V.U.-autobezitters van

HERMAN VAN DEN REECKHERDENKING
Alle leden en simpatizanten
worden uitgenodigd op de
«Herman Van den Reeck-herdenking» zaterdag 27 sept. te
19 u. in de Xaveriuskerk, Collegelaan (Xaveriuscollege) te
Borgerhout en zondag 28 sept.
op het Schoonselhof te Antwerpen te 11 u. bezinningstonde.
GEBOORTE
Bij de leden Hugo en Josephine Gijsbreghts-Bal zou de
ooievaar «iets» gebracht hebben; meer hebben wij inmiddels niet vernomen.
HUWELIJKEN
In de loop van deze maand
treden in het huwelijk Dr.
Gerrit Haazen met mej. De
Backer; dhr. Guido Wallebroek
•met Mia Bonjean.
Aan beide paartjes veel geluk en goede vaart.
LEDEN- EN
ABONNEMENTENSLAG
Iedereen zal nu wel stilaan
weten dat wij dit jaar de leden- en abonnementenslag voor
het verkiezingsjaar 70 hebben
ingezet. Hoofdleden betalen
60 fr. bijleden : 25 fr. Abonnement van nu tot einde 1970 :
300 fr.
SPORT
Slechts een viertal punten
scheelde het of onze jonge motorcrosser JEF WUYTS had de
titel van belgisch kampioen bij
de juniors weggekaapt. Word
nu lid van de supportersklub
«Elsdonk» en koop een lidkaart op het adres : Hazeschrans 24 te Edegem. (25 fr.).
Aanbevolen.
GEMEENTEVERKIEZINGEN
Voorbereiding bij het Lod.
Dosfelinstituut; inlichtingen :
Ludo Van Huffelen, Baron de
Celleslaan, 32 Edegem tel. :
49.43.11
KULTURELE KRING
De voordrachtciklus van onze kring wordt geopend met een
spreekbeurt door Frank Redant,
eerste laureaat Jacques Ketsprijs 1968, over de« Levende
Zee», welke gehouden wordt
op vrijdag 26 september e.k. om
20 uur in de zaal van Familia
Instituut, Ing. Haesaertstraat te
Edegem - Elsdonk. In aansluiting op deze voordracht organizeert onze kring op 12 oktober
een autocar-uitstap naar Sas
van Goes en de Domaniale Bossen van Haamstede. Meer gegevens hierover in ons kontaktblad « Den Pelgrim ».

Ekeren
KOLPORTAGE
Deze gaat door op zaterdag
27 september 1969 te Ekerencentrum, met mikrowagen gesteund door de arrondissementsploeg. Bijeenkomst aan
de kerk om 13u30 stipt.
ALGEMENE VERGADERING
Deze heeft plaats in het lokaal «Bonte Os» Kapelsesteenweg 351 Ekeren (Donk)
op maandag 13 oktober 1969 te
20u30 met als spreker de heer
Walter Luyten, provincie- en
gemeenteraadslid. Hij zal het
tema «Belgische Kerk en de
Vlaamse Beweging» behandelen. Wij rekenen op een sterke
opkomst.
GROTE DANSAVOND
Ingericht door de vlaamse
vriendenkring Ekeren 2 op zaterdag 27 september 1969 om
20.30 uur, in de zaal «Zilverheem », Zilverenhoek, Ekeren 2.
Voor muziek, zang, dans en gezelligheid zorgen : Combo Blue
Moons - Guy Landy - Volksdansgroep De Uiltjes. Grote
parkeergelegenheid
aan de
kerk (kerkplein). Steunkaart :
30 fr.

