
Groot scepticisme, maar ook tevredenheid : zie
daar onze gevoelens op het ogenblik dat, in de 
zaal waar doorgaans de ministerraad vergadert, 
voor het eerst het mini-parlement bijeenkwam. 
Scepticisme omdat deze zoveelste « konferentie 
van de laatste kans » van meet af aan de zware 
hipoteek moet sleuren van alle voorafgaande mis
lukkingen én omdat ze moet starten op een uiterst 
ongeschikt ogenblik : met de gemeenteraadsver
kiezingen voor de boeg is het duidelijk, dat elekto-
rale bekommeringen vaak de overhand zullen krij
gen op staatsmanszin en wijsheid, deugden die 
slechts in zéér beperkte mate voorradig zijn bij het 
personeel dat de traditionele partijen hebben afge
vaardigd. Eyskens is optimistisch en hij beweert, te
gen einde oktober klaar te kunnen zijn met een 
globale oplossing voor de bazisproblemen waar
mee het land reeds tientallen van jaren worstelt. 
Het optimisme van de premier hoeft niemand te 
bedriegen : met zelfzekere verklaringen begon hij 
aan zijn grondwettelijke kruistocht in het parle
ment : er bleek echter vrij vlug dat het een kal-
varietocht was geworden. 
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PANDORA - DOOS ? 

EEN VLAAMS FRONT NODIG 

Toch zijn we ook tevreden. En dan 
stellig niet omdat onze vertegenwoordi
gers het geschopt hebben tot op een 
plaats, die normaal alleen aan ministers 
is voorbehouden : wie er zou op reke
nen een « geamadoueerde » Volksunie 
&i de ministeriële zetels te vinden, zal 
bedrogen uitkomen. Tevreden omdat 
onze vertegenwoordigers er bij zijn als 
oog- en oorgetuigen van een belangrijke 
evolutie : op de eerste vergadering van 
de kommissie Eyskens hebben woord
voerders van alle partijen openlijk en 
onomwonden toegegeven — moéten toe
geven — dat het met het unitaire Bel
gië gedaan is. Deze verklaringen zijn de 
waarnemers zo sterk opgevallen, dat in 
de brusselse pers gewag gemaakt werd 
van «een koude wind van waals en 
Vlaams regionalisme die over de verga
dering woei en die de Brusselaars ver
ontrustte ». 

We beroezen ons niet ; van daar naar 
ons streefdoel — federalisme — is nog 
een hele stap. Maar we verheugen ons 
over de grote ommezwaai die zich de 
Jongste jaren heeft voorgedaan en die 
geleid heeft tot de faljietverklaring van 
het unitaire België, verleden woensdag. 

STROVUUR 
De P.V.V.-mandatarissen en 

L.V.V.-bonzen D'Haeseleer, Po-
ma en Vanderpoorten hebben 
enkele dagen geleden in een 
kwade bui een vergadering van 
ie P.V.V.-P.L.P.-topleiding ver
laten, omdat er «ondanks de 
beloften nog altijd geen pari
teit was». 

Moedige houding, die de ere
titel «blauwe leeuwen» volko
men scheen te wettigen. 

Het was echter maar schijn! 
De drie moedigen hebben in
middels al laten weten dat ze 
vrede nemen met de waarbor
gen en beloften, die ze een 
week voordien nog «schande
lijk onvoldoende» noemden. 

Het zoveelste strovuurtje... 

in aanwezigheid van onze vertegen
woordigers die alvast vanwege de ande
ren bevestigd zagen dat zij jaren gele
den alléén gelijk hadden en dat zij 
vandaag steeds meer en meer gelijk 
krijgen. 

^ s s e n de periode dat België's geijkte 
staatslieden de kommunautaire vraag
stukken nog afdeden als « des faux pro-
blèmes » en het ogenblik van de faljiet
verklaring deze week, ligt de opgang 
van de Volksunie. De aanwezigheid 
van een steeds sterker wordende 
vlaams-nationale oppozitie en van een 
groeiende federalistische bewustwor
ding in Vlaanderen is mee de beslissen
de faktor geweest in de evolutie die ons 

ge le id heeft tot waar we tans staan : 
een gesprek dat, welke rezultaten het 
ook moge afwerpen, reeds een striemen
de veroordeling is geweest voor wie ons 
en onze opvattingen destijds een bespot
telijk anachonisme noemden. Niet voor 
hen, maar voor ons heeft de tijd ge
werkt ! 

Wat wij verwachten ? Pozitief over
leg in een pre-elektorale periode is bij
na een onmogelijkheid. Rond de samen
stelling van de kommissie zijn de ge
bruikelijke intriges gesponnen, die er 
op wijzen dat de traditionelen al de 
klassieke knepen en vooroordelen in 
hun boekentassen meesleuren naar de 
vergaderingen. Het aantal kommissiele-
den is zo groot en de delegaties zijn — 
door het sisteem van de « plaatsvervan
gers» — zo labiel, dat ernstig werk al 
vrij spoedig bijna onmogelijk zal blij
ken te zijn. 

Toch willen we het houden bij de kijk 
van een brits gentleman op een verwar
de situatie : «to make the best of it», 
ev trachten het beste van t. maken. De 
kommissie Eyskens is een doos van Pan
dora, waaruit ieder ogenblik van alles 
kan te voorschijn komen. Tussen de 
vele gevaarlijke en slechte dingen mis
schien toch ook wel iets pozitiefs voor 
Vlaanderen, iets dat we kunnen meene
men — zonder betalen! — op onze ver
dere weg naar federalisme. 

Opdat er iets goeds voor Vlaanderen 
uit de doos van Pandora zou kunnen 
komen, is in de allereerste plaats ver
eist dat er in de kommissie Eyskens een 
Vlaams eenheidsfront tot stand komt. 
De Vlaamse kommissieleden moeten 
zich — stilzwijgend of niet — verenigen 

rond enkele baziseisen : geen versja
cheren meer van vlaams groniSgebied 
en Vlaamse mensen, geen grendels meer 
op de demokratie en op de vlaamse toe-
koiïïst. 

Een frontvorming rond alles wat voor 
Vlaanderen heilzaam is en wat onze op-
marsj naar een federale herstfÜkturéï* 
ring niet hindert, zal steeds op de Volks
unie kunnen rekenen. De Vlamingen 
van de kleurpartijen staan weer eens 
voor de keuze : samen met ons of heu
len met de vijand. 

STEEDS 
MAAR DE 

FDSTAD 
En nog maar eens een nieuw»» 

tje uit de eindeloze grootstede
lijke klachtenreeks. 

Te Jette wordt een handels
beurs gehouden, een officieel 
gemeentelijk initiatief vermits 
de verantwoordelijkheid ervoor 
berust bij de schepen van Han
del en Middenstand. 

Alles, maar dan ook letterlijk 
alles op deze handelsbeurs is 
eentalig Frans. Klachten daarw 
over worden weggesnauwd met 
de opmerking «nous sommes 
francophones ». 

De rally van de vlaamse 
Gouwbonden moest dezer da
gen starten vanaf het terrein, 
waarop de handelsbeurs is in
gericht. De organizatoren van 
de rally hebben naar een ande
re startplaats moeten uitkij
ken. 

De nederlandse Vrije Uni
versiteit van Brussel zou haar 
akademisch ziekenhuis willen, 
inrichten op de terreinen van 
Laarbeekbos te Jette. 

Wie nu zou denken dat de 
jetse gemeentevaderen blij zijn 
om deze keuze en met open 
armen klaar staan om zo'n aka
demisch ziekenhuis op hun 
grondgebied te verwelkomen, 
heeft het mis voor. Er is in het 
schepenkollege een zeer sterke 
oppozitie tegen het Laarbeek-
bos-projekt en een deel van de 
jetse dorpspotentaten laten 
niets onverlet om te bereiken, 
dat het vlaams ziekenhuis zijn 
biezen zou pakken en zich el
ders zou gaan vestigen. 

Frankofone bekrompenheid, 
rassistische e i g e n w a a n en 
dorpspolitieke berekeningetjes 
zijn immers véél belangrijker 
dan sociale verhoudingen, 
volksgezondheid en vooruit
gang! 
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A D V E R T E E R 

I N 

« W I J » 

BECO BECO BECO 
Benzine en gasolie steeds goedkooer ! 
ledere maand gratis benzine en oüe. . . 
Voor gas- en stookolie vanaf 1 .000 L.: 

U bestelt p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236 
ZwJjndrechf Tel. (03)52.81.73-32.02.10 

w i j leveren : tegen BECO-pri js ! 

Aanbevolen 
jizen 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder Fons Labeau 
de RIbaucourtstraat 7 

(nabi l het Sint-Jansplein) 
Sinf-Jans-Molenbeek - Brussel 8 

Telefoon • (02)28 87 09 

30 8 

Als gij een zuiver Vlaming zijt 
en door Sooiks Pajotfenland 
ri idt dan -neet ge vast en ze-
Ker •A/eter dat g '« ln de Groene 
Poorf» kunt dr inken en eten I 

vlanege « VOLMOLEN > 
Opoeteren (L.) 

'^aarae pe ib of Rijlessen 
Wandel inget i 

Restaura nt-Bar-Z wembad-
Camping 

' E l (011)648 34 

HOME 
Eigentijdse wooninr icht ing 

Rijschoolstraat 45 B 
ST fRUIDEN 

le le toon (011)741.96 

Aanbouw . KEUKENS 
Specialist H . D O X p v b a 
Carnotstraat 135, Anivverpen 

te l . 35.17.14 
Standaard en Maatwerk . Mi lmo -
Zeyher Keukens — Elektrische 
toestellen tegen groothandelspri js 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

rel. 015/714.47 
Vocnroeatana Vuurvast 

Mange pnjs 
Voor Wesl-Vlaanderen . 

OE MEYER Walter 
Öruggestraat 136, Zwevezele 

tel . 051/612.84 

« PIET POT « 
Antwerpen s gezell igste 

Blerkelder 
Grote Pieter Potstraaf A 

(b i j Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek « Casthot 
DE VEERMAN » 

Kaai 26, St.-Amands a.d. Schalde 
Tel. (053)332.75 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmant 

3-2-68 

Tapijten CASPERS 
Mechanische en Perzische 

••apijten - Vloerbekledingen 

GenUesIraat 6, AALST 
T«l. (053)291.89 

Stalen verwarmingsketels 

FROLING. 

Branders PLATOL. 

Warm water boilers FROLING 

Staalplaat radiatoren 

DIA-THERM 

Pri|zen zonder verbintenis 

Al leenverdeler voor Gen) en 

oml iggende : 

K. VERSCHRAECEN 

Dr Em Maeyenssiraat 36 

St. Amandsberg 

HE !S 
SGH^^L 

Zuidlaan S4, Brussel 

Volledige 
secrefariaafcursussen 

STENO en DACTYLOGRAFIE 
in vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M Lemonnierlaan 211, Brussel 
Tel. (02)11 00.33 

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

G E E N 

G R E N D E L 

Deze zéér verzorgde 

brosjure geef t het stand

punt van de Volksunie 

over het pol i t ieke tema 

nummer één. 

Te bekomen door stor

t ing van 10 f r . - f 3 f r . 

verzendingskosten, o p 

g i ronummer 1476.97 van 

Volksunie v z w , Brussel 1 , 

met ve rme ld ing op de 

strook van de reden der 

beta l ing. 

M e e r dan ooit rekent- de V . A . B , op de T R O U W 

van z i j n meer dan 1 0 0 . 0 0 0 leden 
STEUN hef jongste initiatief van uw bond 

'DE WACHT OP DE WEG" 
Meer dan ooit rekent de V.A.B, op een massale aangroei 

van zijn ledental. 

WORDT NU LID : 

dan geldt uw lidmaatschap tot einde 1970 

Wend U tot ons bondsgebouw te Antwerpen, 
Sint-Jacobsmarkt 45-47, tel (03)31.09.95, prk. 936 

tot ons kantoor te Brussel, Emile jacqmainlaan 1 
6.27 ( 11 

Plaatsaanbiedingen 
Het Vast Wervingssekretariaat, Rijksadministratief Centrum, 

Esplanadegebouw 4, Brussel 1 organizeert eerlang : 

— Eksamen klasseerder voor ministeriële departementen (20 
plaatsen), leerstof lager onderwijs - bezoldiging 92.310 fr. -
115,260 fr. (127,50 %) - minimum leeftijd 18 jaar, maksimum 
30 jaar. Inschrijven bij hogerstaand adres tot 30-9-'69 met for
mulier afgeleverd door de posterijen. 

— Eksamen Bode-kamerbewaarder (3 plaatsen) 
Vakken : opstel, rekenkunde, konversatieproef. Bezoldiging 
91.035 fr. - 113.985 fr. (127,50 %) - minimum leeftijd 18 jaar, 
maksimum 30 jaar. Inschrijven tot 8 oktober (zie hierboven). 

katüddeii^ccn 
ioiUükm 
'XonncbiincUn 
zonmUntea 
6chooUmubekti 
wwkdmmbcUm. 

Jeuidoo TEL DU 132.31 I. 1323» 

ZONHOVEN - tBtlGIUMj 

r^^r^^ 

N A T I O N A L E L O T E R I J 

W* TRANCHE 

Groepen en maatschappi jen 
a l le rhande I I ! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenbl ik van 
de d a g van he t jaar middag
en a v o n d m a l e n aanbieden. 

I N T E R E S S A N T 

A v o n d m a a l op vr i jdag, 
za te rdag of zondagavond 

in een gezel l ige sfeer. 

N a d i e n k r i |g t U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

O b e r b a y e r n orkesten. 

Middag- en avondmaal In gro«p 

gezel l ig , f i j n , goed en goedkoop. 

K N SUPERHOOG LOT VAN 

TIEN MILJOEN 

I Trekking op 6 oktober 

HET BILJET 1 200 fr. 
HET TIENDE I 22 (r. 

77.1 25 LOIEN VOOR ÉEN TOTAAL VAN 72 MILJOEN 

inlichtingen ter plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven . TeL (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulste - TeL (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen TeL (03)312037 

DE KLAROEN 
Aalst - TeL (053)22853 

Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1 
TeL (02)18.74.89 
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Een Balkan-lening 

interesten 
(aco). - De financiële toestand van 

België is simpelweg verbijsterend. Dit 
wordt hier neergeschreven door iemand 
die niet graag gevoelsgeladen uitdruk
kingen gebruikt wanneer hij over zijn 
professionele problemen spreekt. 

Nadat de jongste verhoging van het 
herdiskonto het percentage op het peil 
van een zuidamerikaanse kolonelrepu
bliek bracht (7,5 %), worden tans reeds 
bankkredieten verleend tegen 11 en 
12 %. Wie slechts 10 % aan zijn bankier 
moet betalen, mag zich gelukkig achten, 
en is een zakenman die over een soiled 
vertrouwen en onwankelbare waarbor
gen beschikt. 

Zo is de toestand. In geen enkele be-
drijvigheidstak zijn winsten van 8, of 
10, of 12 % bereikbaar, en dus kunnen 
de financiële lasten niet meer in de hui
dige kostprijzen verwerkt worden. Die 
toestand is vanzelfsprekend ondraaglijk. 

Een ervaren ekonomist en politikus 
lijk Gaston Eyskens weet wat hem te 
wachten staat : ofwel grijpt men de al
lerlaatste hulpmiddelen, ofwel glijdt 
men lijdzaam af naar financiële avontu
ren, via prijzeneskalatie en sociale span
ningen. 

De minister van financiën Snoy zal 
het niet tegenspreken. Het is geen eer 
een staatslening te moeten plaatsen met 
een rentevoet van meer dan 8 %. Dat is 
een interest die men vroeger alleen in 
Balkanlanden verwachtte — toen die 
nog niet tot het kommunistisch blok be
hoorden. Snoy had de rente kunnen ver
minderen indien de socialistische rege
ringspartner hem zijn zin had gegeven 
en hem had toegelaten een lening vrij 
Van voorheffing op de markt te brengen. 
Maar de B.S.P. heeft van de voorheffing, 
een van die moderne taboe's gemaakt : 
de voorheffing heet demokratisch te 
zijn. In werkelijkheid — we hebben dat 
Vroeger al herhaald — ontsnappen de 
grote fortuinen eraan door in het bui
tenland te opereren, en verwerken de. 
institutionele beleggers van de « big bu
siness » deze voorheffing door een eigen 
fiskaal regiem. Alleen de kleine man be
taalt de voorheffing. 

Er werden allerlei redenen ingeroe
pen om de hoge rente te verklaren. De 
meest sinistere wordt meestal verzwe
gen : wie geld ontleent moet een krank

zinnig hoge interest betalen omdat men 
de huidige muntpariteiten vergankelijk 
acht. 
België wordt door de maalstroom mee

gezogen, en zonder kleerscheuren ko
men we er niet van af. We zouden in al
le kalmte en zonder paniekerig te doen, 
slechts willen herhalen dat het grootste 
onrecht hierin zou bestaan dat dit alles 
eindigde met een devaluatie — een ope
ratie die in zekere omstandigheden tech
nisch en politiek onvermijdelijk kan ge
worden zijn, maar die een rechtstreekse 
aanslag is op het spaarvermogen van de 
gewone, normale mens van dit land. 

B.T.W. 

uitvaart 

van 

eyskens 
(aco) Het is begonnen met een in-

diskretie van «Le Peuple», en kort 
daarop volgde de totale kapitulatie van 
de regering Eyskens : de invoering van 
de B.T.W. zal met een jaar worden uit
gesteld. Men mag zich nu al afvragen 
of het slechts een uitstel van één jaar 
wordt... 

De redenen waarom de regering en de 
regeringspartijen plotseling door een 
panische schrik werden overvallen zijn 
van louter politieke aard : De prijzen-
stijging zou, na de invoering van de 
B.T.W., zo katastrofaal geweest zijn, 
dat noch de B.S.P., noch de C.V.P. in die 
omstandigheden aan de gemeentever
kiezingen konden deelnemen zonder 
een historische nederlaag tegemoet te 
gaan. De oppozitie zou, na de invoering 
van de B.T.W., met zulke inslaande ar
gumenten op de regeringspartijen kun
nen beuken, dat ze al bij voorbaat ver
pulverd waren. 

Eeij regering die wegens louter partij
politieke angstvizioenen een van de 
kernstukken van haar financieel en fis
kaal programma laat vallen, zou norma
lerwijze moeten aftreden. Van alle be
langrijke punten die Eyskens in zijn 
regeringsprogramma had ingeschreven, 
is er op dit ogenblik geen enkel meer 
overeind. Geen hervorming van de 
grondwet, géén fiskale hervorming, 
géén monetair beleid, géén lonen- en 
prijsbeheersing. Niets dan moeizame 
evenwichtsoefeningen, die slechts, 
dank zij de vakanties, even onderbro
ken worden. 

Misschien heeft het aanvankelijk de 
trots van Prof. Eyskens gevleid dat het 
premierschap hem nog éénmaal moest 
aangeboden worden, nadat Lefèvre en 
diens aanhangers hem koelbloedig had
den afgemaakt. In plaats van de lang
zame deemstering van een great old 
man, beleefde Eyskens een sensationele 
come back. Hij hoefde plotseling niet 
meer te hengelen naar de opvolging van 
prof. CoUin als prezident van de Kre
dietbank, ten einde in schoonheid te 
kunnen sterven. Hij kreeg de macht 
nog eens in handen, en hij genoot ervan 
met die mengeling van cinisme en trots 
die deze hoogbegaafde man kenmerkt. 