Eernegem
Bij ons lid Werner Maes-Inghelbrecht, Eernegem, is hun
eerste kindje geboren, dat de
mooie naam Dieter kreeg. Van
harte gefeliciteerd.

drijfveer van de Vlaams Nationale propagandist — geredetwist en gestemd wordt. Maar
het is wel de plaats waar men
gekonfronteerd wordt met de
realiteit van elke dag, met de
problemen die de mensen rondom ons aanbelangen, en waar
zij dan ook, vanzelfsprekend,
het meest belang aan hechten.
Het zal ongetwijfeld voor
hem niet gemakkelijk zijn, zich
op korte tijd aan te passen aan
Herenthout
dat voor hem nieuwe midden
en aan die speciale sfeer van
BAL
een gemeenteraad.
Op zaterdag 27 september te
Toch zijn wij er van over8 uur gaat, in zaal « LUX », ons tuigd
dat deze gewetensvolle
tweede
groot
Volksuniebal propagandist
ook een gewetensdoor.
vol mandataris zal zijn, waar
Een demokratisch gehouden men, evenmin als destijds bij
inkom van 30 frank, het stem- Karel Van Bockel, tevergeefs
mig orkest F. Meulemans, de zal gaan aanbellen.
plaatselijke zangvedette Anita
Wij wensen u allemaal het
en ten slotte het optreden van beste
Jan!
het suksesrijke «Septet Cambre» dat te 21u30 stipt voor 't
voetlicht komt, zullen ongetwijfeld deze avond tot een
aangename en schone belevenis maken.

Eindhout

PBOPAGANDABAL
Op zaterdag 20 september
richt
de
Volksunieafdeling
Vorst-Veerle-Eindhout een propagandabal in.
Toegang slechts 30 fr. Dit bal
heeft plaats in de zaal St-Lambertus, Dorp 33 te Eindhout.

zoekertjes

Kapellen
BAL
De vlaamse vriendenkring
Kapelen nodigt u ten dans op
zaterdag 27 september a.s. in de
zaal «Starrenhof», Kapelsestraat, 61 Kapellen. Orkest «The
Raindrops» leiding Jan Dewilde. Aanvang 20 uur. Algemene
inkom 20 fr.
Kontich
NIEUWE START
Het vernieuwd V.U. bestuur
Kontich werd als volgt samengesteld :
Voorzitter : René Jaeken, sekretaris : Hendrik Jansen, penningmeester : Paul Embrechts,
organizatieleider : Maurits Van
Baelen, koördinatie en propaganda : Jef Steurs, propaganda
Kontich-centrum : Ward Devreese, raadslid : Peter De Wilde.
Afgevaardigden bij het arrondissementeel bestuur : Jef
Steurs (ambtshalve) Rehé Jaeken, Hendrik Janssen.
Een groep ad hoc KontichKazerne werd opgericht. Verder werd besloten de abonnementen- en ledenwerving te
intenziveren.
Merksem
HET BAL
Zaterdag, 4 oktober, te 20u30,
in de kring, Jaak de Boeckstraat, eerste bal van dit seizoen voor alle Vlamingen van
Merksem.
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.
AFSCHEID
Onze vriend Karel Van Bockel nam ontslag als gemeenteraadslid. Dat hing al een tijdje
in de lucht. Laat ik u maar dadelijk geruststellen. Er zijn
geen politieke verwikkelingen
in de Volksunie. Enkel persoonlijke redenen hebben hem er
toe aangezet deze beslissing te
nemen.
Als eerste plaatsvervanger
volgt Jan Poels de Karel op in
de gemeenteraad. Hij legde
reeds de eed af en maakte,
waarschijnlijk voor de eerste
maal, kennis met een gemeenteraadszitting.
Indien er iemand zich, tot nu
toe, helemaal niet, over zuiver
gemeentelijke
aangelegenheden bekommerd heeft, zal het
wel onze vriend Jan geweest
zijn. Hij is altijd, zolang zijn
beroepsbezigheden het toelieten, de man geweest van de
propaganda, zowel op algemeen
als op plaatselijk vlak. Met
veel heimwee denken wij terug
aan de suksesvoUe kolportages,
waarvar. hij wel niet de organizator, maar toch de bezieler
was.
Zijn verdiensten als propagandist van de Volksunie, die
door niemand betwist werden,
brachten hem op de derde
plaats op onze lijst in 1964. Een
uiteraard onverkiesbare plaats
op dat ogenblik; zo niet zou hij
ze waarschijnlijk toen niet aanvaard hebben. De omstandigheden brengen hem tans in de
gemeenteraad. Dat is nu eenmaal niet de plaats waar over
de toekomst van ons volk — de

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 . Gom. V a n
Geelstraat 14 Kafmthout.
T 110

Bediende uit Lier - 34 jaar - zoekt
b e t r e k k i n g bij 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 :
015-199.94.
T. 111

J o n g e 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 v o o r k e u r 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 j o n g e verpleegsters z o e k e n
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 of monteur i n
de provincie A n t w e r p e n of L i m b u r g .
Senator Jorissen, Mechelen. Tel. :
015-199.94.
T. 114

Afgestudeerde
licentiaat
Wijsbegeerte-Letteren « tak filosofie i{,
intellektueel en aktief, bereid tot a l le kaderfunkties, 30 jaar, zoekt passende betrekking.
T. 115

Jonge j u f f r o u w vraagt om 's z o n dags 's morgens te helpen b e s t e l len in b r o o d - en 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

Naar waalse grootstad uitgeweken Vlaming zoekt betrekking, wil zelfs zelfstandig werken. Schrijven bureel blad T117,

l'. ran üverstraeten
Hoofdredakteur
Alle briefwisseling voor
redaktie naar :
Rotatyp, Sylv Dupuislaan
110 Brus 7 Tel 23.1113.
Beheer
Voldersstraat 71, Brussel 1.
Tel. (02)125.160.
Alle klachten voor niet ontvangen V. blad op dit adres.
Jaarabonnement : 300 fr
Halfjaarlijks : 170 fr.
Driemaandelijks : 95 b.
Abonnement buitenland
480 tr
Steunabonnement . 820 fr.
(minimum)
Losse nummers : 8 £r.
Alle stortingen voor het blad
op postrekening
1711.39,
8 Wij » Vlaams-nationaal
weekblad.
Verantw. uitg. Mr. F. Van
der Eist. Beizegemstraat 20,
Brussd 12.
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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.

bewegi
Mortsel
H. V. D. REECKHERDENKING
Op zondag 28 september e.k.
te 11 u. neemt Mortsel deel aan
de jaarlijkse H e r m a n Van Den
Reeck-herdenking- en de bloemenhulde op het erepark van
de begraafplaats «Schoonselhof» te Antwerpen. Wij doen
beroep op uw aanwezigheid,
ook op hen die deze kleine
stonde van bezinning tot op heden nog niet hebben meegemaakt. Afspraak : te 10u45 aan
de ingang van « Schoonselhof».
PROFICIAT
Heden 20 dz. wensen wij de
heer en mevrouw Walter Van
Camp-Livens (Kaphaanlei) een
hartelijk proficiat bij gelegenheid van hun huwelijk... en hopen dat de bodem te Boechout
waa rge uw intrek zult nemen
zere vruchtbaar mag zijn !
V.U.-DANSFEEST
Zoals reeds vroeger medegedeeld gaat ons Mortsels V.U.bal door op zaterdag 18 oktober
e.k. te 20.30 u u r in de feestzaal
van het « Parochie-Centrum St.
Jozef, Liersesteenw. 314 (grens
Boechout). Eenheidsprijs der
genummerde inkomkaarten :
30 fr., welke tevens tellen als
« l o t » tot deelname aan een
«speciale tombola met prachtprijzen». Het orkest « J a c k y
Sands » brengt de sfeer !
[nkomkaarten ( = lot) aan 30 fr.
te bestellen bij Wim Claessens,
Liersesteenweg
197, Mortsel
(tel. 55 39,09)
Wijnegem
ALGEMENE VERGADERING
Na voltooiing van de prachtige café-feestzaal « Vleminckhof» kan gestart worden met
een algemnee ledenvergadering.
Kontakt wordt genomen met
een gekend politikus en goed
redenaar, zodat wij volgende
maand op een nog nader te bepalen datum kunnen van wal
steken
« REINAERT »
Teksten
voor
«Reinaert»
worden verwacht uiterlijk op
30 september bij de hoofdopsteller.
IN MEMORIAM
Wij vernemen het plotse overlijden van de heer Staf Matthijssens, vader van onze vriend
Mat.
Wij bieden aan de achtbare
familie onze gevoelens van kristelijke deelneming .