Maar dat is nu voorbij, en het laatste 
premierschap van Eyskens eindigt mis
schien nog met een morele aftakeHng 
juist op het gebied waarop zijn gezag 
onbedreigd en onbetwist heeft gegol
den • dat van de financiën. 

Dat zijn ten slotte zijn eigen zorgen, 
en die van de partij die hem herhaalde
lijk de macht toevertrouwde. Wij, als 
oppozitie, maar vooral als drager van 
een andere politieke wil en van een 
ander politiek en sociaal wereldbeeld, 
vragen ons af welke puinhoop er in dit 
land zal overblijven, de dag dat Evskens 
voor de laatste maal met de dobbelste
nen heeft geworpen en hij de politieke 
speelzaal verlaat. Welk een chaos zal de 
laatste regering van deze talentvolle, 
maar trotse, eenzame en bittere man 
nalaten ? 

Steeds omvangrijker 
havendossier 

zakeliike 
aanpak 
gevraayd 

tv 

(red ) Het belgisch (feitelijk : vlaamsX 
havendossier wordt steeds omvangrij
ker. De beslissing om de oliebevoorra
ding via een pijpleiding Rotterdam-Ant-
werpen veilig te stellen, bracht een 
sterk emotioneel gelaten debat op gang, 
waarna in een versneld tempo een reeks 
projekten over de bouw van een kunst
matige superhaven in volle zee het licht 
zag. Deze reeks ontwerpen bestrijkt 
tans geografisch gezien de hele vlaamse 
kust. 

In nauwe samenhang met sommige 
dezer projekten groeide de erkenning 
van de mogelijkheid, de haven van Zee-
brugge volwaardig uit te bouwen, er
kenning die trouwens het sluitstuk uit
maakt van het verslag Verschave, dat 
aanleiding gaf tot een nieuwe polemiek 
tussen Antwerpen en Zeebrugge. In de 
rand van deze polemiek, die gevoerd 
wordt met artikels in de pers en met al
lerlei moties en verklaringen, moet men 
de gang naar Brussel situeren van ant-
werpse en west-vlaamse delegaties die 
bij de regering op waarborgen voor hun 
plannen gaan aandringen. Daarbij speelt 
premier Eyskens de rol van de sussende 
vader, die aan beide standpunten recht 
laat wedervaren en zich voor het overi
ge met algemeenheden achter het eko-
nomisch kernkabinet verschanst. Tus
sendoor dringt Gent aan op de bouw 
van een sluis van 125 duizend ton, daar 
deze van 60 duizend ton niet meer be
antwoordt aan de behoeften. Cijfers bij 
de hand wordt aangetoond dat, sinds de 
ingebruikneming van de nieuwe sluis. 
Gent in acht maanden evenveel haven-
trafiek noteerde als vroeger in twee 

, jaar, een vaststelling die Brugge de 
oren doet spitsen. 

Over de kunstmatige eilandhavens 
wordt praktisch niet meer gesproken ; 
de strijd gaat nu om de prioriteit van 
twee projekten op begane grond. Zoals 
we vorige week al onderderstreepten 
kwam de Waalse Ekonomische Raad op 

" onaanvaardbare wijze tussenbeide, door 
een waalse financiële bijdrage voor ha-
venexpansie af te wijzen op grond van 
de overweging, dat het hier om vlaamse 
streekontwikkeling gaat, die de Walen 
niet interesseert en zelfs zou benadelen. 

(vervolg op hlz. é). 

VERANDEREND 
MAATSCHAPPIJBEELD 

De 43ste vlaamse sociale week 
van het A.C.W. te Den Haan is de
ze lieer niet naar het traditioneel 
patroon verlopen. Op zich zelf zijn 
deze studiedagen een bewijs van 
de stijgende standing van het so-
ciaal-ekonomische d e n k e n in 
Vlaanderen, samen of naast bij
voorbeeld de vlaamse ekonomische 
kongressen of de bijeenkomst van 
nederlandse en vlaamse planolo
gen. Dergelijke kongressen zijn 
hoe dan ook toch elk voor zich 
blijken van een groeiende bewust
wording, van een groeiende be
heersing van de hedendaagse so
ciale en ekonomische materie, die 
steeds dieper haar stempel drukt 
op de al bij al nog ouderwets ge
bleven partij-politiek en regerings
techniek, die echter stilaan maar 
zeker evenmin kunnen ontsnap
pen aan dit soort vertechnizering 
van de beleidsfunkties in welk do
mein dan ook. 

De zowat 750 deelnemers van de
ze Vlaamse sociale week hebben 
naast de doorlichting van de kon-
sumptiemaatschappij, die aan een 
verkeerde programmatic lijdt en 
een tekort heeft aan praktische 
planning, ook kunnen luisteren 
naar autokritiek terwijl het ver
schijnsel kontestatie, vooral van
wege de jongeren, eveneens zijn 
intrede heeft gedaan. Op de ach
tergrond van een machtsverschui
ving van het privé-kapitaal naar 
de grote ondernemingen, waarbij 
de groeiende invloed van de tech-
nokratie een belangrijke rol 
speelt, werden de tekorten van 
een aan de nieuwe toestanden en 
verhoudingen niet aangepaste 

maatschappelijke struktuur bloot
gelegd. Er werd gewezen op de 
terreinen, waarop zowel werkge
ver als werknemer het broederlijk 
eens zijn om bepaalde voor hen 
hinderlijke sektoren op de staat af 
te wentelen, op het gemis aan be
scherming van de verbruiker, on
der meer als gevolg van tegenstrij
dige belangen, waarmee ook de 
vakbeweging alsnog geen blijf 
weet. 

Er werden op deze vlaamse so-

sluiting te zoeken met de maat
schappij van morgen die wij dan 
toch allen samen moeten opbou
wen. 

EEN KWARTEEUW BENELUX 
Binnen twee weken wordt te 

Brussel het 25-jarig bestaan van 
Benelux plechtig herdacht. Ook al 
ontbreekt aan Benelux het volks-
nationale element dat nochtans 
het cement zou moeten zijn van 

beroepsHALVE 
bekeken 

ciale week enkele bakens verzet 
onder meer wat de vervlechting 
der sociale organizaties en de par
tijpolitieke hefbomen betreft. Pro
fessor Ward Leemans zei het on
omwonden : politieke vrienden in 
de Wetstraat volstaan als machts-
platform niet meer. Dat zoiets op 
een A.C.W.-bijeenkomst gezegd en 
beaamd wordt, wil toch iets bete
kenen. 

Al zijn we het dan niet met alles 
eens wat bij dergelijke "gelegenhe
den gezegd wordt, toch is ook de 
Vlaamse Sociale Week een pozitie-
ve bijdrage tot het steeds rijker 
en geschakeerder wordend vlaam
se leven, vooral omwille van de 
opener dialoog en omwille van de 
duidelijk gebleken wil, een aan-

deze moderne versie der « Lage 
Landen «-solidariteit (en waarbij 
het de bedoeling moet zijn dat wij 
zoveel mogelijk de nadruk leggen 
op deze volkse samenhorigheid, 
zonder daarbij te vervallen in een 
eenzijdige « adoratie », wat het 
kenmerk is van de houding van te 
veel wallinganten ten opzichte 
van Frankrijk), deze leemte belet 
ons niet de pozitieve zijde van Be
nelux te waarderen. Benelux leid
de bij voorbeeld tot een aanzien
lijke stijging van het intra-han-
delsverkeer, dat tans een van de 
belangrijkste ter wereld is dat 
tussen twee landen plaats vindt. 
Beide partners namen op eikaars 
markt een grotere plaats in, waar-
in nu wel een zekere stagnatie is 

gekomen met daar tegenover dan 
weer het stijgend Benelux-aandeel 
op de markten van de drie grote 
E.E.G.-landen. 

De overheersende karakteristiek 
van Benelux is dat op een beperkt 
grondgebied en met een betrekke
lijk klein aandeel van de globale 
E.E.G.-bevolking er in de Bene-
luxlanden een enorme aktiviteit 
wordt ontplooid. Dit blijkt bij 
voorbeeld uit het 24 t.h.-aandeel 
in de E.E.G.-staalproduktie, een 
vleesproduktie van bijna 16 t.h. en 
niet minder dan 32 t.h. van het 
E.E.G. • binnenscheepvaartverkeer 
(driemaal zoveel als Frankrijk). 
Met zijn 19 t.h. goud- en deviezen-
rezerve en zijn totale invoer van 
645 miljard fr. en uitvoer van 587 
miljard is Benelux de vierde han-
delsmogendheid ter w e r e l d . 
Plaatst men daartegenover dat 
het Benelux-grondgebied slechts 
5,7 t.h. inneemt van de totale op
pervlakte der E.E.G.-Ianden en 
12,3 t.h. van de E.E.G.-bevolking, 
dan is het woord « enorme aktivi
teit» zeker niet overdreven. Deze 
cijfers illustreren tenslotte over
duidelijk de draaischijf-pozitie der 
Beneluxlanden. doch ook de quasi-
legendarisciie werkkracht van de 
grotendeels nederlandse bevolking 
van dit gebied. Dat de trend qua 
kulturele integratie de bijna 
triomfantelijke tendens van de 
ekonomische statistieken niet 
volgt, ligt grotendeels aan het ge
mis van vlaamse zelfstandigheid 
en bewegingsvrijheid binnen het 
kader van de belgische staat. Stel
lig zou een deelstaat Vlaanderen 
in dit verband vrij spoedig de mo
tor worden voor het bereiken van 
een hogere indeks op socio-kultu-
reel vlak. 



(vervolg van biz. 3) 

Dat de Walen precies voor hun eigen 
projekten de vlaamse financiële solida
ri teit opeisen (ook voor projekten of in 
uitvoering zijnde werken waarvan het 
ekonomisch nut door waalse ekonomis-
ten werd in twijfel getrokken) bewijst 
slechts hoe scheef de waalse gedachten-
gang is gegroeid. 
Het voorlaatste woord komt van de Eko-
nomische Raad voor Vlaanderen. Deze 
stelt een studie van de havenprojekten 
voor op grond van ekonomische over
wegingen, om dan ongeacht de streek 
de ekonomisch meest haalbare en ver
antwoorde rangorde te kiezen. In die zin 
zou de E.R.V. dan een advies voor de re
gering uitwerken. Het is een poging om 
uit het moeras der tegenstrijdigheden 
te geraken. 

Behalve de erkenning dat een natio
nale havenpolitiek slechts volop die 
naam verdient wanneer alle partners er 
in betrokken worden (nationale, regio
nale, stedelijke overheid, havengebrui-
kers, werkgevers en werknemers) is het 
toch zo dat men voor zekere eerste faze-
opties niet lang meer mag aarzelen. 
Men dient de gevraagde verwezenlijk
ingen weliswaar te toetsen aan de hui
dige belangrijkheid der gewesten, doch 
er is een rangorde die op de toekomst 
slaat. Door beide tegenover mekaar af 
te wegen en door met de werkelijke uit
gaven rekening te houden (en niet met 
cijfers die men doelbewust opdrijft om 
beoaalde projekten bij voorbaat te kel
deren), kan men binnen zeer kort be-
slJssineen nemen, in afwachting dat een 
ruime bevoegde havenkommissie alle za
kelijke elementen in een definitief dos
sier zou samenbrengen. 

Alleen op die manier zal men een ein
de maken aan het krakeel en kan men 
van improvizatie naar nauwkeurige 
planning en koördinatie overschakelen. 

I Verk iezingen 1970 

deyelijk 
voorbereiden 
nu! 

(w.a.) Het Dosfelinstituut heeft het 
initiatief genomen, een grote winterci-
klus in te richten over gemeentebeleid 
in al zijn diverse aspekten. 

Er wordt gestart met een algemene 
inleidende les over de verhouding tussen 
staat, provincies en gemeenten. Verder 
komen aan de beurt lessen over de ge
meentekieswet (1 u.), de gemeentefi-
nanciën en de begroting (samen 2 u. ; 
hierover werd een degelijk gefundeerd 
sillabus opgesteld over de nieuw-mge-
voerde metode van begroting), de C O . 
O. (2 u.), de problemen van de ruim
telijke 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 gemeente 
(brandweer, gezondheidszorg e.d. — 1 u.) 
De hoofdbrok van gans de ciklus zijn 
echter wel de zes lesuren over de ge
meentewet. 

Er valt verder op te merken dat voor 
elk lesuur dertig mmuten vraagtijd is 
voorzien. Bovendien zijn op het einde 
van de ciklus nog 2 u. voorzien voor een 
forumgesprek. 

Teneinde verre verplaatsingen voor 
belangstellenden zoveel mogelijk te ver
mijden, zal deze kursus plaats hebben 
in de vijf vlaamse provincies, telkens in 
de provinciehoofdplaats. 

Hier volgt het datumschema per pro
vincie. Belangstellenden houden deze 
data vrij. Antwerpen en Brabant: 9 nov., 
7 dec, 11 jan., 1 febr., 1 maart. Oost-
vlaanderen en West-Vlaanderen: 16 nov., 
14 dec , 18 jan., 8 febr., 8 maart. Lim
burg : 23 nov., 14 dec, 25 jan., 15 feb., 
15 maart. 

Uurschema : telkens dus één zondag 
per maand, van 9u30 tot 12u30 en van 
14u30 tot 17.30. Vier lessen per kursus-
dag met telkens dertig minuten vraag
tijd per lesuur. 

Vóór elke les zal voor de deelnemers 
een sillabus worden gemaakt. Verder 
zal dokumentatie ter inzage zijn. 

Het inschrijvingsgeld voor gans de ci
klus bedraagt 750 fr., inkluzief middag
maal en kursusgeld. Wie één bepaalde 
kursusdag wil komen, betaalt 200 fr. Al
le inschrijvingen moeten centraal toe
komen op het Dosfelinstituut, Tribune
straat 14. Brussel 1 (p.r. 224.43 van de 
Kredietbank, rekening 83.555 van het 
Dosfelinstituut). 

Nadere inlichtingen kunnen telefo
nisch verstrekt worden : Dosfelinstituut 
Brussel - tel. 02/19.12.02. 

Kempense steenkool ( 1 ) 

de schreeuw 
om 
cokes 

(sen. a. jeurissen) Het jaarverslag van 
het Kolendirektorium voor 1968 schijnt 
op een eerder subjektieve wijze zijn 
opdracht te willen vervullen ten over
staan van de ekonomische vraagstukken 
die rijzen in verband met het steenko-
lenvraagstuk in ons land en meer in het 
bijzonder het Kempense Steenkolenbek-
ken. 

Deze houding is niet nieuw, reeds in de 
prognoses die terug te vinden zijn in 
het jaarverslag van 1967, opgesteld half 
1968, spreekt zij van fundamentele ten
densen in de grote verbruikssektoren, 
waarbij de opmerking gemaakt wordt 
dat een langzame vermindering van de 
vraag vanwege de cokesfabrieken moet 
vastgesteld worden. 

In diezelfde periode kontakteerden de 
franse Cokesbedrijven de Kempense 
Mijnen voor levering van cokesfijnko-
len en begon men met de uitvoer reeds 
in de eerste weken van het vierde kwaï"-
taal van 1968. 

Dit waren de eerste tekenen, dat het 
tekort aan goede cokesfijnkolen zich 
ook zou doen gevoelen in België, het is 
algemeen geweten dat de voorraden 
goede cokes in de E.G.K S. uiterst be
perkt zijn, en dat een aantal cokesbe
drijven in België die moesten sluiten, 
hun aktiviteiten zullen verder zetten. 

Het is duidelijk dat het Kolendirekto
r ium geen marktonderzoek doet. 

Het jaarverslag 1968 geeft op pagina 
118 volgende stelling weer : « Geheel de 
kempense produktie is, nu reeds, ekono
misch overtollig ». 

Hierbij moet ik enkele bedenkingen 
maken : 

Deze uitspraak komt uit een verslag 
dat het departement voor Energiebeleid 
in 1967 opstelde en waarvan de argu
mentat ie totaal achterhaald is op dit 
openblik. Of wil men veronderstellen 
dat het ministerie van Ekonomische Za
ken de luikse en henegouwse staal- en 
cokesbedrijven totaal afhankelijk wil 
maken van buitenlandse leveringen ? 
Als ik goed ingelicht ben liggen de za
ken zo dat de buitenlandse leveranciers 
op dit ogenblik en dit geldt ook voor de 
eerste komende 6 maanden niet bereid 
zijn nieuwe kontrakten op lange ter
mijn af te sluiten tegen de huidige lage 

prijzen ; voor zo ver mij bekend is 7nl 
len de luikse staalbedrijven een tJ}' 
afhankelijkheid van buitenlandse ? e S 
ranciers weigeren. " ^ 

H Kempense steenkool ( 2 ) 

niet rood^ 

geen leeuw 
Zijne Excellentie is een -wandelend misverstand. Niets aan hem is echt 

eh eigen. Hij heeft niet eens een naam. Nou ja, hij heet wel Vermeylen, 
maar daar-is-tie niet verantwoordelijk voor, alleen maar reusachtig dank
baar. Wat hij heeft, wat hij is, wat hij betekent : een naam die niet eens 
van hem is, maar van zijn vader. Z'n eigen inbreng is alleen maar schijn. 
Piet heet hij in de vlaamse partijkranten en voor de naïeve makkers die 
zich vastklampen aan de flamingantische aanwezigheid van dé Vermeylen 
in de socialistische geschiedenisboekjes. Maar in ieder officieel dokument 
waarop je beslag kan leggen heet hij Pierre en het adres is navenant • 
eentalig Frans. 

Zijne Excellentie De Naamloze is tevens kleurloos. Rood ? Lamenie-
lache ! Het socialisme is voor hem de ladder geweest, waarlangs hij z'n 
nieUgheid naar omhoog kon hijsen. Hij had het reusachtig voordeel dat 
de ladder reeds naast zijn wieg stond en dat hij alleen maar de handjes 
moest uitsteken. Van kleinsaf aan gewoon te klimmen te krijgen, te stij-
gen Socialisme is alleen maar het merk van de ladder, die destijds uit 
ander hout werd gesneden door de andere Vermeylen. 

Een leeuw ? Misschien toch wel : in sommige brusselse salons ligt voor 
het knusse haardvuur een levensgrote huid met de gezellig-griezelige kop 
vol vreselijke tanden er nog aan. De freules, de op snee vergulde dochters 
van les gens qm sont bien, draaien zich met hun buik in de warme vacht 
als ze hifi naar Sylvie Vartan liggen luisteren of wat grasduinen door de 
damesblaad]es denier cri de Paris. Zo'n leeuw misschien : voetbank voor 
grootstedelijke salonards en bakermat van anti-vlaamse illuzies Een lege 
huid, een lege dop, een lege vent. En niets meer dat doet denken aan de 
andere, nog met gestroopte leeuw die óók Vermeylen Met. 