BRABANT
Brussel ( A r r . )
ARR. RAAD
De e.k.
arrondissementele
raad heeft plaats op zaterdag
27 september 1969 om 14u30, in
het lokaal Waltra (bij Stan
Philips), Arduinkaai te Brussel (naast K.V.S.)
PROVINCIALE KADERDAG
Heeft plaats op 12 oktober a.s.
om 10 uur in het provinciaal domein te Hofstade. Middagmaal
voorzien. Deze kaderdag staat
in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Spreekbeurten : « Belang gemeentemandaratissen » door E. Defacq ; « Administratieve procedure» door
Guido Vanderstraeten en « Taktiek in de gemeenteraad» door
Vic Anciaux.
VERGADERING
AFDELINGSVOORZITERS
Heeft plaats op zaterdag 18
oktober om 14.30 uur in het lokaal « Uilenspiegel», Pletinckxstraat 38 te Brussel.
ANZ-BRABANT
Provinciaal Zangfeest Brabant heeft plaats te Vilvoorde
in de stedelijke
feestzaal,
Groenstraat te Vilvoorde op
zondag 26 oktober 1969.
KANTONNALE
VERGADERING ASSF
Heeft plaats in Liedekerke op
donderdag 25 september 1969
m het café « P a y o t t e n l a n d » ,
Hoek Oppemstraat en Station-

straat om 20 uur. Sprekers :
volksvertegenwoordiger E. De
Facq en Vic Anciaux, provincieraadslid F, Van Droogenbroeck
en iemand van het arr, bestuur,
KANTONNALE
VERGADERING
WOLVERTEM
Heeft plaats te Londerzeel
St,-Jozef op donderdag 2 oktober 1969 in de zaal « het Hooghuis » aan de kerk om 20,30 uur.
Iedereen is van h a r t e welkom.
Onze mandatarissen zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.
SOCIAAL DIENSTBETOON
ARRONDISSEMENTEEL
SEKRETARIAAT
Vanaf oktober 1969 worden op
het arr. sekretariaat, Dupontstr.
27 te Schaarbeek-Brussel 3, tel.
17.92.18 door onze mandatarissen zitdagen gehouden, nl. 1ste
dinsdag van de m a a n d : volksvertegenwoordiger Vic Anciaux van 20 tot 21 uur ; 2de
woensdag van de maand : senator Lode Claes van 18 tot 19 u. ;
3de donderdag van de maand :
volksvertegenwoordiger E, De
Facq van 19 tot 20 uur en de 4de
woensdag van de maand : provincieraadslid Theo Pauwels
van 19 tot 20 uur.
Brussel
C. VERSCHAEVEHULDIGING
Zondag 28 september nemen
wij deel aan de C. Verschaevehuldiging te Alveringem. Vertrek aan het lokaal « Uilenspiegel » te 7 uur. Reisprijs 125 fr.
Terug rond 21 uur. Alle vrienden en kennissen worden uitgenodigd, de hulde aan Vlaanderens grote nationale schrijver
en dichter bij te wonen.

SPEURTOCHT
«KEN U W HOOFDSTAD»
De verschoven speurwandeling door de middenstad van
Brussel gaat, op algemene aanvraag, door op zondag 19 oktober e.k. Verschillende bonden
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 ». Pletinckxstraat 38 Brussel (Beurs), tel,
12,13.74, Daar worden ook de
prijzen van steunende personen, firma's of bonden met
veel dank aanvaarri

Sint-Kwintens-Lennik
« GIJ » DIE ONZE
VRIENDEN ZIJT
Wij danken U voor de hand
die U reikte aan uw vriend en
danken uw vriend voor datzelfde gebaar, dat ons kleine
groepje van ooit gelijk de schakels van een ketting aan mekaar gesmeed heeft tot een
sterke groep.
Wij danken U voor de eendracht en de trouw, voor de uiting van uw eensgezinde wil
waarvan de taal der cijfers bij
de vorige parlementaire verkiezingsuitslagen uit ons kanton, het mooiste bewijs zijn.
Wij rekenen op U en op uw
vriend, op de kracht van onze
groep bij de komende gemeenteverkiezingen 1970. Wij wensen dan aan te tonen dat de cijfers behaald door « Volksunie »
in onze gemeente nog duidelijker zullen onderlijnen welke
belangen wij behartigen en
wat wij in onze gemeente verwezenlijkt willen zien.
« GIJ » DIE ONZE
TEGENSTREVERS ZIJT
OF WORDT
Verwacht niet van ons dat
wij U zullen aanvallen in uw
persoon, in u w overtuiging of
in uw politieke verwachtingen.
Wij beoordelen eerlijk uw verwezenlijkingen uit het verleden en verblijden ons m e t datgene wat U reeds deed of wenste te doen.
U gelieve er echter nota van
te n e m e n dat onze afdeling
wenst mede te bouwen aan dit
onvoltooide werk en willen U
op deze wijze ervan overtuigen
dat wij m e t de eensgezinde wil
van een sterke groep onze verantwoordeliikheid wensen op
te nemen in het beleid van onze gemeente m e t ingang van
1970.
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 h u n aanwezigheid hun solidariteit zullen betuigen.