Geen Piet, geen rood en geen leeuw. Alleen maar Ikzelf. 
Ikzelf heeft dezer dagen in de Vlaamse Klub te Brussel gesproken voor 

de gelegenheid getooid met de voornaam Piet. Ikzelf heeft daar duide
lijk gemaakt — zoals enkele jaartjes geleden Pilatus reeds placht te doen 
— dat het allemaal zijn fout niet is, dat hij het opperbest meent maar dat 
er contre La force nu eenmaal geen resistance genoeg is. 

Ikzelf heb dit jaar vijf taalwetscholen te Brussel opgericht. Dat is maar 
/ 'c t j t van wat wettelijk is voorzien, m.aar ikzelf had er tien willen op-

ricnten. Ikzelf had dus alvast goede voornemens en ikzelf heb in feite 
meer en beter gedaan dan mijn achtbare voorgangers • die hebben in vijf 
jaar tijds slechts 19 taalwetscholen opgericht. Ikzelf sla dus nog niet zon 
mal figuur. Ikzelf ben geen geilaard : ik verkracht de wet maar hal} na 
mijn pasca kan ze zich nog in de illuzie van haar maagdelijkheid koêste-

Dat allemaal heeft Piet - Pierre uit z'n voeten geslaan, in enigszins an-
Klub-lId^T '^"*'^"''^'^'^' "°° '" ^^^ flamingantisch gehoor van de Vlaamse 

Is het verkeerd de aanleiding voor deze prietpraat te gaan zoeken in 
IV'rlltn onïangs uerscjienen is in « De Bond », het blad van de Jonge 
en Crrote Gezinnen ? De redaktie van « De Bond » had er een gehaaide 
,„^t?J ,^f ""'^Sestuurd om even een kijkje te gaan nemen in de vijf taal-
Zf'n Z^'Tl'T^ ^^^"en t te . De jongen kwam met gepeperde kopij 
hInL' ^y- ^""^ bevonden ten eerste dat die vijf schooltjes in zeven 
haasten geirnprovizeerd waren op het allerlaatste ogenblik en dat het 
onderwijzend personeel z'n aanstelling maar vernam op de vooravond van 
t d7hrJ'^r^'^''fu^'' tweede dat die scholen zo-maar ingeplantZarZ 
Ten ri.r^?H.fL'''^^°^H"''^^^-^°"'i^'', '^^^'^^ooisch onderzoek of voorstudie. 
if,7j dat een deel van die scholen gevestigd was in rijp-voor-afbraak-
^nll,U^^ '"•'' ^^""*' T^'^^"" '^^ kinderen tijdens de speeltijd maar wat 
gaan kuieren in een park. want een speelplaats was er niet 

Een zwaar dossier, zo zwaar dat de tekst van het « Bond '^-artikel de ron
de deed van een deel van de vlaamse pers. Piet-Pierre kon er niet aan 
teTsl'ralieknmT "w^"" ' -^oest het onderwerp in de VlaJmTe KlZ 

JammerlSn R . r / ' ' ' ''T'"'^^ ^'^ ^'^°'" ^^^ ̂ ^^^l f-pleidooi pro domo af. 
naUMdtJrJ^T^' ""^^r Set^assen in de onschuld, gauw nog wat 
lelies te d?nnZt ""• ".'"^^'•^'' ^" voorgangers, om dan keurig de pol-
letjes te drogen en over te gaan tot de dagorde. Voor Pierre-Piet is de 

derni^Zomen.''^- '' "^^'"""^ " " " varkentj! gewassen en eenkwajehZ 

aemetntl^nU^lt"-^^ "^-"^^^ ^""'^ ' " ^^ ° 9 ^ " ^^rooien van de vlaamse goe-
gerneente als enige pnjs voor een verguld leeglopersleventje • het is niet 
te duur betaald. En intussen wordt Brussel verder Vermeylezeld 

dio Genes. 

wie doet wat 
voor 
iimburg ? 

(sen. a. jeurissen) De ekonomische ho 
rekening die gegeven wordt van de hi>l' 
delsprodukten op pagina 119 klinkt vrii 
verward en zelfs strikt «eonom^sch, 
onjuist. -=i-n» 

Men spreekt er namelijk van de net 
towaarde en de kostprijs van de W " 
waardige produkten. Uiteraard zou hft 
eerlijker zijn indien men de valorizat L 
waarde van deze minderwaardige ^ui 
dukten zou verrekenen in de verkonrT 
prijs. Er is een tijd geweest dat o Z 
kolenmijnen belangrijke winsten en w 
dragen boekten door elektriciteitsveS 

Verder is het ook zo dat de moderne 
elektrische centrales in België niet al-
leen minderwaardige produkten kunnen 
verbruiken onder de 40 % as, maar dat 
« tlottatieschiefers » en mijnstorten een 
goede afzet kennen, alhoewel met ken-
merken die tot 80 % ballast gaven. 

Ten slotte kan men dan ook nog de 
opmerking maken dat de cokesfijnkolen 
buiten de cokesbereiding zelf een valo-

rizatie krijgen aan derivaten, waarvan de 
ekonomische waarde niet moet bewezen 
worden, zoals t rouwens onze uitvoer 
naar de Nederlandse Staatsmijnen be-
wezen heeft. De verkoopprijs van 644 Ü4 
IS dus maar teoretisch, want de ekono
mische waarde ligt hoger. 

Het Kolendirektorium zegt nog ver
der dat het stelselmatig uitstellen van 
de sluitingen een onredelijke oplossing 
zou zijn, die tegen de ekonomische wer
kelijkheid zou indruisen en de rijksbe
groting zwaar en nutteloos zou drukken. 

Het is voor mij duidelijk dat het Di-
rektorium hier aan politiek doet. Wat 
wordt er niet gesubsidieerd in de ver
schillende nijverheidssektoren ? 

Een dergelijke politieke optie van het 
Direktorium valt buiten het kader van 
de opdracht die het te vervullen heeft, 
'temeer daar het in het saneringsbeleid 
de sociale aspekten van bijkomende 
aard betitelt. Dergelijke houding is on
aanvaardbaar. Hoogstens zouden de so
ciale aspekten evenwaardig moeten 
doorwegen in het vraagstuk, maar zeker 
niet bijkomstig. 

Voor onze limburgse arbeidersge
meenschap vraag ik een primordiale op
lossing van alle sociale vraagstukken 
die rijzen in verband met de komende 
mijnsluiting te Eisden en alle mogelij
ke wendingen die het huidig personeels
beleid in de kempense bekken zou aan
nemen. 

Bij een steunakt ie 

boemerang 
op otliciële 

hootden 
(j olaerts) Dat de Boemerang-aktie, 

nodig was bewijst dat onze sociale wel
vaartstaat zijn naam niet verdient. On
ze maatschappij legt weinig solidariteit 
aan de dag met diegenen die zich niet 
verdedigen kunnen. Lichamelijk of 
geestelijk gehandikapten, zieken en in
validen zijn een lastpost voor ons maat
schappelijk bestel dat op kapitaal en ar
beid, op produktie en konsumptie is af
gestemd. Er wordt natuurli jk het een en, 
het ander voor hen gedaan, maar het 
lijkt allemaal meer op liefdadig mede
lijden dan op menselijke solidariteit. 

Ik heb me in verband met dit pro
bleem zitten afvragen hoe het mogelijk 
is dat een ziekenkas honderden miljoe
nen winst maakt terwijl de nood van 
zoveel zieken zo groot is. Ik vind het er
ger dan een schandaal. Een ziekenkas 
zou toch bij uitstek sociaal moeten zijn. 
Ze maken helaas meer winst dan som-
mig groot-kapitaal. En dan maar hui
chelen ! 

En al even onsociaal vind ik sommige 
geneesheren die enorme kapitalen ver-
zamelen op de kap van de mizerie der 
mensen. 
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LUCHTHAVEN DEURNE 

Uit het antwoord van minis
ter Bertrand op een vraag van 
senator Jorissen blijkt dat 
Deurne in 1968 dubbel zoveel 
passagiers boekte (52.365) als 
de drie waalse sekundaire 
luchthavens Spa, St. Hubert en 
Bierset samen (27.645). Op een 
verdere vraag, nl. naar het toe
komstig beleid inzake luchtha
vens, verwees de minister naar 
zijn antwoord, destijds aan 
volksvertegenwoordiger Schiltz 
verstrekt. Het « antwoord » 
komt neer op een reeks vage 
zinnen, vol belgisch-ambtelijk 
jargon, waaruit niet duidelijk 
is op te maken, wat de minister 
eigenlijk van plan is, al weet 
iedereen dat Bertrand het spel 
van Brussel speelt en 's lands 
grootste haven nog steeds een 
echte luchthaven misgunt. Van 
sabotage hebben belgische mi
nisters trouwens een handje 
weg, vooral als het tegen 
Vlaamse belangen ingaat. 

VERSCHAEVE-HULDE 

We herinneren er aan dat 
vandaag zaterdag 27 september 
en morgen zondag 28 september 
te Alveringem de Verschaeve-
hulde plaats vindt. Tot hiertoe 
traden reeds 500 bekende en 
minder bekende Vlamingen toe 
tot het bescherm- en steunko-
mitee. Uit het programma lich
ten we als bijzondere punten de 
opening van de Verschaeve-ten-
toonstelling heden namiddag 
om 15 u. en voor morgen zon
dag : mis om 10 30 u., om 11.30 
u. opening van de Cyriel Ver-
schaevestraat, om 12 u. onthul
ling van een gedenkplaat, om 
13 u. een vriendenmaal en om 
15 u. een bezoek aan de ten
toonstelling. 

OP DE VINGERS GETIKT 

De Raad van State heeft het 
fransdolle gemeentebestuur van 
Etterbeek op de vingers getikt 
wegens overtreding van de 
taalwetgeving in de etterbeekse 
vakantiekolonie te Terlanen-
Overijse, waar alles eentalig 
Frans wordt aangekondigd en 
geregeld. In hoever dit arrest 
nu indruk zal maken op de fa
natici van het etterbeeks sche-
penkollege moeten we afwach
ten, want het Brusselse is nu 

eenmaal een gebied geworden 
waar men ongestraft de wetten 
kan overtreden. De kleurpartij-
en, die voor deze wantoestan
den verantwoordelijk zijn, noe
men dergelijke praktijken 
waarschijnlijk « herstel van het 
gezag »... 

VANZELFSPREKEND. . . 

Het brusselse World Trade 
Center prijkt met een halve 
bladzijde reklametekst in de 
nieuwste editie van de tele
foongids en die halve bladzijde 
is helemaal Frans. 
Dat noemen we nou eens van

zelfsprekend. Wie had wat an
ders verwacht van een initia
tief waarachter Van den Boey-
nants in hoogsteigen persoon 
zit, samen met zijn zaken
vriend en dito haai Charly De-
pauw ? 

En tussen haakjes : Van den 
Boeynants zetelt in de zespar-
tijenkommissie als P.S.C.-er. 
Helemaal nieuw is ook dat 
niet. Maar toch verbaast het 
ons nog altijd een beetje. De 
man is immers van doodgewo
ne mechelse komaf en anno 
1940 nog werd hij vervroegd 
uit duitse krijgsgevangenschap 
ontslagen .. als Vlaming. 

Begonnen als Vlaming en na 
een interim als Vlaming-noch-
Waal-maar-nationale - Brusse
laar nu toch bij een waals par
tijtje... 

POSTNUMMERS 

iJen kleine kontrole van de 
reeds gepubliceerde lijst der 
postnummers voor alle belgi
sche gemeenten heeft ons ge
leerd, dat de aankondiging be
treffende de Voerstreek inder
daad juist is : de Voerdorpen 
zijn de enige belgische gemeen
ten die geen postnummer toe
bedeeld kregen. 

De bedoeling ligt er vinger-
dik op : men wil de Voerdor
pen tans geen postnummer ge
ven, omdat het dan een Lim
burgs zou zijn. En aangezien 
Luik de gegronde hoop mag 
koesteren dat het statuut van 
de Voerstreek nog voor wijzi
ging en koehandel vatbaar is, 
voorlopig dus maar geen post
nummers. 

De omstreden gemeenten in 
Wallonië (Komen-Moeskroen 
Edingen, de Platdietse streek 

en noem maar op) kregen na
tuurlijk wél een postnummer. 

Uit kleine administratieve 
beslissingen kan men de komst 
van het grote verraad aflezen... 

STRAATGEVECHTEN 

Recente uitlatingen en proef
ballonnetjes — vooral van so
cialistische zijde — wijzen er 
op dat « men » zijn zinnen 
heeft gezet op de zoveelste koe
handel inzake de vlaamta rand
gemeenten. 

De gemeenten met facilitei
ten zouden bij de brusselse ag
glomeratie gevoegd worden, 
echter niet zonder een « billij
ke » kompensatie voor de Vla
mingen. Die billijke kompensa
tie zou er dan in bestaan dat de 
zogenaamde « vlaamse wijken » 
het grote voorrecht zouden 
krijgen, vlaams te mogen blij
ven. 

Het maneuver kan ook an
dersom worden gespeeld : men 
kondigt met veel tamtam aan 
dat de vlaamse faciliteitenge
meenten definitief tot Vlaande
ren behoren, nadat de zoge
naamde « franstalige wijken » 
er uit gelicht en bij de hoofd
stad gevoegd zijn. 

Jan Verroken is de oervader 
van dit koncept, waarbij hij 
een roemloze nederlaag tege
moet holde op Hertoginnedal 
in 1963. 

Straatgevechten in het voor
uitzicht ? 

GANDI 

In de brusselse agglomeratie 
— en met name te St Jans-Mo 
lenbeek — wordt binnenkort 
een monument van de Mahat-
ma Gandi opgericht. 
Uitstekend initiatief. Nergens 

beter dan aan de voet van zo'n 
monument zouden de groot-ste
delijke burgervaderen zich 
kunnen bezinnen over ver
draagzaamheid, ontvoogding 
van de paria's en verheffing 
der sociaal en kultureel ver
drukten. 

Of ze het zullen doen, is na
tuurlijk een héél andere zaak. 

Inmiddels zal de dode Gandi 
het over zich heen moeten la
ten gaan, dat zijn standbeeld 
zal worden ingehuldigd door 
het dikgebuikte kruim van 
volksverdrukkers en kasteheer-
sers. 

VAN DEN REECK 

Een onzer redakteurs vroeg 
zich verleden week af « wan
neer er te Borgerhout weer 
een Herman Van den Reeck-
straat, die tijdens de repressie 
zo stiekum van naam verander
de, zou komen ». 

Ruim een maand geleden, zo wat midden augustus 
werd waarschijnlijk zelfs Scotland Yard, door veel 
ondervinding en van nature al flegmatisch, toch wel even 
opgeschrikt door een klein boekje dat niet meer dan 
veertien bladzijden telt. De titel ervan kan wel vertaald 
worden door : «Gids van de volmaakte buitenslaper». 
Minachting hoeft men niet zo maar onmiddellijk in die 
vertaling te zoeken want «buitenslaper» is het goed 
nederlandse woord voor het « clochard-tipe». 

Dat boekje wordt gratis uitgedeeld aan de hippies die 
van overal ter wereld in hun « hoofdstad» Londen ver
schijnen en er het «hoofdkwartier» Piccadilly Circus 
bezoeken Om een dubbele reden is dit boekje verbazing
wekkend : omwille van de inhoud, maar meer nog om
wille van het feit dat het bestaat. Dat deze « Gids » ge
schreven werd en verspreid wordt is nog geen absoluut 
bewijs dat er een soort organizatie zou bestaan, maar het 
is toch wel een aanduiding dat deze de gehele wereld 
omvattende beweging nog door iets anders gedreven 
wordt dan alleen maar door die in vele landen aanwezige 
oorzaken waardoor deze jonge mensen bewogen worden. 

Uit een franstalige samenvatting van de inhoud van 
deze hippiegids, enkele bloemen : 

— er zijn sluwe recepten om bijvoorbeeld een geldau
tomaat te «bewerken», om op krediet te gaan wonen, 
om aan kleren te geraken zonder te betalen, om valse 
getuigschriften van staat van behoeftigheid en dan over
heidssteun vast te krijgen, om verdovingsmiddelen te 
maken met vijf of zes gewone planten die men in de par
ken kan vinden, om zelfs marihuana te kweken op ver
laten gronden, om drogeermiddelen vast te krijgen in 
Soho of eenvoudigweg door bepaalde geneesmiddelen te 
kopen; 

g i d s 
— zij die eens een goeie grap willen uithalen vindea 

in de « Gids» de geheime telefoonnummers van de mi
nisters met de raad hen eens om drie uur 's morgens op 
te bellen en de geheime nummers van de vliegvelden 
laten toe er paniek te veroorzaken als u daar toevallig 
lust moest toe hebben; 

— er is verder een lange adressenlijst van huizen en 
gebouwen die ofwel bouwvallig zijn ofwel verlaten en 
waar men gemakkelijk kan overnachten, men leert er 
hoe een achterdeur van een universiteit te forceren en 
zo in de keuken te geraken om er eens goed te eten, of 
op de bovenverdiepingen om er — als dat met een hippie 
ooit mocht gebeuren ! — een stortbad te nemen; 

— de lijst van de grootwarenhuizen of van de wacht-
hallen waar gemakkelijke en diepe zetels en sofa's staan 
geeft de gelegenheid eens een dagje te luieren als een 
gewone welgestelde burger, televiziekijkers krijgen de 
lijst ^̂ an de jvachtzalen waar televizietoestellen staan 
opgesteld; 

— wie eens een hele week rust wil nemen krijgt de 
nuttige raad zich aan te bieden in een psichiatrische kli
niek, men wordt er niet afgetast, krijgt een kamer, wordt 
flink gevoed en achteraf blijkt dan wel dat men u niet 
houden mag, de reden is natuurlijk eenvoudig : men is 
niet gek (genoeg) ! 

En 'dit zijn'niet eens alle mooie bloempjes die op die 
veertien bladzijden bijeengelezen zijn! De meest egoïs
tische, de meest anti-sociale zijn er niet eens bi j ! 

Zijn de hippies in een zekere zin misschien de dragers 
van een grote hoop : dat ooit de mensen zich zullen afke
ren van de konsumptiemaatschappij; hun levensgids is 
in elk geval de uitdrukking van de laagste konsumptie-
geest! 

Misschien ligt het onderscheid tussen dekadentie en 
vernieuwing hierin dat de dekadent zich ontevreden 
dood(vr)eet aan het verachte bestaande en dat de echte 
vernieuwer in een soevereine en blije onthechting aan 
het terecht geminachte bestaande kan voorbijgaan ! 

NEMROD 

Een edegems lezer weet be
ter : in 1960 veranderde de 
naam van de Winston Chur-
chillstraat te Borgerhout weer 
in Herman Van den Reeck-
Btraat. Waarvan zeer graag 
akte ! 

En hier dan de delegatie-leiden van het zespartijen-overleg ne'tjes bijeen: tegenover premier Eyskens de partijvoorzitlers Van der Eist, Descamps, 
Collaid, Houben en Duvieusart. 

HERTOGINNEDAL 

Misschien ziet hij er zo niet 
uit, maar het blijkt in alle ge
val uit zijn geschriften : Lode 
Kiebooms is op zijn kop ge
botst. 