OOST-VLAANDEREN
Dilbeek
KOLPORTAGE
Op zondag 28 september organizeert de afdeling een kolportage met « W i j » te Itterbeek.
Samenkomst te 9u30 aan de St
Pieterskerk, Dorp te Itterbeek.

Kortenberg - Everberg
Erps-Kwerps - Veltem
DANSFEEST
O p zaterdag 20 september 196S
gaat het jaarlijks dansfeest van de
ze afdelingen door in de zaal o Salamanders B, Leuvenseweg 191 te
Kortenberg, om 20 uur.
Orkest : « De Carinas ».
Toegang ; 30 fr.

Kraainem
Sint-Stevens-Woluwe
Wezembeek-Oppem
KOLPORTAGE
Vorige zondag, 14 september
vond een tweede arondissementele kolportage plaats in de bedreigde gemeente Sterrebeek.
Vier mensen van de plaatselijke afdeling aangevuld met drie
kolporteurs uit het arondissement,,, LEUVEN brachten 133
nummers aan de man.
De afdeling is niet van plan
het bij deze eerste aktiviteit
van het nieuwe werkjaar te laten.

Burst-RessegemBambrugge
LEDENVERGADERING
Op zondag 5 oktober, ledenvergadering in lokaal Geerts
Frans.
DIA-AVOND
Op 11 okt. in het lokaal, diaavond. Ongeveer 200 dias worden vertoond over Tirol, F r a n s
Vlaanderen en de begrafenis
van Streuvels, ook de meest
schilderachtige en merkwaardige kiekjes door onze leden
bijeengegaard. Ingang gratis.
Begin 19u30.
EEN NIEUWE VLAG
Vergeet niet uw schets in te
sturen n a a r onze sekretaris
Hein Mallefroy (op de 31 december wordt de inzendingstermijn onherroepelijk afgesloten) voor een nieuwe vlag voor
1970.

Gent
BAL
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 »,
De kaart kost 39 fr, m a a r je
hebt pret voor 390 miljoen (ongedevalueerd),

VOORDRACHT
Vrijdag 26 september a,s,
spreekt om 20,30 uur in het
Vlaams Huis « Roeland » senator Van Haegendoren over « Demokratie der v o l k e r e n » (zijn
referaat op het jongste nartijkongres) Tedereen is hartelijk
welkom. Inrichting V U J O en
« Were Di »

Gentbrugge - Ledeberg
VIJFDE VOLKSUNIEBAL
De plaatselijke V,U,-afdeling
nodigt alle danslustige Vlamingen uit op haar «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.)

Herzele
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 pikant sausje. Plaatsen
worden gerezerveerd tot 23 u u r
aan de prijs van 10 fr.

Oudenaarde
HUWELIJK
Zaterdag 27 september a.s.
wordt om 11 u. in de St. Martinuskerk te Oudenaarde-Edelare het huwelijk ingezegend van
de heer F r a n s Van Den Heede
uit Oudenaarde m e t mejuffer
Bernice De Smet uit Wortegem. De bruidegom is oudbestuurslid van de afdeling Wortegem, bestuurslid van de afdeling Oudenaarde en lid van de
arrondissementsraad
Oudenaarde-Ronse, Aan F r a n s en
Bernice onze hartelijkste gelukswensen en goede v a a r t !

Wetteren
KOLPORTAGE
Zondag 21 september kolportage m e t « Wij » door de arrondissementele ploeg. Wie wil
meewerken komt tegen 9 u u r
naar het Vlaams Huis, Markt,
Wetteren.