In de «Gazet van Antwer
pen » luidde hij de besprekin
gen van de zespartijenkommis-
sie in met een artikel, dat de 
redaktie gewoontegetrouw en 
veiligheidshalve als «Vrije 
Tribune » afdrukte. 

Wat lezen wij als slot van dit 
artikel ? «Hopelijk», zo schrijft 
Kiebooms, «brengen zij (en 
daarmee bedoelt hij de Vlamin
gen, inzonderheid die van V.U. 
en P.V.V.) nog wel zoveel ge» 
zond verstand op dat men een 
nieuwe uitgave van een spijtig 
Hertoginnedal zal kunnen ver
mijden ». 

Een «spijtig Hertoginnedal»! 
Dit spijtige Hertoginnedal 
werd door Kiebooms in 1963 
goedgekeurd. Hijzelf en ande
re Jan Verrokens hebben na
dien maandelang de vlaamse 
katolieke pers overstroomd 
met artikelen, waarin de lof 
van de overwinning van Her
toginnedal werd gezongen. 
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GEEN PROTEST ?..» 

Volgens « De Gazet van Ant-
' werpen» zou geen enkele 
• volksvertegenwoordiger of se
nator geprotesteerd hebben te
gen de miskenning van het 
parlement inzake de beslissing 
om de toepassing van de B.T.W. 
één jaar uit te stellen. 

Dit is alleszins onjuist wat 
'<de V.U.-vertegenwooridgers be
treft. Zowel onze vertegen
woordiger in de Kamerkom-
missie Frans van der Eist als 
onze vertegenwoordiger in de 
Senaatskommissie Lode Claes 
hebben er scherp tegen gepro
testeerd. 

OOK EEN OPINIEPEILING 

«Le Soir» van 17 dezer 
maakt melding van een opinie
peiling, gehouden te Brussel 
door professor Henri Vander 
Eycken. Als grote titel drukt ze 
dienvolgens : te Brussel 886.000 
ifranstaligen 190.000 nederlands-
taligen. 

Vooreerst worden 140.000 
vreemdelingen zo maar bij de 
franstaligen gerekend al kent 
de meerderheid van hen slechts 
wat gebroken Frans. 

Verder blijkt het dat 78,9 t.h. 
zich zelf rekent als behorend 
tot de franstaligen en dat 
3,5 t.h, zonder mening is. 

Daarnaast echter geeft 69,9 
t.h als moedertaal het Frans op 
tegen 27.1 th . het Nederlands 
en 3,3 % weten het niet of 
wensen het niet te zeggen. 

«Le Soir» besluit uit het 
verschil tussen beide procenten 
dat meer dan 1/3 nederlandsta-
Üigen (als moedertaal) fransta-
lig wil heten. 

De talentelling van 1947 gaf 
2 ,̂2 t.h. nederlandstaligen te
gen 75,8 franstaligen (volgens 
« Le Soir »). 

Opmerkelijk is het dat 30 t.h. 
van de nederlandstaligen het 
procent nederlandstaligen te 
Brussel schat op meer dan 50 

t.h. Zo men de huistaal zou na
gaan zou dit inderdaad blij
ken! 

BEPERKING PARLEMEN
TAIRE VRAGEN.. . 

Volgens «Het Belang van 
Limburg » zou het aantal parle
mentaire vragen moeten be
perkt worden, niet alleen in de 
Kamer waar het helaas reeds 
een feit is, maar ook in de Se
naat. 

Het is natuurlijk een feit dat 
de limburgse C.V.P.-senatoren 
weinig parlementaire vragen 
stellen. Of ze te lui zijn of er 
geen verstand van hebben laten 
we in het midden. Wat we wel 
weten dat is dat de V.U.-sena-
toren via parlementaire vragen 
heel wat scheve zaken rechtzet
ten. De parlementaire vraag is 
een uitstekend parlementair 
middel. 

. . . IN DE SENAAT ? 

Overigens heeft men in de 
Senaat al twee maal geprobeerd 
het slechte voorbeeld van de 
Kamer te volgen. 

Wim Jorissen heeft het ech-
tei tot nog toe steeds weten te 
verhinderen door te dreigen 
alle vragen mondelings te stel
len of meer te interpelleren 
zodat eike openbare vergade
ring een uur langer zou duren. 
Daar men wist dat de V.U. haar 
bedreiging zou uitvoeren heeft 
men de zaken gelaten gelijk ze 
waren. Wat inderdaad het ver
standigst is in dit geval. 

WREEDHEDEN 

De Palestijnse verzetsorgani-
zaties hebben onlangs in drie 
westerse hoofdsteden bommen 
gegooid naar Israëlische instel
lingen. Zo ver is het met de 
Chinezen en de Russen nog 
niet gekomen ma^r toch zal de 

20ste verjaring van de uitroe
ping van de Chinese Volksre
publiek door de Vereniging 
België-China te Brussel in het 
paleis voor Schone Kunsten op 
vandaag zaterdag herdacht 
worden met de vertoning van 
de dokumentaire film (in eer
ste vizie) «De antichinese 
wreedheden van de nieuwe 
tsaren». Is het niet wreed ? 
zal de Sovjet-ambassadeur te 
Brussel zuchten... 

TAALROL 
EN WERKELIJKHEID 

Op het Ministerie van Open
bare Werken zijn talrijke bur
gerlijke ingenieurs werkzaam, 
die deel uitmaken van een in
genieursvereniging. Deze ver
eniging is aangesloten bij de 
federatie der ingenieursvereni
gingen, die jaarlijks 'n jaarboek 
publiceert met o.m. naam, funk-
tie, adres, werkkring en geko
zen taal. Uit de recente uitgave 
van de federatie blijkt o.a. dat 
twee direkteurs-generaal, drie 
inspekteurs-generaal en twee 
hoofdingenieurs, allen van de 
nederlandse taalrol van voor 
noemd departement de voor
keur aan het Frans geven... 

Dient nog gezegd dat geen 
enkele ambtenaar - ingenieur 
van de franse taalrol de voor
keur geeft aan het Nederlands ? 

En hoeft dit alles te verbazen 
in een land, waar de chef van 
het waterbouwkundig labo (uit
sluitend dus voor studie ten be
hoeve van Vlaamse havens) een 
eentalige W a a l is ? 

VERFRANSER MACHTENS 

De socialistische burgemees
ter Machtens van Molenbeek 
acht het niet nodig een neder-
landstalige kleuterklas op te 
richten in afwachting dat een 
school met twee taalstelsels het 
licht ziet. Er komt wel een 
franstalige kleuterklas. Dat de 
Vlaamse kleuters verder van 
huis moeten school lopen en het 
gevaarlijk verkeer moeten trot
seren deert deze « demokraat» 
niet. Wanneer een antwerps so
cialistisch protest tegen deze 
oraktijken van de brusselse par
tijgenoten-machthebbers ? Of 
is dat inderdaad moeilijker dan 
periodische oprispingen van fla
mingantisme ? 

WIJ 

IN 

NEDERLAND 

De werken aan de ekonomisch onverantwoorde « autoroute de Wallonië » gaan onverminderd 
voort zoals hier aan het belangrijkste werk in het vak Hingeon-Huccorgne nabij Hoei. Intussen 
moest elders door Openbare Werken bezuinigd worden en is de financiering der havenplanning 

ook al een probleem... 

(jeeveedee) Deze week schenken we eens aandacht aon 
een financiële aangelegenheid, die de laatste weken ceeï 
opzien heeft gehaard. Het is de kwestie van de grote gelcR 
nood waarin een van de machtigste ondernemers van kei 
land is geraakt: Cornelis Verolme, scheepsbouwer in Rotte»* 
dam, werkverschaffer aan vele duizenden in binnen- en 
buitenland. 

Verolme, een protestants-kristelijk «patriarch» van dt 
oude stempel, enige aandeelhouder van zijn zelf opgehouv» 
de onderneming, nam verleden jaar de Nederlandse Dole 
en Scheepsbouwmaatschappij (N.D.S.M.) te Amsterdani 
over toen het er om ging in Nederland een werf en dok té 
bouwen waar mammoettankers moesten worden ge/abrS 
ceerd. Met het oog op een royale regeringssubsidie boni 
Verolme toen de strijd aan met Wilton-Feijenoord, een strijd 
die hem grote kredietgaranties van de staat opleverde, ecl^ 
ter onder voorwaarde dat hij de in verdrukking geraaktd 
N.D.S.M. in stand zou houden. Het is nu dit amsterdamé 
bedrijf (waar nog drieduizend man werken van de vijfduit 
zend die er zo'n jaar of tien geleden hun brood verdienden^ 
dat de geldzorgen van Verolme veroorzaakt. 

De houw van mammoettankers van hoven de tweehonderd 
duizend ton is niet het sukses geworden dat men ervan ver» 
wacht had. Er werden zivare verliezen geleden door ver* 
schillende tegenslagen (duurdere materialen en enkele loorv 
ronden) en bovendien had men af te rekenen met de konkuvf 
rentie van Japan. Op dit moment zijn de verliezen opgelopen 
tot 55 miljoen gulden (rond de 770 miljoen franken), waar* 
door de kas 'van het Verolme-koncern danig geslonken ia.' 
Grote baas Cornelis wendt dan ook overal verwoede pogir^ 
gen aan om geld los te krijgen. Hij heeft ook bij de regering 
aangeklopt voor een ekstra overbruggingskrediet, omdoS 
anders de voortgang van de bouw van de reuzentankers ge-
vaar gaat lopen. 

Men kan zich bij deze zaak die enorm veel opspraak vev-
wekt, afvragen of Verolme niet veel te hoog heeft gemikt, 
toen hij indertijd de noodlijdende N.D.S.M. overnam. Maar, 
waar het daarbij ging om het veilig stellen van de werkge* 
legenheid, zou men hem die « gok » nauwelijks kwalijk kunt^ 
nen nemen, temeer daar tegenover de zwakke N.D.S.M. tocH 
een sterk rotterdams Verolme-bedrijf stond. Daarnaast is 
het ook nog eens zo dat de regering eerst besloot krediet' 
garanties te verstrekken, nadat zij uitvoerig^ was geadvi-
zeerd door de Nationale Investeringsbank. Toch ligt hier een 
zwak punt, want deze bank moest afgaan op gegevens van de 
kant van Verolme, van Verolme alléén. En dat betekent^ 
juist vanwege de machtige pozitie die deze alleenheerser in* 
neemt, dat zijn bedrijf niet werkelijk van alle kanten 
«doorgelicht» kon worden. Verolme houdt dicht wat hii 
zelf dicht wil houden, hij schermt daarbij steeds met hei 
begrip (.(.algemeen belang y> terwijl hij zelf bepaalt wat de 
inhoud van dat algemeen belang is 

Het is dan ook neen •"^nndpr dat meieen na het bekend, 
worden van de geldnood van het koncern, een aantal poli* 
tieke partijen en de vakbeweging zich zijn gaan inzetten om 
te trachten Verolmes alleenheerschappij wat in te perken^ 
De leider van de socialistische fraktie in de Tweede Kamer 
(drs. J. den Uyl) heeft gezegd dat nieuwe overheidshulp aan 
Verolme gevolgen moet hebben voor de leiding en de eigen: 
dom van het bedrijf. Hij verwees daarbij naar de steun dié 
verschaft werd aan de DAF-automobielfahriek toen deze eer» 
nieuwe vestiging in Limburg begon. De regering bleek tof 
deze steun bereid, maar op voorwaarde dat zij ook hepaaU 
zeggenschap kreeg in het bedrijf. Eenzelfde regeling zou 
den Uyl nu ook voor Verolme toegepast willen zien. 

In de vakbonden heerst de mening dat het tijd wordt dat 
Cornells Verolme, die weldra 70 jaar wordt, de leiding van 
zijn bedrijf overdraagt. Het koncern heeft zich de laatste 
'jaren stormachtig ontwikkeld, ook in het buitenland (Ier
land, Indonesië, enz) en het zou verstandig zijn wanneer hi) 
zijn taak overgeeft aan een nieuwe leiding, aldus de mening 
'in de vakbonden. Zij zeggen bij monde van hun besturen 
ook dat het toch eigenlijk niet langer aangaat dat de arbei
ders en hun organizaties nauwelijks inzicht hebhen in de 
financiële pozitie van deze besloten naamloze vennootschap. 

Hoe staat de bekritizeerde scheepsbouwer zelf tegenover 
de jongste ongunstige ontwikkeling ? Voor zover hij gereoi-
geerd heeft, blijkt er alleen maar uit dat hij niet van plan 
is om zijn macht met iemand te delen. Hij weet maar al te 
goed van zichzelf dat hij een keihard onderhandelaar is en 
dat hij sterk staat omdat de redding van een vanouds be
langrijk amsterdams bedrijf aan hem te danken is geweest. 
Van enige bereidheid om zijn hoeken te openen is ook nu 
nog geen sprake Men zal dus ook niet te weten komen, viel-
ke financiers achter de befaamde scheepsbouwer staan. Het 
amsterdamse dagblad « De Tijd » suggereerde deze week dat 
het hierbij onder andere zou gaan om Soekarno. de sjah van 
Perzië, duitse grootkapitalisten (Krupp) en ook wijlen ko
ningin Wilhelmina Bevestiging hiervan is niet te knjgen. 
« Mijn kracht is dat niemand weet hoe ik het doe », is een 
van de leuzen van Verolme. Of dat in deze tijd nog opgaat, 
is te betwijfelen. In elk geval is de strop van Verolme een 
waarschuwing te meer voor de noodzaak van herstrukture-
ring van de grote industriële bedrijven. 



Onze vooruitgang en achteruitgang te Brussel hangen samen 
sociaal-i<uitureie omstandigheden, eigen aan het i<;aral<ter van 

de grootstad. 
Onze vooruitgang is niet essentieel of uitsluitend het gevolg van 

erhoogde vlaamse v\/elstand, maar ook wel van groter vlaams 
^ationaal besef en van een hoger kultuurgehalte dat w i j verschul-
diqd zijn aan de (onvolmaakte) taalwetten. AAoest de grotere wei-
tand van « het noorden des lands » een klimopplant zijn op een 

Lrfransingswand, er zou geen invloed van uitgaan op Brussel. 
Het zijn niet de amerikaanse, vlaamse of frans-brusselse kapita-
Zn in Vlaanderen geïnvesteerd, die het halen ; het is de natio
nalistische strijd die het kan halen. Niet het geld — maar de 
vlaamse mens ! 

De Dode Zee 

De sociologen gewagen van een grote 
stad (megalopolis), zodra een gesloten 
aaelomeratie ongeveer het miljoen in
woners benadert. Dit is het geval met 

Het leven en de mensen zijn verschil
lend in het plattelandsmilieu, in de klei
ne stad, de middelgrote stad en de 
«grootstad». u „^ 

Voor haar inwoners en zelfs voor haar 
overheden wordt de grote _ stad geken
merkt door haar onoverzichtelijkheid. 

Eén van de gevolgen van deze «on
overzichtelijkheid » is dat de wederzijd
se beïnvloeding van de inwoners anders 
verloopt dan in de kleine agglomeraties 
en op het platteland. • j „ 

De mensen kennen mekaar rnmaer. 
Men weet ternauwernood of helemaal 
niets af van eikaars afkomst, eikaars 
overtuiging, eikaars werk ; men is op 
alle gebied mobieler. Men leeft sterk 
geprivatizeerd, geindividualizeerd,_ ooK: 
al woont men materieel dichter bij me
kaar. De grote-stadsmens is daardoor 
blootgesteld aan massifikatie. 

Konformisme 

Het sociaal konformisme is minder 
afgestemd op direkt kontakt dan op al
gemene massa-normen. 

Vooral de inwijkeling uit rurale stre
ken verdrinkt in deze massa en stemt 
zich af op deze massa-normen. Dit heett 
als gevolg dat hij zijn status wil vesti
gen op zijn uiterlijke verschijning (het 
taalgebruik b.v.) , , . 

De verfransingsdruk is groter naar
mate de kleine man weinig eigen kultu»-
rele bagage meebrengt zoals de dialekt-
sprekende kleine Vlaming te Brussel 
De meeste inwijkelingen zijn overigens 
afkomstig uit streken die reeds binnen 
het brussels bereik liggen, streken die 
kultureel sterk afgeroomd en uitgehold 
zijn door de brusselse aantrekkings
kracht. Het is dus onwaar dat de ver
fransingsdruk afneemt op de gewone 
man, alle « rijkdom » van sommige Vla
mingen ten spijt. 

De vlaamse welvaart, maar ook de 
vaak versmade taalwetten hebben als 
gevolg dat er kultureel beter gewapende 
Vlamingen te Brussel komen ! 

DE VLAMING IN DE MEGALOPOLIS 

Het« loket» 
De inwijkeling wil zijn kinderen de 

vervreemding besparen waar hij zich 
het slachtoffer van voelt en ze spoedig 
assimileren ; de geestelijke afstand tus
sen ouders (inwijkelingen) en kinderen 
is in de megaopolis groter dan elders : 
zij spreken niet alleen letterlijk maar 
figuurlijk « een andere taal». 

Deze inwijkeling-aunderdog» is meest
al niet meer de «Vlaming» (gelukkig 
maar). Het huidige brusselse proleta
riaat, zijn de ongelukkige gastarbei-
ders.Zij verfransen en oordelen dat het 
een overbodige last is Nederlands te ken
nen ; zij worden door de bourgeoizie te
gen ons gebruikt. Uit hun milieu worden 
de potentieel anti-vlaamse knokploegen 
gerekruteerd tegen de Vlamingen. 

In de onoverzichtelijke chaos van de 
grote stad is de gewone geïzoleerde in
woner sterk afhankelijk van anonieme 
bureaukratie voor al zijn betrekkingen 
met het openbaar leven ; op het platte
land kent ieder gemeentenaar de klerk 
van 't gemeentehuis, de rijkswachter en 
de veldwachter ; in de grote stad heeft 
men alleen te doen met het loket en vei
ligheidshalve wil men daar niet door
gaan voor iemand die een boer of een 
ekstremist is. Alleen toegepaste taalwet
ten verlossen de kleine man van de so
ciale druk van « het loket». 

Deze vaststellingen geef ik enkel als 
voorbeeld en niet met de bedoeling zo 
ioende de psichologie van de grote-stads
mens volledig te schetsen. 

Frans Brussel 

Indien men deze en vele andere alge
mene grote stadsfaktoren konfronteert 
met het feit dat de brusselse bovenlaag 

traditioneel Frans is zal m.en de progres
sie van de verfransing als normaal so
ciologisch feit begrijpen. Brussel Frans 
en verfransend Brussel, Petit-Paris m 
zijn nagebootste monumentaliteit en ont
leend kultuurpatroon dat ook sommige 
brusselse Vlamingen aangrijpt. 

Behept met de manie tot het naboot
sen van het hoger staande parijse leven, 
is de Brusselaar meer dan welk andere 
grote-stadsmens een status-zoeker. 