Ledegem-Dadizeie
LEDENSLAG
De ledenwerving voor hpt
.laar 1970 wordt van nu af reed^
ingezet. Wie nu lid wordt be
taalt zijn bijdrage geldig ial
einde 1970 ,De hoofdleden beta
len 60 fr, bijleden en studenten
25 fr. Inschrijven bij Rik Van.
denberghe. Fabriekslaan 20 ta
Ledegem. P,r, 5004,16, bij Georges Raes, Provinciebaan 23 Ledegem, of bij een van de andere bestuursleden.
KOLPORTAGE EN
ABONNEMENTENSLAG
Het plaatselijk bestuur stak
reeds de handen uit de mouwen. Het verlof voorbij, zija
onze propagandisten reeds een
paar weken op stap in ons kanton om ons blad « W i j » van
wie onze rangen van propagandeur tot deur aan t e bieden,
dist wil vervoegen. Geef naam
en adres op aan een van bovengenoemde bestuursleden. In het
teken van de komende abonnementenslag dient de afd. beslist de lijst van abonnementen
uit te breiden. Daarom houden
wij op zondag 21 en 28 september werftocht m e t ons blad
« W i j » in de gemeente Ledegem.

Menen
SAMEN LENIG BLIJVEN
ledere m a a n d a g gaan onze
sportieve vrouwen zich opwarm e n in de t u r n z a a l van de
school, gelegen A. Debunnestraat. Aanvang om 20 uur onder kundige leiding. Prijs, verzekering inbegrepen, 200 fr.
voor een ciklus van 10 lessen.
De volgende 10 lessen betalen
slechts 150 fr. Er zijn reeds 40
deelneemsters.
ledere donderdag is het de
b e u r t aan de heren. Vanaf
20u30 kunnen sportieve mannen een uurtje t u r n e n . Zelfde
plaats en voorwaarden als de
vrouwen. Er worden er veel
verwacht!
VUJO
Het bestuur van de Volksunie-Menen wenst de VUJO
van het arr. Kortrijk van harte
proficiat m e t de tweede uitgave van « D e L a a i e r » . Steun,
vooral financiële zou voor deze
jonge mensen een hele hulp betekenen. Stort daarom uw penning op P.C.R. 18519 van Tahou
Joel, Rijselsestraat 15A Menen,
met v e r m e l d i n g
«Steun
Laaier ».

Oostende

WEST-VLAANDEREN
Diksmuide
NAAR
FRANS-VLAANDEREN
Op 5 oktober richten de
«Vlaamse vrienden van de
Westhoek» hun jaarlijkse reis
naar Frans-Vlaanderen in. Vertrek om 7,30 uur aan 't Vlaams
Huis Diksmuide,
Inschrijven bij Leo Devreese,
Vlaams Huis Diksmuide. Prijs :
160 fr.

Kortrijk

(Arr.)

KOLPORTAGE
Denderleeuw
KOLPORTAGE
Morgen zondag 21 september
wordt door de arrondisementele ploeg gekolporteerd te Denderleeuw. Trefpunt : café « D e
Klok » ,dorp te Denderleeuw om
9 uur.
Zondag 28 september gaat een
gewestelijke kolportage door in
de omgeving van Denderleeuw.
Men kome samen op hetzelfde
uur en op zelfde trefpunt.

FOLKSONG
K O R T R I J K (VUJO)
Zaterdag 27 september vanaf
20 uur : optreden in het V U J ^
lokaal Torralba, Doornikselaan
3 te Kortrijk van de engelse
folksonger Paul Darby.

In opdracht van de arrondissementsraad richt afdeling Kortrijk een kolportage in te 'Tiegem op zondag 28 september
aanstaande. Bijeenkomst in lokaal «1302» te 9 u u r of in lokaal « I n 't P a r k » te Tiegem
(aan
Sint-Arnolduskerk)
te
9ul5. Afdeling Kortrijk zorgt
voor de nodige deelnemers. Natuurlijk is vrijwillige versterking uit andere afdelingen v a a
harte welkom!