De verfranste bourgeoizie werkt de 
verfransing in de hand, deels uit patri<> 
tische overtuiging, deels uit belang. Ai] 
doet het meer en meer bewust naarmate 
zij vreest dat haar voorrechten bedreigd 
worden. De ingeweken waalse mwijke-
ling-employé en de ekskluzief frankoto-
ne Brusselaar willen in hun pozitie of 
promotie niet gehinderd worden door 
taalperikelen. 

« Way of Life » 
Een aantal frankofone Brusselaars 

zijn gloeiend prozelistisch ingesteld, ü e 
frans-brusselse gemeenschap heett een 
bepaalde «way of life». In sommige op
zichten is deze bekoorlijk en aantrekke
lijk. Deze «way of life» impliceert de 
franstaligheid van het openbaar leven 
en van de straat. Het is begrijpelijk dat 
zij die, uit belang of berekening, Brus
sel volledig willen verfransen, het ge
makkelijk hebben de frankofone brus
selse massa op te hitsen tegen iedere po
ging die erop gericht is het verfransmgs-
proces af te remmen, de brusselse « way 
of life » te wijzigen. 

Vlaams Brussel 

Een aantal Vlamingen te Brussel dat 
een vlaamse overtuiging trouw blijtt, 
wordt onbewust gemotiveerd door een 
gevoel van frustratie, namelijk in zijn 
taal niet « regu » te zijn in de brusselse 
wereld. Zodoende blijven deze Vlamin
gen gehecht aan een nogal «ruraal» 
vlaams kultuurleven. 

Anderen — vooral sommige jonge di
ploma-Vlamingen — slagen erin als per-
fekte Vlaming toch ware hoofdstedelm-
gen te zijn. 

Het dient gezegd dat, hoe Frans ook, 
Brussel toch de enige nederlandse stad 
is in « Vlaams-België » : Antwerpen is 
Antwerps, Gent is Gents en Brugge is 
Brugs. Alleen te Brussel spreekt de be
tere Vlaming courant A.B.N., ook als 
huistaal. De Vlamingen-Brusselaars, die 
tot deze groep behoren, worden wellicht 
bestreden door sommigen, maar door 
niemand misprezen. 

De olievlek 

Behalve de verfransing van de brus
selse agglomeratie dreigt nog een. ander 
gevaar. De bekende fenomenen van ver- ^^^ 
stedelijking in het algemeen en van de 
ontvolking van de grote stadscentra met 
als gevolg de uitwijking van de stede
lijke bevolking naar het omringende 
platteland, intensiveren het verschijnsel 
van « Brussel - olievlek » en men wil met 
de stedelijke uitbreiding tevens het 
franstalig gebied uitbreiden. _ 

Vanwege het ontbreken van iedere 
doelmatige ruimtelijke ordening en de 
vrije teugel die gelaten wordt aan de 
grondspekulatie, verloopt de brusselse 
ekspansie op een ekonomisch, sociaal en 
kultureel onverantwoorde manier en is 
zij een aanfluiting van iedere gezonde 
stedebouwkundige opvatting. 

Grote en kleine villawijken worden 
lukraak overal in de vlaamse dorpen in
geplant met als gevolg een nutteloos ver
lies aan landbouwgrond en een zware 
last op de gemeenschap die de openbare 
nutsvoorzieningen duur moet betalen, 
zonder te spreken van het bederven van 
het natuurschoon dat zeer belangrijk is 
in de omgeving van de grote stad. 

Grondspekulatie 

De grondspekulatie veroorzaakt een 
ongehoorde prijsstijging van de bouw
grond. Het zijn paraziterende spekulan-
ten die zich verrijken. Het zijn door
gaans alleen de gronden, niet interes
sant voor de spekulatie. die voor sociale 
woningbouw in aanmerking komen. De 
kleine man moet duur en minder guns
tig en veraf wonen. Ipso facto wordt 
door deze grondspekulatie het brusselse 
gebied een «burgerlijk» centrum met 
een konservatieve signatuur. 

Ons verzet tegen het uitdemen van de 
verfransing is gewettigd ! Het eentalig 
karakter van het vlaams grondgebied 
werd wettelijk bevestigd en iedere Belg 
wordt verondersteld de wet te kennen. 
Men zou dus denken dat ieder fransspre-
kende wanneer hij zich in een vlaamse 
gemeente vestigt, als goede civieke Belg 
aanvaardt daar uitsluitend nederlands-
talige diensten en onderwijs te vinden. 

Dit is echter niet zo. De uitwijkende 
frankofone Brusselaars beschouwen het 
integendeel als een vanzelfsprekend 
recht hun taal op te dringen en de brus
selse overheden en machthebbers koeste
ren openlijk het plan vlaams grondge
bied te «verbrusselsen», in feite een 
groot deel van Vlaams Brabant te an-
nekseren. Dit is een werkelijk offensief 
geworden en het wordt in naam van de 
« vrijheid » gevoerd. Zodra een kolcnize-
rende bovenlaag in een gemeente mach

tig genoeg is geworden om door druk 
op de mindere man (bijvoorbeeld op de 
handeldrijvende middenstanders) de 
teugels in de handen te krijgen zou deze 
gemeente tot Brussel moeten gaan beho-

Suppoosten 
De «kolonizatoren» weten uit de er

varing die in de brusselse agglomeratie 
opgedaan werd, dat in de brusselse kon-
juhktuur de kleine man zijn status wil 
verheffen door zich te yerfransen of 
zich buitenshuis als franstalige te doen 

^Hef^fs^ algemeen bekend dat de rijke 
villabewoners als kopers bewust en be
rekend een ekonomische druk uitoefen
en Ieder werkelijk gemeenschapsleven 
verdwijnt in «verbrusselde» gemeen
ten • voor de franssprekende koloniza
toren is hun villawijk eenvoudig een 
slaapplaats ; zij leven totaal geprivati
zeerd maar treden op als de suppoosten 
van enkelen onder hen die met politieke 
of parochiale ambities de oorspronke
lijke bevolking kultureel en eigenhjk 
ook sociaal verdrukken. 

Taak van de Vlamingen 

Het frankofone Brussel bootst Parijs 
na maar is zelf niet « kreatief». Ieder 
in zijn vak is er zich bewust van dat er 
van Burssel geen avant-garde-kultuur 
uitgaat : men gaat wat kijken m het bui
tenland, minst van al in Nederland, en 
men bootst na. Het is een feit (en het 
blijkt uit de statistieken van de UlNt-b-
CO) dat Nederland op een aantal gebie
den mede aan de spits staat van gedurf
de vooruitgang. o^„o_ 

Het is een taak voor de vlaamse Brus
selaars aan Brussel en aan het gehele 
land de dienst te bewijzen, ieder in zijn 
vak de eenzijdige parijse oriëntering van 
Brussel aan te vullen. . 

De Vlamingen te Brussel moeten niet 
alleen defensief hun taaifront verdedi
gen • zij moeten hun nederlandse kui
tuur trouw blijven omdat zij voor hen 
een toegangspoort en een hefboom is oni 
Brussel progressiever te maken en het 
gehele land op europees niveau te ver

e e n ' werkelijk tweeledige hoofdstad 
Brussel zou niet alleen een administra
tieve zetel van europese instellingen 
kunnen zijn maar, de roeping van de 
« Nederlanden » in Europa getrouw, een 
brandpunt van werkelijk europees gees-
t6slevGn. 

M. Van Haegendoren, 
senator 
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Conservator dr. J. Weyn§ 

6uksenrake of Bokrijk is in feite hetzelfde. Buksenrake is at-

leen een beetje ouder en Bokrijk wat meer bekend. Een strook 

grond met beukebomen op werd in de Middeleeuwen Buksen, 

rake genoemd. Nu noemt men diezelfde strook Bokrijk. Eén ding 

is veranderd : or staan nu oude huisjes, boerewoningen en 

molens op. Het domein Bokrijk vormt tijdens de zomer één van 

de meest gegeerde attrakties van Limburg voor de toerist uit 

binnen- of buitenland. 

Op 21 maart 1938 ging de provincie Limburg over tot de 

aankoop van het domein. Tans vormt het het drukst bezocht ont-

spanningsoord van oostelijk België. 

Naast het arboretum, de bospartijen, de rozentuin en de kin

derspeeltuin is het openluchtmuzeum wel het merkwaardigst. 

Het geeft een uniek overzicht van volkskultuur en woningenbouw 

in Vlaanderen. 

De grote bezieler ervan is konservator dr. J. Weyns. 

Samen met de zondagbezoekers schuiven 
we onder het poortgebouw door, woningen 
van een vierkanthoeve uit Heers in Haspen-
gouw. Langs een pijlerkapelletje uit Kiein-
Gelmen en een oud wegkruis uit Diepen
beek trekken we naai een vakwerkhuis uit 
Kortessem. Een simpele ar jeiderswoning uit 
de tijd dat iedereen nog min of meei zoigde 
voor de winning van zijn eigen voeding, 
dus schapen en een koe hield en in de tuin 
allerlei groenten had. 

De laatste bewoner van het huisje, Jan 
Jozet Claesen, schreef een afscheidsbriefje 
voor hij zijn woning verliet. Voor hem was 
het de enige woning waarin hij geleefd had-
Hij was de laatse die in het huisje woonde 
en werkte. Een tekening van Jan, samen 
met ie afscheidsgroet, prijken in het voor
huis. 

Een eind veiüei op ae reoite weg staat 
rechts een paanhuis uit Diepenbeek. Een 
paan- of pannehuis is in feite een brouwe
rij. Het gebou v dateert waarschijnlijk uit 
de 17e eeuw. Het werd opgetrokken in 
waaslandse baksteen, met daartmsen lagen 
in mergelsteen. De kroonlijst is eveneens in 
mergel. 

De binneninrichting van het gebouw 
werd geschonken door de brusselse brou
wersvereniging «De orde van het roervolk>. 
De ketels en kuipen /ijn afkomstig van een 
brouwerij in Hoegaarden.. 

De bovenkruier uit Schulen, een molen, 
staat er kalm en rustig bij. Hij heefi eeu
wen lang graan gemalen. Hij staat nog al
tijd een beetje hoger dan de andere gebou-

Gepensioneerde mijnwerkers in oude klederdracht spelen gids. Zij geven de nodige 

uitleg en geschiedenis over en van het huisje of doeningkje dat zij bewaken. 

wen, opdat de mensen hem beter zoudeS 
kunnen zien. Een bovenkruiei is een wind» 
mólén waarvan alleen de kap wordt ve?« 
draaid bij het naar de wind keren. De mO" 
len is van binnen volledig gaaf en geefl 
dan ook een duidelijk beeld van de wij* 
waarop het tuig ooit gewerkt heeft. 

In het Ijos een beetje verdei ligt de kd-
derhut van een eenzaat uit Koersel. De man 
had ergens in de heide een plaatsje uitge
zocht, waai hij zijn hutje neerzette en O 
tot aan zijn dood in leefde. De konstrukti? 
is zeer eenvoudig : een kuil, waarover eöi 
dak op lage wanden werd geplaatst. 

Een merkwaardig stuk in het huisje is d« 
papblok : een boomstronk met uithoUingeÖ, 
waaruit vooral boekweitpap gegeten werd. 

Iets komfortabeler dan de oude eenzaat 
in zijn hut leefden landbouwers op eoi 
kleine boerderi) in Houthalen Kwalaak. Zij 
hadden hun wo:,ing georiënteerd naai de 
overheersende wind. Wanneei men nu J» 
Bokrijk het boérderijgebouw binnenkomi 
valt dadelijk de eigen specifieke geur op. 
Al de woningen uit vroegere tijden hebben 
trouwens hun doordringende eigen reufc 
Een driehoek met een oog en « God 0« 
mij, hier vloekt men niet >, versiert w 
woonkamer. In de woonkamer staan o* 
meubelen nog net zi-als bij de dood vas 
de laatste bewoner. De tinnen bordes « 
lepels hebben hun plaats in een houten r * 
Op een schap staat een naaimandje « « 
vei-stelgerij. . . 

De stallingen liggen vlak naast de w o ^ 
ruimte. Het eten voor de dieren werd o * 



tijds klaargemaakt boven de haard in het 
huis m een reuzegrott Koeketel. Het ge 
vaam hing aan een draaibooni die, wan
neer de bri] klaai was, gedraaid werd zodat 
hi] boven de voederbakken kwam te han
gen Men moest de pol dan gewoon kante
len. 

Een oceije vooroij ae icieine ooerderij 
staat een ongel ukskru is uit Hasselt. De op
schriften zijn nog duideli]k leesbaai •. «Hiei 
is doodt gebleven den eersamen joannis 
Motmaii den 19 Mve 1750. Bidt Godt voor 
syn del ». De man was. op de plaats waar 
het kruis vroeger stond, van zijn paard gr 
vallen. 

Naasi Jat Kruis staai de standaardmolen 
uit Mol-Millegem die naar alle waarschijn
lijkheid uit 1788 dateert en dus bijna 200 
jaai oud is In onze streken is de standaard-
molen het oudste tipe van windmolen vooi 
het malen van giaan Zoals de bovenkruiei, 
is ook deze molen nog volledig uitgerust. 

In Helrhteren vonden de mensen van 
Bokrijk een klein boerderijtje, dat werke-
ük kenschetsend mag genoemd worden 

voor de limburgse Kempen De opstand 
aileeu i& al de moeite van uti ueKijkei. 
waard. Vooraan ligt het dak tamelijk hoog, « 
maar aan de achterkant komt het , tot oj. 
manshoogte Hierdooi wordt ruimte ge
wonnen, die dienst doet als slaapkainei. 

Binnenin de woning valt de bevloerinj. 
op. in het voorhuis werd gebruik gemaaki 

* van gfote kei( •. in "i. woonkamei liggen 
uitgekochte kleinere stenen, .A-an de zolde
ring is een wip bevestigd daarondei staa' 
de boterton. Door de veerkracht van dt 

uf vfip werd het boteren heel wat gemakke
lijker. 

Koel, zuivei water loopt een eindje ver
der onder de weg door in een vijver, waai 
enkele eenden en zwanen drijven. 

De vijver is het waterrezervoir voor df 
olieslagTOolen uit Ellikom, die niet op die 
selolie loopt maar op watei. De molen 
werd gebruikt voor het slaan uit zaden van 
olie voor de huishouding, voor de olielamp 
en voor de vervaardiging van verven. Voor 
de toeristen is het nu een attraktie zich tf 
laten fotograferen naast het grote waterrad 

De vijver was tegelijkertijd drenkplaats en 
lezervoii waaiuu KOU ^epui woiueii als 
net orandde ui net doip. 

Men luiki de kudde bij een schaapsKooi 
uu Neerpelt, die in l.oknjk nog steeds 
.lienst doet. De schapen van dt herdei vin
den er een veilig onderdak Hel dorpsplein 
voor de kooi ligt in de vorm van ^en drie-, 
noek, zoals dal vroeger gebruikelijk was De 
herder van het dorp verzamelde op zulk 
een plein de kudde en bracht ze dan naar 
Ie weide. 

Veel rustigei dan in de dorpskom is het 
in het bos m de buurt. Het zit ^ o g voï' 
gevogelte. Op haar plaats in dat stille ge
deelte van het openluchtmuzeum staar een 
grote boskapel uit 1845. Het gebouw komt 
uit Wesimeerbeek. Aan het kruispunt van 
twee boswegen vormt het een rustplaats 
voor de wandelaai. 

Enkele meters verdei is de rust uit : daar 
wordt feest gevierd in de afspanning « In 
St Gummarus »- Er wordt nog meer gefeest 
dan vroeger, toen St Gummarus even bui
ten de stad Liei stond op de weg naai Bei-

Binnenzicht van de hrouwerïi. 

laar. Alle dagen van het seizoen zit Si Gum
marus vol uiei mu^eullluezoekel^, Ji^ een 
pint drinken bi] de inmiddels al beiocmd 
geworden appeltaart ol Doerenwovsi . -

Naast de eigenlijke afspanning sti^K een 
schob, een soort bergplaats, afkomstig uiÉ 
Bergeijk in Noord-fliabant. In het -thob 
werden de boerekarrcn en turf onucige-
bracht. l a n s staan er bakken biei en fris
dranken. 

Tussen de twee gebouwen ligt eetj oudo 
kegelbaan. 

Wanneei men in de nerberg oi in het 
dorp een klein misdrijf beging, weid men 
verwezen naar de schandpaal ol kaak op heS 
dorpsplein. De schandpaal was hei simbool 
van het lager gerecht. Tijdens dt jnarkt-
uren of na de mis werd de kleint miiH-ladi-
ger « aan de kaak » gesteld • en .mlaar 
uitdrukking die wij nu nog gebiuiken. 

Een kerkje staat er m Bokrijk exoKcns. 
Het is een gebouwtje dat afkomsug r- -lit 
Erpekom, een gehucht van Grote Hiogel, 
een enig voorbeeld van een rijnland-, /aal-
kerk. Het schip en het voorste deei het 
koor. dateren uit de elfde eeuw. De loren 
werd gebouwd omstreeks 1550. 

Vooraleer men de kerk afbrak \M-T<u'n de 
muren eerst in vierkanten mei één meter 
zijde verdeeld. De stenen in die vierkanten 
kregen nummers. Bovendien werd her de 
kerk vierkant pet vieikant aetotograleerd. 
De binnenkleding is niet meer ongineeL 
Alleen de beelden bleven behouden. 

Voor de kerkdeur ligt een plaveide' ilï 
keien, met een stermotief Rond het kerkje 
ligt een kerkhof eigenlijk een verzam. ling 
van oude grafstenen uit verscheidene lim
burgse gemeenten. 

Op het terras oor St Gummaru' Krijgl 
men de indruk, dat men midden m een 
breugeliaans dorp zit. met de kerk en het 
dorpsplein vlakbij. 

Uitgerust en verfrist kunnen van hiei ui« 
de muzeumbezoekers weer op pad, de erote 
laan afwandelen, voorbii de moler en hei 
paanhuis. 

Op die laan hoort men de toerist* n hard-
op denken over de mensen dif vroeger 
toch eigenaardig leefden, over dat leuk 
schee"̂  gezakt gebouwtje in het bos en over 
hoe men vroeger graan maalde Oudere 
mensen diepen uit hun eigen herinnerin
gen. De petroleumlamp en de eerste radio 
komen er bij te pas. 

Aan de hoofdingang staat er bijna <reen 
volk meer. het is immers reeds na viiven. 
De grote parking buiten het eigenliik' do
mein vertoont al heel wat gaten. H n .ras 
kan weer recht komen Morgen wordi heï 
opnieuw platgereden en -getrapt. 

Tekst ; Pieter Lievens 
Foto's : Bruno Stevens 
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ALBERT PARIS GÜETERSLOH 
De man met deze geografisch-kbnkende naam heet eigenlijk Alben Konrad Ktchtreiber 
en wad m 1887 m Wenen gebcen. Een eigenaardige figuur is GiUersloh steeds geweest, 
^oweldoo, de veucheidenheid van zijn talent als door de wijze waarop hij het uitwe,kte. 
A.P Guteisloch, die zijn artistieke loopbaan begon als toneelspeler, o.m. bij Remhmdt 
werd nadien dekorontzueiper en joernabst. Met schiijven begon hij in 1911 : toen ver', 
scheen zijn eerste roman « Die tarnende Torin ». 

In 1918 stichtte hij met Franz Blei het 
tijdschiifi « Die Rettung ». Na de oorlof 
richtte hij zich vooral naar de schilder
kunst, hoewel hij in 1923 voor zijn literair 
werk de Fontaneprijs gekregen had. Van
af 1929 was hij leraar in de Kunstambacht-
school te Wenen. Na zijn literair debuut 
in 1911 \erschenen op regelmatige tijdsaf-
slanden romans en novellen, o.m. « Der 
Lugner imter Buigern », « Kam und 
Abel ». « Die Fabeln von Eios » en zijn 
giootste werk < Sonne und Mond » waar 
hij bi|na dertig )aar aan werkte. In 1945 
werd hij terug leraar, nu aan de weense 
Akademie voor beeldende kunsten, waar 
hi] \tn 1953 tot 1955 rektor was. Venschei-
dene malen beLwam hij de Oostenrijkse 
staatspujs : iwee maal voor schilderkunst, 
eeimiaaj \oor liteiatuur 

Zi|n hootdv^elk is wel « Sonne und 
Mond » dat hij een « historischer Roman 
aus der Gegenwart » noemde. In dit boek 
is de handeling zelf een tot zijn eenvoudig
ste voim herleide epische kern \oor een 
gioots panoramisch overzicht van mensen 
en ti|d. Vanuit deze kern, zoals vanuit een 
vuuiioren, grijpt de lichtkegel van het ver
haal nu eens dit. dan het andere deel van 
de hoiizon en belicht zodoende een groot 
aani.il gestalten en situaties . « Sonne und 
Mond s. is een geweldig werk, dat in zijn 
eigenaaidig barok uitzicht naast een groots 
taalmonument ook een teologische en po
litieke konfiontatie wil zijn met de tijd en 
een .illpgorische tekening van de ondergang 
der oude gezagsstrukturen. 

Onlangs verscheen van Alben Paris een 
nieuwe roman, « Die Parabel der Freund-
schaft j>, waarin opnieuw zijn barokke taal
vaardigheid en zijn superieure ironie wor
den aangewend om een oud tema nieuw te 
belichten. De auteur heeft het tema van 
Faust terug opgenomen, maar dan op een 
zeer originele en ongewone wijze. Mefisto 
is ondelhuurder bij zijn partner Faust en 
beiden zijn oud geworden. De Mefisto die 
Güteisloh voor ons oproept heeft echter 
niet alleen menselijke gedaante aangeno
men maar ook de tijdsgeest, de menselijke 
gevoelens en neigingen en de taal zoals de 
mens van zijn tijd die spreekt. Daarmede 
is hij echter ook zoveel van zijn demonie 
verloien, als hij aan de menselijkheid heeft 
overgenomen Zijn pogingen tot het vol
houden van zijn duivelsheid moeten nood
zakelijk minder en minder slagen naarmate 
de duivel meer door de mens woidt \ er-
leid. Het ekspeiiment van de vriendschap 
tussen duivel en mens loopt uit op een 
terugtocht van de boze naar het boze 
waai bij hij echter door het goede ge
hinderd blijft. Zoals de auteur in zijn 
epiloog zegt, wil hij getuigenis afleggen 
vooi de toveimacht van het mensdom op de 
toverkracht des duivels. 

Opnieuw heeft Gütersloh in deze roman 
- zoals ook in « Sonne und Mond > - het 
veihaal tot een kern beperkt, om zijn blik 
te richten naar de verhoudingen van teo-
logisch-wijgerig en psichologische aard. De 
situering van het verhaal in de tijd van 
Goethe's Faust - zelfs vroeger - en het uit
gaan van het samenwonen der beide anta
gonisten, geeft de auteur de gelegenheid 
om via Faust s jeugd, over diens leermeester 

in de kloosterschool, tot in de riddertijd 
terug te keren en ook daar menselijke ver
houdingen en situaties op te sporen en met 
zijn ironie te bedenken : een omweg en 
een afwijking die geenszins een overbodig
heid is in Giiterslohs koncept. Wie een ver
haaltje zoekt, kan best dit boek niet lezen. 
Wie echter de baiokke taal, de superieure 
ironie en de vraag naar de verhouding tus
sen duivel en mens, tussen goed en kwaad 
wél belang inboezemt, die leze Gütersloh. 
In de duitse literatuur is er wellicht geen 
die de ironie naast de ernst in zulk een ba
rokke en toch levendige, begrijpelijke taal 
weet bijeen te brengen... tenzij misschien 
een Heimito von Doderer, die zijn vriend 
en leeiling was. 

A. P. Gütersloh: « Die Parabel der Freund-
schaft. Ein soktatischer Roman > ; R. Pi-
per Verslag, 232 blz. DM 20. 

V̂^̂*̂  

1969 blijkt wel hét jaar van de herdenkingen te zijn. Op 19 sepember was het 250 jaar 
geleden dat Frans Agneessens op last van Markies de Prié, minister van Karel II, op de 
grote markt te Brussel onthoofd werd. In de Kapellekerh Ie Brussel werd hij begraven. 

Hier een repioduktie van zijn poHiet dat door Van der Borcht gemaakt werd. 

ANNE OELLART PROTEST OM EVA 
en « De Mist grens » « Piotest om Eva » is de dei de laman — na ^ Doip van de Doist 

van Anne Dellart. Zij publiceerde eveneens gedichten. 
Zi] heeft haar hoek de ondertitel « kaleidoskopische loman ^ gegeven Een kaleidoskoop is 
een soort kijker waarin de voorwerpen, die erin opgesloten werden, bij elke beweging een 
regelmatig getekend, lelkem verschillend uitzicht vertonen. De wijze van konstruktie van 
wat Anne Dellart hier als roman aandient, is inderdaad « kaleidoskopisch », zij het dan 
met m een oneindig veelvoud van figuren en facetten, en al is het veischil in uitzicht tot 
enkele steeds weelkerende kader-figuren bepeikt. Binnen deze figuren speelt zich dan het 
roman-gegeven af. Naast een verhalend gedeelte staat een beschouwend gedeelte zodat de 
roman een hoofdzakelijk hoeevoudig aspekt hijgt. Beide aspekten zijn door elkaar gewe
ven met dien veisiande dat elk groter hoofdstuk uiteer^valt in een beschouwend en een 
vei halend deel. 

Uit het verhalend gedeelte kunnen wij 
opmaken dat het ik-peisonnage een lerares 
is in een meisjesschool, waar een eerwaar
de moeder-direktiice en een ouderwets-ka-
tolieke juffrouw Terschellinck de geeste
lijke toon aangeven. De progressief en mo-
derndenkende jonge lerares aksepteert dit 
niet. Zij revolteert tegen traditie en gevev 
tigde moraal, altans in teorie, want in de 
praktijk is zij een brave verloofde, en later 
een toegenegen echtgenote. Haar eigen op
vattingen over de opvoeding van het meis
je en van de vrouwenemancipatie tracht zij 
te realizeren in haar lievelingsleeilinge Eva. 
Haar protest om deze Eva staat echter sim-
bolisch vooi het protest tegen de hele vrou
welijke konditie in de moderne maat
schappij. 

Wanneer ze bemerkt dat haar revolte 
veigeefs is en dat ze de muren van gisteren 
niet slopen kan maar het opgeven moet, 
vindt ze alleen in de liefde tot haar man 
en in dezer geslotenheid nog de laatste toe
vlucht... 

De bedoeling van schrijfster is duidelijk: 
zij wil het beeld brengen van de moderne 
vrouw, geëmancipeerd en bevrijd van ta
boes en sociale vooroordelen. Zij wil daar
naast de grondlijnen uitstippelen van een 
nieuwe pedagogische instelling, waarbij de 
persoonlijkheid van het kind en de < Sturm 
und Drang » der jeugd vooropgesteld wor
den, als piimordieral te eerbiedigen gege
vens. 

Maar het verhaal eindigt op een gebor
gen-zijn in de twee-eenheid van het hu
welijk Vlucht of hervinden van de natuur
lijke taak? De sdirijfster laat in de loop 
van het boek geen twijfels bestaan omtrent 
haar instelling die wel eens te geforceerd 
naar de ene zijde overhelt. Wat zij o.m. 
over de verhouding kindeien-ouders schrijft 
kan waar geweest zijn — en is spijtig ge
noeg nog waar in menig gezin waar alleen 
gezag en geen vertrouwen de verhoudingen 
bepalen — maar dat « de wereld bezig is 
bezit te woiden van de jeugd » is niet juist 
en zou ook niet aan te bevelen zijn hoe
zeer wij ook het aandeel der jeugd aan het 
maatschappelijk leven noodzakelijk en 
aanbevelenswaard achten. Want men valt 
wel eens van het ene uiterste in het an
dere. Daar, waar vroeger de teugels te strak 
gehouden werden, lopen nu de zotste veu
lens los, waar vroeger het kleingeestig>te 
puritanisme heerste, kan het nu niet los
bandig genoeg, en in streken waar vroeger 
de kruiperigheid tegenover het dorpse ge
zag tot middeleeuwse excessen leidde, kon-
testeert men nu alles, zelfs zichzelf I 

De onmondigheid van de jeugd vroeger 
slaat wel eens om in een misprijzen voor 
de volwassenheid en de ervaring nu. Ro
bert Poulet's « Contre la jeunesse » is, als 
verzet tegen dit'misprijzen, niet zozeer een 
aanval op de jeugd dan wel een veidedi-
ging der volwassenheid. De noordneder-
landse joernalist Huizinga heeft dit in «De 

Telegiaaf » als volgt getipeerd : « Hel 
wordt mij te gortig wanneer ik moet kon-
stateren dat de angs.t van een volwassen 
generatie voor de mening-van-de-dag van 
een nog niet volwassen generatie zo groof 
is, dat wij ons al bij voorbaat wegcijferen 
omdat wij het stigma van een bepaalde leef
tijd en dus van een zekere volwassenheid 
dragen >. 

Tegenover de uitlatingen van Anne Del
lart en haar ik-personnage moeten wij wel 
hierop wijzen. En evenzeer moeten wij er
op wijzen dat < het kultiveren van onze 
magische bindingen > — waarmee wij dan 
niet de verafgoding van bepaalde kollekti-
vismen of de verstarring in bepaalde riten 
bedoelen — een menselijke eigenschap is, 
die geen enkele vooruitgang zal kunnen on
gedaan maken. De mens blijft mens., lid van 
een gezin, lid van een volksgemeenschap 
— en ook als hij zich van deze bindingen 
wil ontdoen, blijven ze bestaan : hij kan 
biologisch niet anders; evenmin als een 
vrouw anders zijn kan dan viouw, aUe 
emancipatie ten spijt. 

Met deze restrikties, is Anne Dellarts 
idealisme zeker te appreciëren. Dat spijts 
de konstruktie en spijts de zeer poëtische 
taal en de verzorgde stijl deze « kaleidos
kopische » roman meer geïllustreerd essai 
dan episch proza gewoiden is, belet geens
zins dat het toch een interessant boek is. 
Ook al is men niet met alles wat schrijfster 
vooropstelt akkoord. 

Anne Dellart : * Protest om Eva >, Des-
clée-De Brouwer, Bi ugge. 

De werken van Michaii Boel-
gakov, die wij verleden week 
bespraken, zijn in Vlaanderen 
te verkrijgen bij de uitgeverij 
« Kosmos », in Nederland bij 
de « Arbeiderspers ». 
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ISLAM 

EENDRACHT 

Maandag begon te Rabat de islamitische konferentie, waartoe besloten werd 
cv initiatie van de ministers van buitenlandse zaken van de Arabische Liga em-
7e augustus. Tot deze konferentie waren 36 landen !^^'^'^^^'^l^''-J%'^ZVd'i 
de Sovjet-Unie, China. Etiopië, Zuid-Slavië. de Fthpmnen. ^ ' ^ f ^^f,^«' '«"f 'ƒ;:: 
tna en Israël (dat 200.000 Moslems telt op een bevolkmg van 2 miljoen 670.000) 
Jet uitgenodigd waren, hoewel ze samen bijna 104 miljoen moslems herbergen 
Ton een totaal van ca 700.000 miljoen, dan toch iP). Vooral het verwaarlozen 
van Indië (op verzet van Pakistan) met het grootste aantal moslems m gemeng
de staten (50 miljoen of 1/10 van de totale bevolking) heeft wel enige verbazing 
Tewekt des te meer als men nagaat dat Pakistan zelf slechts 30 miljoen mos
lemsmeer telt dan Indië. Dat men na de opening van de konferentie tochlndie 
uitnodigde is wel een lapmiddel, dat wijst op een verlangen naar eenheid. 

De konferentie werd voorgesteld na-
'dat een golf van verontwaardiging door
heen de moslemlanden opstak naar aan
leiding van de brand in de El Aksa-
moskee te Jerualem, heilige stad zowel 
voor de Islam, het kristendom als voor 
do Joden. Koning Hoessein van Jorda
nië stelde voor, een Islam-topkonferen-
tie t3 houden, die juist omwille van de 
aanleiding veel meer belangstellmg 
vrekte dan de vorige die pas in april ]1. 
te Koeala-Loempoer was gehouden. Men 
moet nu eenmaal rekening houden met 
de sterke emoties, die losgeslagen wor-

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 
B Islamitische topkonferentie te Rabat 

begint met verdeeldheid over de 
agenda. Sirië en Irak boykotten de 
konferentie. Nasser is wegens ziekte 
afwezig. 

• Onzekerheid nopens de gezondheids-
toestand van Mao Tse Toeng : vrij 
preciese beweringen dat hij sterven
de is aan de ene kant (amerikaanse 
bron), logenstraf f ing van chinese di
plomaten aan de andere kant. 

• Rede van prezident Nixon en de re
pliek van Sovjet-minister van Bui
tenlandse Zaken Gromyko bij de 
opening van de nieuwe lINO-zittijd 
bevat weinig nieuws. Voor het eerst 
echter zwijgt de Sovjet-vertegen-
woordiger in alle talen over de (door 
het Westen steeds geweerde) UNO-
kandidatuur van China. 

• Pessimistisch UNO-jaarverslag van 
Oe Thant. 

• Pompidou verdedigt op zijn tweede 
perskonferentie het besluit tot deva
luatie van de franse frank en roept 
alle Fransen tot medewerking aan 
het herstelplan van de regering. In
tussen neemt de stakingsbewegmg 
af. 

• In India breken heftige godsdienst
onlusten uit. Volgens sommige be
richten vielen reeds driehonderd do
den. Het volledige uitgangsverbod 
en radikale schietbevel van de poli
tie helpt niet. 

• Hervatting van het Midden-Oosten-
overleg door de grote Vier te New 
York. 

• Toenemende incidenten tijdens de 
verkiezingskampanje in West-Duits
land. Zowel NPD als CDU-bijeen-
komsten worden in toenemende ma
te door tegenbetogers gestoord. 

• Noord-Vietnam wijst amerikaans 
voorstel, de amerikaanse troepenver
mindering met een gelijkaardige ver
mindering van eigen troepen m 
Zuid-Vietnam te beantwoorden, van 
de hand. 

• Op de lijst der « zondebokken van de 
praagse lente » zoals deze door di
verse tsjecho-slovaakse organen werd 
gepubliceerd als voorbereiding tot 
het treffen van sankties, komt de 
naam van ex-partijleider Doebtsjek 
niet voor. Over zijn lot zou nochtans 
deze week beslist worden al bli.ikt er 
geen nroces Doebtsjek op komst te 
njn. 

den wanneer een zo beroemde moskee 
in vlammen opgaat, ook al werd de ver
moedelijke dader ervan (die geen Israë
liër of Jood is doch een australische 
« kristen ») kort na de brand ontdekt en 
aangehouden. De Moslemwereld is een 
sterk emotionele wereld, wat onder an
der blijkt uit de zowel gespierde als 
bloemrijke taal, die in deze tipisch oos
terse wereld wordt gebruikt, taal die 
steunt op een zeer lange traditie doch 
die men als waarnemer vooral niet te 
letterlijk mag opnemen. Dat is m het 
recent verleden met betrekking tot het 
konflikt met Israël trouwens al herhaal
delijk gebleken. 

De meeste moslemlanden konden zich 
slechts verenigen met de idee van een 

'buitengewone Islamtop op voorwaarde 
dat het religieuze aspekt zou primeren 
zoniet uitsluitend aan de orde zou ge
steld worden. Men dient inderdaad on
derscheid te maken tussen de landen 
van Arabische Liga en het zoveel gro
ter aantal landen, waar de mohamme
daanse godsdienst zijn stempel drukt op 
gans het openbare leven. De Arabische 
Liga is die vereniging van moslemlan
den die rechtstreeks in de oorlog tegen 
Israël betrokken zijn, de moslemwereld 
als zodanig is veel groter en is in haar 
grote meerderheid niet rechtstreeks en 
vaak zelfs niet onrechtstreeks in het 
konflikt in het Midden Oosten betrok
ken. Er zijn Moslemlanden die zeer 
westers zijn georiënteerd, er zijn er 
zelfs die diplomatieke betrekkingen 
met Israël onderhouden (Senegal) of 
ekonomische betrekkingen of zelfs tech

nische en financiële steun van Israël 
betrekken. 

De konferentie van Rabat viel samen 
met de — bescheiden — hervatting van 
het Grote Vier-gesprek over het Mid
den Oosten naar aanleiding van de ope
ning van de nieuwe UNO-zittijd, in 
welke openingspenode Israël bij monde 
van zijn minister van Buitenlandse Za
ken Abba Eban nogmaals een aanbod 
tot rechtstreekse onderhandelingen zon
der voorwaarden deed, een aanbod dat 
niets nieuws inhield en meer op het ge
baar dan op de inhoud slaat. Ze viel ook 
samen met een scherpe verwittiging in 
de «Pravda» aan het adres van Irak, 
waarbij het russische partijorgaan de 
«negativisten» scherp hekelde. 

Het was nochtans uiterst moeilijk 
deze islamitische top te beperken tot 
het zuiver religieuze. De officieel voor
naamste bedoeling is weliswaar op een 
internationaal toezicht op dat gedeelte 
van Jeruzalem aan te dringen, waar 
zich de heilige plaatsen bevinden. Het 
heette zelfs dat men in bepaalde isla
mitische kringen het kristendom om 
steun voor deze eis zou verzoeken. In 
feite zou de ontruiming om religieuze 
redenen van dit gedeelte van Jeruza
lem door de irsaëlische bezetter stellig 
ook een politieke voldoening inhouden 
voor de moslemlanden in het algemeen 
en voor de rechtstreeks bij het konflikt 
betrokken Arabische Liga in. het bij'.on-
der. Het valt in elk geval moeilijk de 
religieuze en politieke motieven in een 
dergelijk debat uit elkaar te houden. 

Het was dan ook voorbarig konkrete 
rezultaten van deze konferentie te ver
wachten, die het ook moest stellen zon
der de belangrijke figuur van Nasser, 
die behalve zijn ziekte ook druk m be
slag werd genomen door wijzigingen m 
het militaire en politieke kader van de 
Verenigde Arabische Republiek. Het 
sukses van deze konferentie ligt ten 
slotte niet zozeer in haar eventuele kon
krete rezultaten dan wel in het feit dat 
ze zo snel kon bijeengeroepen worden 
en vooral dat ze heel wat moslemlanden 
bijeenbracht, die tot aan de aanslag op 
de El Aksamoskee bitter weinig solida
riteit met de strijdende broederlanden 
(en geloofsgenoten) in het Midden Oos
ten aan de dag hadden gelegd. 