SENATOR LODE CLAES
Wij h e r i n n e r e n er onze leden
en simpatizanten aan dat senator Lode Claes spreekt in « De
Noordzee » op vrijdag 26 september te 20,30 u. over « Ekonomische en Politieke Machten Wat is sociaal vooruitstrevend ? » Zowel de spreker als
het onderwerp voorspellen interessante debatten. Iedereen is
welkom. Toegang gratis.

Veurne-DiksmuideOostende (Arr.)
RAADSVERGADERING
Zondag 21 september vergadert de arrondissementsraad te
Diksmuide om 9.30 u. Behalve
de administratieve mededelingen, worden verschillende punten ter stemming gelegd, onder
andere het kompromisontwerp
inzake de vertegenwoordigmg
van de jeugd in de afdelingsbesturen.
PROVINCIALE KADERDAG
Van nu af kan m e n inschrijven voor de prov. kaderdag oP
19 oktober, die doorgaat te
Brugge van 10 tot 18 u. Middagmaal : 65 fr. Inschrijvmgen
bij uw afdelingssekretaris. OOK
niet-bestuursleden zijn welkom.
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600 ARBEIDERS ..... 1001 MOGELIJKHEDEN!!
Deze slogan betekent méér dar) wij in een boek zouden kunnen beschrijven.
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 degeliikheid
en komfort en U wenst uw geld niet in 't water te werpen ' U vraagt natuurliik
eerst vrijblifvend 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...
Z O N D E R EEN F R A N K 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 Meerlenhof te Hoboken - 'aan de Belgiëlei te Antwerpen Over
onze zeer voordelige villapercelen te Drongen bij Gent 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

Wij

VAN

MET

Vanaf 950.000 F

FIER OP Ü I

ONZE

VIER

ZETELS

Vanaf 600.000 F
Wenst U nadere inlichtingen
stuur dan deze bon naar één onzer informatiecentra
Ns6m . . . M* . . . —é M« . . . .*• •«« |Bi>a ••• M. .•• *»• ... . . . M« MA iM s<i» M*
Adres . . . MI s» »< r.1 M. M« nat «M m M . ••• Woonplaats »« SM «n en »M
Fel. privé ... „« . . . <M >.. w. » . . . . Tel. kantoor
I.over
over
over
over

gronden voor vIllaboioM
gronden voor hoogbouw
gronden v eensgezinswonlng
veilige geldbeleggingen

O
D
D
O

.«. M>« M « M . M . M .

^""^^""^^^""'^'''^^
's'' voorkeur gelegen te
••^«•.••Mi.iM.i.^Mi^"^""

2. ever het bouvt/en van . . . . . . . M CM M « M . I M M « M . M . s«. <«• . M M . M<
blJ voorkeur gelegen te . . . xsa «n s.. »«t sss SM K « c». f » »~ « • n» >••
of bezit rseds grond, oeieqen t e . . . . . . K i 5 i s w s s s . » C T » s s » w » ~ » ~
3. over de aankoop van een bestaande woning D
Ould aan met een X waarover U Inlichtingen wenst te ontvangen.

1/2 villa, vanaf 750.000 F

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
ANTWERPEN
Meir 18
tel. 03/31.78.20
vijf lijnen

CENT

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

KUNNEN

N.V.

GENK

LEUVEN

Winterslagstr. 22

Brusselsestr 33

tel. 011/54.442

tel. 016 33.735

Hö

Wl)

BRASSER
ZIET

PIETER
BREUGEL

een ecm schandaal, die

Damslapers!»

Jackie te duur voor Onassis
Loopt huwelijk op een onassisser uft ?
Tsjechoslovaakse lente is verdwenen
Er schiet geen Ota Sikkepit van over
Opiniepeiling bij kiezers zegt opnieuw :
V.oorU.it !
Prezident van Zuid-Korea wil verlengd
mandaat
Daar moest paal en Park aan gesteld worden !

ONGEI^FELD
R.S.C.A. speelt niet zoals anders
Anderslecht
Ierse katolieken weigeren af te breken
Vechten tegen de barribierkade
Juliana hield troonrede te Den Haag
Hagepreek
Libanese regering laakt luchtkaperij
Geen Beiroet in het eten gooien !
Atoomtuigen : wie het onderste uit de
Kanne wil...
...krijgt het deksel op de neus
Antwerpenaars tegen Zeebrugge
Kust moet haveloos blijven