Nu de «leider » in Frankrijk zich in 
eenzaamheid heeft teruggetrokken, 
worden de scheuren in zijn « partij » 
en zelfs in zijn regering steeds duide
lijker. Natuurlijk heeft de Gaulle nog 
een aantal onvoorwaardelijke getrou
wen op belangrijke posten overgehou
den, hij heeft er zelfs voor gezorgd dat 
zij die plaatsen kregen. Maar nu de 
«stem van Frankrijk» zwijgt, begin
nen er toch meer stemmen te spreken. 
Zo verklaarde de franse minister voor 
Ontwikkeling en Huisvesting Chala-
don te Straatsburg : «Van nu af moeten 
wij produkten fabriceren die in de ge
hele wereld kunnen verkocht worden, 
desnoods kogelpennen, en géén dingen 
die belangrijk zijn voor het prestige 
zoals sommige vliegtuigen of elektro
nische uitrustingen die niet kunnen 
verkocht worden. Wij leven in een 
marktekonomie waarin moet verkocht 
worden.» Over deze woorden zal de 
Gaulle zich zeker niet verheugen. En 
Debré, de trouwe schildknaap en het 
wakende oog in de regering, al even
min. 

NOG EEN SLACHTOFFER 

In Alsdorf-bij-Aken heeft een proces 
plaats dat door slechts weinigen met 
aandacht wordt gevolgd. Iets wat trou
wens zeer moeilijk zou zijn, vermits 
ook de pers het bijna volledig verge
ten heeft. Sinds maanden loopt daar 
het duitse « softenon-proces » (het duit-
se produkt heette « contergan ») over 
het recht van de ouders van misvormd 
geboren kinderen op schadevergoeding 
vanwege het bedrijf dat dit produkt op 
de markt bracht. Honderdvijfenvijftig 
dagenlange zittingen heeft rechter Pe
ter Weber geleid. Voor de honderdzes-
envijftigste zitting is hij niet meer ver
schenen : wegens ziekte zal hij zijn 
ambt van rechter niet meer kunnen 
uitoefenen. Heel waarschijnlijk is zijn 
ziekte mede een gevolg van de zware 
psichische last die door dit proces werd 
veroorzaakt. Nog een « softenon-slacht-
of f er » meer ! 

Britse troepen ruimen te Belfast de straatversperringen op. maar de bevelvoe
rende britse generaal Freeland zei er niet te zullen mee doorgaan zonder eerst 
overleg met de verdedigingskomitees te plegen. Na een nieuwe bomaanslag 
werden echter in sommige noordierse plaatsen opnieuw barrikades opgericht. 
De zuidierse premier stelde intussen als oplossing een federatie van Noord- en 

Zuid-Ierland voor, een federale republiek dus. 

TOCH NIET RUSTIG 

Chinees is een moeilijke taal en Chi
nezen begrijpen zal nog moeilijker zijn: 
daarom is het voor China zo gemakke
lijk zich af te sluiten en de eigen ge
heimen te bewaren. Tot die geheimen 
behoort blijkbaar ook alles wat zou 
wijzen op onrust en ontevredenheid 
in het land. Anderzijds is het ook wel 
begrijpelijk dat de regeringsberichten 
liefst alles zo mooi mogelijk voorstel
len, dat is in elk land zo ! Toch wer
den te Peking in de maand juh twee 
studenten terechtgesteld wegens « on
gehoorzaamheid » aan Mao tse Toeng, 
leverden in Sjangai grote groepen ri-
valizerende Rode Wachten een straat
gevecht, betoogden daar zeshonderd
duizend werkloze jonge mensen en 
sprak radio Peking over « grootgrond
bezitters en rijke boeren die de aan
stichters zijn van een kontrarevolu-
tionaire revolutie». Iedereen oor dele 
wel over de betekenis van dergelijke 
berichten, maar heel rustig is het daar 
toch niet in dit rijk van zevenhonderd 
miljoen Chinezen ! 

ISRAËLISCHE LUCHTMACHT 

De bijbelse vergelijking over David 
en Goliat werd nogal veel toegepast 
op de verhouding tussen Israël en de 
arabische buurlanden. In sommige op
zichten gaat die vergelijking op m de 
ene en soms in de andere richting ! Wat 
de luchtmacht betreft heeft Israel mis
schien een kleiner aantal toestellen, 
maar veel bekwamer piloten. Toch telt 
die luchtmacht minder supersonische 
toestellen : door oorlogsverhezen gin
gen vijfenveertig toestellen verloren, 
door ongeval en ouderdom nog zes. 
Sinds de junioorlog kon Israël slechts 
toestellen kopen van het tipe «Sky-
hawk», die heel wat trager zijn Dit 
verklaart waarom Israël zo woedend 
is omdat Frankrijk nog steeds weigert 
de Mirage-toestellen te leveren, en 
waarom het zozeer heeft aangedrongen 
om amerikaanse « Phantoms » geleverd 
te krijgen. 

GRAF ZEPPELIN 

Sinds vooral door de tweede wereld
oorlog de vliegtuigindustrie een enor
me ontwikkeling kende, geraakten de 
«Zeppelins» feitelijk vergeten 'Jie 
tijd schijnt nu voorbij te zijn. In de 
Sovjetunie bestaan ernstige plannen 
om opnieuw Zeppelins te bouwen LiJ 
hebben voordelen die het vliegtuig niet 
heeft, vooral voor grote gebieden (en 
die zijn er in overvloed in de Sovjet
unie) waar geen wegen en geen spoor
wegen zijn. Zij zijn ten zeerste ge
schikt voor vrachtvervoer. Ziolkowski, 
de vader van de sovjetruimtevaart, 
meent dat zelfs een zeppelin in zilver 
nog rendabel zon zijn. 



MOCHT NIET GEZIEN ZIJN 

Zoals de meeste « oeaarde » landgeno
ten hebben wij zondag met sï)annmg 
uitgekeken naar wat Gaston Roelants 
zou presteren in het europese maraton-
kampioenschap Wij verwachten er, eer
lijk gezegd, niet veel van, en dat niet 
omwille van de vele geruchten over 
kwetsuren en pijnen en zo. Toen Roe
lants na een vijftiental kilometer alleen 
aan de leiding liep, was dat een bliide 
verrassing. En toen hij een paar kilo
meter vóór het einde nog steeds even 
rustig aan de leiding bleef, werd die 
verrassing een vaste hoop op een gou
den medaille. Helaas, even later liep 
Ron Hill onze Gaston voorbij. Het zou 
voor Roelants tè schoon geweest zijn, op 
het einde van zijn loopbaan nog deze 
marathon naar Athene, zoals 2500 jaar 
geleden. 

Roelants' verdienste is er niet kleiner 
om En ook zijn maat Peiren verdient 
gelukwensen voor zijn negende plaats. 

OOK DAAR ! 

En ook in Athene is er dus gekontes-
teerd Stel u voor dat de beroemde atle
ten op een bepaald ogenblik wilden 
gaan oefenen, en dat de poorten van het 
oetenstadion gesloten waren Men had 
natuurlijk kunnen vragen om die poort 
te openen, al dan met in naam van 
Orame, maar men kon ook kontesteren. 

en men koos dus dit laatste. Kontesteer-
der nummer één was onze Gaston Roe
lants, die niet aarzelde zijn ouwe kno
ken ter aarde te vlijen, en daar bleef 
liggen tot de nodige foto's gemaakt wa
ren Men moest hem zo eens niet gezien 
hebben, merkte onze krant boosaardig 
op. 

De hapoening is niet van lange duur 
geweest De pobtie is wel even moeten 
tussenkomen, en men kroop nog altijd 
maar over de muren het stadion binnen 
om toch maar te kunnen trainen, op het 
ogenblik dat de poorten al lang open 
waren, maar tot kletsen en amigo is het 
niet gekomen. 

'Mmi T.V. 
'erdag 27 september 
-J tot 17 30 Volksuniversitert — 

o 25 Zondmannet ie — 18 30 Dak-
• cVi De pantef — 19 20 Au to iama — 

' V 50 Keung Frans — 19 52 ZOL»,-
•" — 19.57 Mededelingen — 20.00 

V nieuws — 20 25 Julia Vechten is 
s boden — 20 50 Nand m eigen land 
' H l — 21 35 Echo — 22 05 « Dub-

ie bpel i Nieuw tv feui l leton met Robert 
u p en Bill Cosby Ie o t l Een l i | f-
icht voor Donnv — 22 55 TV-nieuws. 

' indag 28 september 
30 tot 1 1 40 Protestantse kerkdienst 
Mechelen — 14 30 Het spook van 

v\^nnikeneiland Het geheimzinnige e i -
ond — 14 45 « Bert en Bert|e » Ie 

dce van een t ienerteui l leton — 15 15 • 
-innen en buiten — 17 15 to t 18 05 " 
3 0 S M S — 18 30 Sportreportage 
— 19 00 Wachtwoord • Quiz — 19 30 : 
Dierenprogramma — 19 55 Mededelin
gen — 20 00 • TV-nieuws — 20 15 
^ ortweekend — 20 40 : Sherlock Hol -

De eenzame fietser — 21 30 • 
La Strado », bal let — 22 30 : Kort 

• >knipt — 22 55 TV-nieuws. 

A.̂ îandag 29 september 
14 05 to t 15 50 Schooltelevisie — 
'8 55 Zondmannet ie — 19 00 • Sport-
tr ibune — 19 20 Boemerang '69 : de 
cc tic in Antwerpen — 19 45 • Hier 
SP eekt men Nederlands — 19 50 • Zoek
licht — 19 55 Mededelingen - De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws 
20 25 : Fi lmtribune : « De belegering » 
(Motzor) — 22 00 • Gastprogramma De 
Socialistische gedachte — 22 30 : TV-
nieuws 

Dinsdag 30 september 
14 05 to t 15 50 Schooltelevisie — 
17 55 Schooltelevisie — 18 55 . Zond
mannetie — 19 00 : Israelit isch-gods-
dienstige ui tzending — 19 30 • Ki|k en 
kook — 19 50 Keurig Frans — 19 52 • 
Zoeklicht — 19 57 Mededelingen — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 • Boemerang 
69 de actie in Brabant — 20 55 • 

Speelfilm • « Verlein en verlaten > 
^2 55 TV-nieuws 

^'^'oendag 1 oktober 
16 30 • Schooltelevisie — 17 30 Jeuqd 
uitzending — 19 30 Zondmannet ie — 
1^35 Openbaar kunstbezit « To quo 
lue Fih mi > van Enrico Baj — 19 45 

Hier spreekt men Nederlands — 19 50 
Zoeklicht - 19 55 Mededelingen - De 
Weerman — 20 00 . TV-nieuws — 
'U 25 Tienerklanken : Show voor lon-
leren — 21 00 Panorama — 21 45 • 
Soemerang '69 de actie in Antwerpen 

^ 2 1 5 : TV-nieuws 

WEER VAN DAT 

Het was weer van alles met de bel-
gische deelnemers aan de europese atle-
tiekkampioenschappen. De ene was niet 
in vorm, de andere sliep slecht, een der
de kon niet eten, een volgende was ge
kwetst en een laatste een beetje zieks-
kens Zal allemaal wel waar zijn, hoor. 
daar niet van, maar we vinden toch dat 
onze elite-jongens nogal regelmatig met 
dergelijke t ruut afkomen wanneer ze 
ergens ons land moeten vertegenwoor
digen, waar grote inspanningen ver
wacht worden. Daarbij hebben wij dan 
nog de indruk (verkeerd ?) dat het pre
cies de atleten zijn, die tegenwoordig 
als « arme atleten » worden omschre
ven, omdat ze van hun boosaardige 
werkgevers niet te zot veel faciliteiten 
krijgen voor oefening en buitenlandse 
reisjes, die het best presteerden, terwijl 
de echte « luksepaardjes » wel met veel 
zwier door de krantekolommen para
deerden, maar het daarbij ook lieten. 

^ onderdag 2 oktober 
4 05 to t 15 50 : Schooltelevisie -
3 •'i Technisch en wetenschappeli ik 

'"i^^i^ ~ ' 8 55 • Zondmannet ie — 
-iOO Tienerklanken — 19 30 Boeme-

frPS^'^"^-r,— ' 9 57 : Mededelingen — 
„ , . , 1 ^ " " ' ^ " * = — 20 25 Zoekl icht 

— 20 30 : High Chaparral Tornado 
onces — 21 20 « De Stilte » Docu-

i ientoire — 22 00 Première — 22 40 
V nieuws 

RESPEKT VOOR JACQUES 

Godefroot heeft verleden zondag het 
kri ter ium der azen gewonnen, vroeger 
altijd gereden in Parijs, en sedert twee 
jaar m Le Havre, bij gebrek aan plaats 
en belangstelling in de hoodstad. Voor 
Anquetil was dit een goede gelegenheid 
om afscheid te nemen van zijn norman-
dische supporters. Hij is dus aan het 
« gaan » begonnen, en met hem ver
dwijnt een markante persoonlijkheid 
Hij )s voor ons de renner die het best 
begrepen heeft wat kommercializatie 
van de wielersport betekende, en er ook 
het meest profijt heeft uitgehaald (waar 
sportief gezien, wel wat op te zeggen 
is), en de man die niet zonder sukses 
heeft geprobeerd om zichzelf en zijn 
fojlegas wat hogerop te duwen op de 
ladder van de sociale verhoudingen. Met 
zijn goede en zijn kwade kanten heeft 
«monsieur» Jacques meer gedaan dan 
georganizeerde koersen gewonnen. Hij 
heeft ertoe bijgedragen van de povere 
« werkman per velo » een « mijnheer de 
publiciteitsagent » te maken. Dat res-
pekteren wij. 

LES 

De europese atletiekkampioenschap-
pen bevestigen nog maar eens wat al 
lang geweten is, namelijk dat wij op 
sportgebied ver achter liggen bij de 
oost-europese landen, en dan zeker voor 
wat betreft de zogenaamde elitesport. 

WIJ vinden dat nochtans helemaal 
met erg Achterstand op gebied van 
spektakelsport lijkt ons veel minder ere 
dan achterstand op gebied van ekono-

mie of kuituur. Anderzijds kan men 
hieruit leren dat het, als men toch abso
luut een groep elite-at 'eten wil fokken 
(wat ons een in de grond onbenullige 
bedrijvigheid lijkt), nodig is uit te zièn 
naar andere middelen dan degene die 
W I J t o ' C'i' T - " " - . ^ - ^ V , , 7j j , ^.^^ ^^^ 

beetje goede C) wil zou men zelfs kun
nen gaan besluiten dat de belgische 
sportpotentaten er maar niet in slagen 
de ze-^- óf al te b° ^-ki-e ^-^^k v?n '-'-'t 
producer<=n van enkele vedetten tot een 
goed einfio te bren'-en Laat staan opge
wassen 71-in te?en de veel ruimere taak 
die ze zouden moeten behartiffen heel 
onze jeugd leren sport beoefenen. 

s.os, 
We moeten eerlijk bekennen dat we 

met bepaald overlopen van medelijden 
voor Belgiè's marte laar nummer één, 
Eddy Merckx. Wij dachten dat hij ge
noeg verdient om zich die enkele dagen 
rust-zonder-inkomen te kunnen permit
teren, en zonder dat Claudine moet uit 
wassen gaan Maar we gaan stilaan twij
felen Fen van de ijverigste jongens van 
« Les Sports » heeft, om onze devotie 
wat aan te wakkeren, berekend dat die 
valparti j Merckx een rond miljoen gaat 
kosten (moeten wij bij «Wii» toch even 
langer voor werken, en hij bij « Les 
Sports » misschien ook) Bij andere ge
legenheden werd dergehike rekening 
eveneens gemaakt. Zijn dopingsaffaire 
heeft Merckx ook een miljoen gekost 
en de koalities te Zolder ook al. Besef
fende dat vele kleinties een groot ma
ken, vragen wii ons af of het toch ni^t 
best zou zijn dat die gepensioneerde 
schoolmeester maar zou beginnen met 
zijn geldinzameling ten voordele van 
Merckx. 

DOEN ALS DO 

Toen we destijds bij Do, de materiaal
meester van onze klub, een stuk van on
ze uitrusting moesten laten vervangen 
dan moest dat stuk werkelijk onherken
baar verminkt of versleten zijn om voor 
vervanging in aanmerking te komen En 
als Do dan met een nieuw paar kousen 
voor ons stond, dan bekeek hij ons met 
een sekondenlange, strenge blik, en dan 
vroeg hij altijd, vooraleer ons de buit te 
overhandigen : « En peinsde gij dat ge 
zo n schoon, nieuw stuk materieel waard 
zijt "^ » Wij moeten daaraan denken, nu 
komitees en federaties allerhande van 
de staat altijd maar geld verlangen, geld 
en nog eens geld, voor alle mogelijke 
doeleinden. Wij denken dat voor Frans 
van Mechelen het ogenblik gekomen is 
om het voorbeeld van Do te volgen, en 
vooraleer de centen neer te tellen, eens 
ernstig en streng te vragen • « En peins
de gijlie dat ge dat waard zijt ? ». 

MILDE PROFESSOREN 

Om de lezers diets te maken hoe goed 
of hoe slecht de verschillende voetbal-
vedetjes gespeeld hebben, heeft «Sport 
69» 'n puntensisteem ontworpen, waarbij 
enkele specialisten ieder speler kwote-
ren voor zijn spelintelligentie, fizieke 
mzet, technische vaardigheid, efficiën-
cie en taktische volgzaamheid Samen
geteld geven die vijf kwoteringen dan 
een min of meer getrouw beeld — vol
gens ons echter eerder min — van de 
prestaties. Nu kan dergelijk puntensis
teem, dat trouwens ook al door sommige 
t ra iners wordt gebruikt, op langere ter
mijn wel enig idee geven over de waar
de van een speler. Ons is het echter op
gevallen dat de « specialisten » wel zeer 
mild zijn met hun punten Van de 200 
spelers uit hoogste afdeling werden er 
nauwelijks drie « gebuist » In de ene 
wedstrijd die wij zagen, kwamen er 
daarvoor minstens tien m aanmerking 

'rijdag 3 oktober 
4 05 to t 15 50 : Schooltelevisie — 

'7 55 : Schooltelevisie — 18 55 Zond-
"^oh^efie — 19 00 : Boemerang '69 — 

9 30 • Ziet u er wat in ' — 19 45 
Hier spreekt men Nederlands — 19 50 

oekhcht — 19 55 • Mededelingen - De 
•Veerman — 20 00 : TV-nieuws — 

125 • (t Gondhi i Film van Jonathan 
'edoll uitgezonden n a v de honderdste 

T-boortedag von Gandhi — 21 20 • « De 
i ienst l i f t » Spel van Harold Pinter — 
i 05 • TV-nieuws — 22 10 to t 22 55 • 
' i rODOllO 

f ^ t r . t . T ' "?" , beroemde hokeyploeg van België moest met l tegen 3 de 
stick, leggen tegen Pakistan. De Pakistani die hun meksikaanse reputaZ eer 
spilden aandoen hielden menig belgische aanval glansrijk tegen zoal!opTe foto 

duidelijk merkbaar is. 

De sportpers is in ons land al
tijd van het standpunt uitgegaan 
dat vedettes en idolen de ware pro-
pa'.andisten zijn van de sportbe
oefening en dat het fokken van 
aieygelijke sinomem was van het 
verspreiden der goede sportge-
dachte. Wtj zijn zo vrij niet te ge
loven dat Merckx. Van Hnnst, Roe-
lan s en alle andere begenadigde 
godenkinderen er veel toe bijdra
gen dat de jeugd m dichte drom
men naar het stadion trekt, niet 
om er als supporter te staan krij
sen van verrukking of veront
waardiging maar om er. achter de 
tribuiies, zelf aan sport te doen. 

Wij denken, met andere woor
den, dat de vedettenkultus in al 
zijn vormen als sport-propaganda-
middel gefaald heeft. Wij stelllen 
immers vast dat. ondanks de 
spreekwoordelijke «petrol» in de 
sportpers, het aantal leden van 
verschillende federaties daalt, dat 
steeds minder kleine klubs erin 
slagen een behoorlijke jeugdafde
ling op te timmeren en dat de 
sportkampen in Wallonië niet 
eens vierduizend knapen en meis
jes aanlokken, dus minder dan één 
op duizend iniooners. 

Het verschijnsel zal wel niet zo 
gemakkelijk te verklaren zijn en 
wij gaan er. binnen het bestek van 
deze enkele regeltjes, ook niet aan 
beginnen. Maar het verschijnsel 
lijkt ons onrustwekkend, omdat 
onze levenswijze gezonde sport
beoefening van dag tot dag nood
zakelijker maakt. 

Zo zien wij, simplistisch-weg, de 
situatie : meer behoefte aan sport, 
en failliet van de klassieke propa
gandamiddelen Er moet dus uitge
zien worden naar andere middelen. 
Het zijn niet loij die tot deze een
voudige ontdekking kwamen. Dat 
deden om. al lang Sporta, de mi-
iv-<feries van Kuituur en ook het 
Belgisch Olimpisch Komitee. 

BOK-PLAN 
Op zoek naar nieuwe middelen 

is men nu luidkeels op de scholen 
gaan roepen, over het hoofd zien
de dat die scholen eigenlijk al lang 
de enige propagandisten zijn én 
het feit dat men van overal op de 
scholen roept. Zo is ook 't Belgisch 
Olimpisch Komitee komen aan
draven met een nieuw plan. Het 
zal een aktie op touw zetten ter 
bevordering van de samenwer
king tussen school en klub. 

Men heeft het ons niet gezegd, 
maar we veronderstellen dat het 
de bedoeling is dat de school de 
zogenaamde sportinitiatie voor 
haar rekening neemt en dat de 
klub daarbij materiële steun (vel
den, zalen enz.) zal verlenen. Op 
die manier zou de klub inderdaad 
verlost zijn van een grote en d'W-
re zorg en alle aandacht kunnen 
besteden aan de kommerciële be
langen en het vertroetelen der ve
detten. Daarbij zou ze zeker zijn 
van een ruim rekruteringsveld -
het BOK verwacht dat de rangen 
der federaties op die manier zullen 
versterkt worden - en van gewil
lige dienaars in de persoon van de 
schoolmeesters. 

Wij zijn niet erg gelukkig om 
dat plan. Wij vrezen voor verwik
kelingen rond kwesties als de 
school (wetenschap) in dienst van 
de klub (sport), inmenging van 
kommerciële klubbelangen in on-
derwijskwesties. venoarring tus
sen sportdrill en sportopvoeding, 
toegevingen aan niet steeds gezon
de kompetitiebelangen, te eenzij
dige sportoriëntering en dies meer. 
Wij verwachten ook niet dat het 
plan veel sukses zal kennen. 

Maar wij vragen ons af of de 
federaties en de klubs dan geen 
enkele mogelijkheid zien om zelf 
aan betere propaganda te doen, in 
plaats van altijd op hetzelfde pa
troon te blijven borduren. Kunnen 
zn eens niet (om ons tot een sim
pel voorbeeld te beperken) een 
paar centen vrijmaken om goede 
gezonde, prettige en ontspannende 
sportbeoefening te organizeren, on
der bevoegde leiding, waar jan en 
alleman zo maar wat aan sport 
komt doen zonder voortdurend aan 
te botsen tegen mensen met in
drukwekkende kronometers, op 
zoek naar toekomstige vedetjes en 
•met stapels aansluitingsaarten ? 

Anders gezegd : kunnen federa
ties en klubs niet proberen te doen 
wat ze. o.i. ten onrechte van de 
'!chool verwachten "> 



f wu 

bewegi 

Provinciale Kaderdagen 
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 1970, hande

len de provinciale kaderdagen dit jaar over de taktiek, de situe
r ing en de techniek van de gemeenteverkiezingen. 

Er zullen 3 referaten behandeld vi'orden, n.1. : 
— het belang van gemeentemandatarissen 
— de administrat ieve procedure 
— de taktiek in de gemeenteraad 

De binding onder de deelnemers zal nog gestimuleerd worden 
door een gezamenlijk middagmaal. 

Het is de welgemeende wens van het part i jbestuur dat de 
kaderleden deze bijeenkomsten niet passief laten voorbijgaan, 
doch integendeel door hun aanwezigheid een effektieve belang
stelling betonen. 

ANTWERPEN 
datum : 12 oktober te 10 u. 
plaats : « Het Gouden Pa le t» , Maria Theresialei, Antwerpen 
sprekers : H. Schiltz, A. De Beul en O. Renard 
middagmaal : vrij 

BRABANT 
datum : 12 oktober te 10 u. 
plaats : provinciaal domein te Hofstade 
sprekers : E. De Facq, G. Vanderstraeten en V. Anciaux 
middagmaal : 150 fr (inkluzief) 
inschrijving : bij uw afdelingssekretaris 

LIMBURG 
datum : 12 oktober te 10 u. 
plaats : « Rembrand t» , weg naar As, Genk 
sprekers : J. Olaerts, J . Cuppens en J. Hardy 
middagmaal : 100 fr (inkluzief) 
inschrijving : S. Wijnants, Graeth 1, Borgloon 

OOST VLAANDEREN 
datum : 12 oktober te 10 u. 
plaats : « Roeland », Korte Kruisstraat 3, Gent 
sprekers : L. Wouters, M. Stals en G. De Roo 
middagmaal : 85 fr . . . 
inschrijving : vóór 10 oktober bij uw arrondissementssekretans 

WEST VLAANDEREN 
datum : 19 oktober te 10 u. 
plaats : Hotel «Rubens» (Hansa), Philipstockstraat 9, Brugge 
sprekers : L. Van De Weghe, R. Reynaert en M. Babyion 
middagmaal : 65 fr (inkluzief) ,„o^„o 
inschrijving en storting : vóór 13 oktober op gironummer 1785.48 

van Kredietbank-Brugge, voor rekening 2200/13/7408 van 
Volksunie-arr. Brugge p / a H. Monteyne, A. Bontestraat 23, 
St Michiels. 

ANTWERPEN 

Antwerpen - Stad 

KOLPORTAGE 
Kolportage met radiowagen 

in het noordelijke gebied van 
de stad, namelijk Schoonbroek-
Hagelkruis. Zondag 5 oktober 
om 10 u. Bijeenkomst aan de 
kerk te Ekeren om 10 u. 's 
morgens. 
TEACH-IN 

Jongerengesprek met de me
dewerking van « De Vaganten » 
op vrijdag 10 oktober in de 
zaa' « Ontmoeting » Brederode-
str 128 om 20 u. Sprekers voor 
die avond : Nelly Maes, Mik 
Babylon, De Bouvre, Hugo 
Schiltz. Inkom gratis. 

B e r c h e m 
WINTERDANSFEEST 

Op zaterdag 6 december 1969 
in het ontmoetingscentrum « 't 
Oud Kapelleke», Ferdinand 
Coosemansstraat 127, Berchem. 
Kosten voor deelname 40 fr. 
Opening deuren : 20 uur. Al on
ze vrienden houden die avond 
vrij Kaarten te bekomen in 
ons lokaal. Grote Steenweg 165 
en bij alle bestuursleden. 
L2DENVERGADEHING 

Vrijdag 10 oktober 1969 te 
20 uur in de zaal « Limburgia », 
Beernaarstraat . Karel Dillen 
spreekt over het aktueel onder
werp « Ierland-Vlaanderen ». 
Daarna filmvoorstelling over 
Ierland 

huis. Boechout zal er met een 
zeer grote groep zijn. Kaar ten 
tegen 30 fr, verkri jgbaar op ons 
sekretariaat. 

SPECIAAL VOOR LEZERS 
VAN « WIJ » 

Wij doen een dringende op
roep tot alle lezers van « Wij » 
in onze gemeente. Aan allen 
die ons weekblad via de post 
Boechout ontvangen en ook 
aan allen die het van elders 
krijgen. 

Schrijf nu direkt een kaartje 
met uw naam, adres en vermel
ding « lezer WIJ » en stuur het 
naar ons sekretariaat of laat 
het er in de bus steken (zie 
adres hierboven). U bespaart 
ons hierdoor veel werk. 
HERDENKING 
HERMAN VAN DEN REECK 

Zaterdag 27 september te 19 
uur : Eucharistieviering in de 
Xaveriuskerk, Collegelaan (Xa-
veriuscollege) te Borgerhout. 
Homilie door pater dr. N. Wil-
diers. 

Zondag 28 september te 11 
uur : bezinningsstonde rond het 
graf op het erepark van de be
graafplaats « Schoonselhof » te 
A n t w e r p e n . Bloemenhulde. 
Toespraak door Prof. dr. R. De-
rine. 

Boechou t 
KONTAKTAVOND 

Op donderdag 2 oktober te 
20u30 belangrijke kontakt-
avond op ons sekretariaat 
« Malpertuus », Provinciesteen
weg 363. 

Alle leden en lezers van 
« W I J » worden verwacht. 
Breng ook simpatizanten mee. 

WIJ GAAN ER NAARTOE... 
... naar het dansfeest dat door 
onze zuster-afdeling Mortsel 
wordt ingericht ^p zaterdag 18 
oktober te 20u30 in het «Paro
chiaal Centrum St-Jozef », Lier-
sesteenweg 314, op de grens 
Mortsel-Boechout. Dus dicht bij 

Borgerhout 
VANDAAG EN MORGEN... 

. . .herdenken wij Herman Van 
den Reeck. 

Zijn begrafenis te Borgerhout 
was indrukwekkend. Wij mo
gen en zullen hem nooit verge
ten. 

Daarom zijn wij vanavond 
om 7 uur aanwezig in de kerk 
van St. Xaverius, Collegelaan 
te Borgerhout, om de eucharis
tieviering bij te wonen. Aan 
het orgel : toondichter Fons 
Bervoets. De tenor Fons Pee-
ters zingt vlaamse liederen. 
Kanselrede door Pater Dr. N. 
Wildiers. 

Morgen om kwart voor 11 
verzamelen wij aan de ingang 
van de begraafplaats « Schoon
selhof » voor een bezinnings
stonde rondom het graf van on
ze betreurde Herman. Tijdens 
deze plechtigheid : samenzang, 
bloemenhulde en toespraak 
door Prof. Dr. R. Derine, voor
zitter van de Vereniging van 
Vlaamse Professoren. 

Zoals in ons vorig nummer 
meegedeeld heeft morgen ook 
de Cyriel Verschaeve herden
king te Alveringem plaats. 

Een enige gelegenheid dus 
om hetzij in gebed of gedachte 
beide vlaamse doden te eren, 
want wie niet aanwezig kan 
zijn te Alveringem is heden in 
de St. Xaveriuskerk of morgen 
zondag op het « Schoonselhof ». 

ONS JAARLIJKS FEEST 
Niet enkel om eens te zamen 

te zi.jn maar ook om onze kas 
te spijzen houden wij ons jaar
lijks dansfeest op vrijdag 24 
oktober. Zoals steeds zorgt Piet 
Willems voor de organizatie. 

Wij verwachten een grote op
komst. Kaar ten zijn te beko
men bij Piet Willems, De Win
ters t raa t 14, Borgerhout, tele
foon 36.43.08. 

Er is ook een gratis tombola 
waarvoor op hetzelfde adres de 
prijzen ingewacht worden. Een 
berichtje volstaat en vriend 
Piet komt ze afhalen, al is het 
een geprefabriceerde woning.. . 

Brasschaat 
JAARGETIJDE WIM MAES 

Op 5 oktober te 11 u. zal in 
de hoofdkerk te Brasschaat een 
plechtig jaargetijde worden ge
lezen n.a.v. het overlijden één 
jaar geleden van Wim Maes. 
Na de kerkdienst korte plech
tigheid aan het graf. 

Ekeren 
KOLPORTAGE 

Deze gaat door op zaterdag 
27 september 1969 te Ekeren-
centrum, met mikrowagen ge
steund door de arrondisse-
mentsploeg. Bijeenkomst aan 
de kerk om 13u30 stipt. 
GROTE DANSAVOND 

Ingericht door de vlaamse 
vriendenkring Ekeren 2 op za
terdag 27 september 1969 om 
20.30 uur, in de zaal «Zilver
heem », Zilverenhoek, Ekeren 2. 
Voor muziek, zang, dans en ge
zelligheid zorgen : Combo Blue 
Moons - Guy Landy - Volks
dansgroep De Uiltjes. Grote 
parkeergelegenheid aan de 
kerk (kerkplein) . S teunkaar t : 
30 fr. 

worden, telefoneer of verwit t ig 
Jan de Graaf, Nieuwstraat 21. 
Tel 59011. Geel moet de sterk
ste afdeling worden van het 
arrondissement, aan allen hier
aan mee te ewrken. 

Edegem 
GEBOORTE 

«Mijn guitige zus : Beatrijs 
is opgetogen over mijn komst» . 
Zo melden gemeenteraadslid 
en mevrouw Ludo en Flora 
Van Huffelen de geboorte van 
hun dochter Liesbet. Harteli jke 
gelukwensen aan ons simpatiek 
bestuurslid en zijn lieve echt
genote. 
PERSONALIA 

De leden en simpatianten 
van onze afdeling kunnen best 
hun kaar ten van geboorten, hu
welijken en/of sterfgevallen in 
hun familie meedelen aan : 
sektie propaganda-V.U., Elsen-
borghlaan 1, Edegem. 
GEMEENTEVERIIIEZiiNGEN 

In voorbereiding van de ver
kiezingen die volgend jaar in 
oktober plaats hebben, richt 
het L. Dosfelinstituut een les-
sensiklus in. Inlichtingen te 
verkrijgen bij L. Van Huffelen, 
Baron de Celleslaan, 32 te Ede
gem; tel. 49.43.11 
LEDENWERVING 

De ledenwerving voor het 
jaar 1970 zal in oktober haar 
definitieve inzet kennen. Sim
patizanten en goed-gezinden, 
wacht het bezoek van de be
stuursleden niet af, maar laat u 
nu inschrijven bij de «Dienst 
voor Centralizatie», Ernest 
Staesstraat 13; tel. 49.21,03 of 
bij de leden van het bestuur 
thuis. 

Hoofdleden betalen 60 fr. Bij
leden 25 fr. 
HERMAN VAN DEN REECK-
HERDENKING 

Hedenavond om 19 uur eu
charistieviering in de kerk van 
het Xaveriuscollege, College
laan te Borgerhout. 

Morgenmiddag te 11 uur be-
zinningstonde op het erepark : 
Schoonselhof te Antwerpen. 
Wij verwachten u stellig. 

Geel 
LEDENSLAG 

De ledenslag is ingezet en de 
eerste rezultaten komen bin
nen. Lezers van « Wij » die nog 
geen lid zijn en het wensen te 
worden of die eventueel per
sonen kennen die wensen lid te 

Hoboken 
GESPREKSAVOND 

Vrijdag 17 oktober te 20u30 
verwachten we onze leden op 
de algemene vergadering. Voor
al zij, die geïntresseerd zijn 
aan het gemeentebeleid, zullen 
die avond vast hun gading vin
den. 

De heren A. De Beul, (Wil
r i jk) , Van Huffelen, (Edegem) 
en C. Pichal (Hoboken) zullen 
ons, als gemeenteraadsleden, 
beslist kunnen boeien met als 
tema : «V.U. en gemeentebe
leid ». 
TEACH-m 

De afdeling Antw.-stad richt 
een gespreksavond voor de jon
geren in op vrijdag 10 oktober. 
Vooral de jongeren uit onze af
deling zullen Iiierop graag aan
wezig zijn. 
AUTOKARAVAAN 

Onze afdeling beloofde een 
sterke afvaardiging te s turen 
naar de autokaravaan luchtha-
ven-Deurne. Wij verzamelen te 
te 13ul3 in de Nachtegaallaan. 
« VOOR U » 

Het afdelingsbestuur hoopt 
binnen afzienbare tijd te star
ten met het plaatselijk V.U,-
blad : « Voor u ». Wenst u deze 
onderneming geldelijk te steu
nen ? Zendt dan 20 of 50 fr. in 
gesloten omslag aan onze pen
ningmeester, J. Peeters Lage-
weg 158, Hoboken. 

Herenthout 
BAL 

Op zaterdag 27 september te 
8 uur gaat, in zaal « LUX », ons 
tweede groot Volksuniebal 
door. 

Een demokratisch gehouden 
inkom van 30 frank, het stem
mig orkest F. Meulemans, de 
plaatselijke zangvedette Anita 
en ten slotte het optreden van 
het suksesrijke «Septe t Cam-
b r e » dat te 21u30 stipt voor 't 
voetlicht komt, zullen onge
twijfeld deze avond tot een 
aangename en schone beleve
nis maken. 

Kapellen 
BAL 

De vlaamse vriendenkring 
Kapellen nodigt u ten dans op 
zaterdag 27 september a.s. in de 
zaal «Star renhof» , Kapelse-
straat, 61 Kapellen. Orkest «The 
Raindrops» leiding Jan Dewil-
de. Aanvang 20 uur. Algemene 
inkom 20 fr. 

Merksem 
BAL 

Zaterdag, 4 oktober, te 20u30, 
in de kring, Jaak de Boeck-
straat, eerste bal van dit sei
zoen voor alle Vlamingen van 
Merksem. 

De muziek wordt gespeeld 
door het orkest van Tony Her-
reman, vertrouwd met ons pu
bliek en die weet er stemming 
in te houden. Deelname in de 
onkosten 30 fr. 
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ons V.U.-« Herfst-bal» door met 
het orkest «Jacky Sands», 
Kaarten aan 30 fr. ( = lot). 

MEDEGEDEELD 
Mortsel 
VLAAMSE HULPDIENST 

Bij de inhuldiging (op 20 dz.)' 
van een nieuwe ziekenwagen 
van de Vlaamse Hulpdienst 
Mortsel, feliciteren en danken 
wij de heren Mees en mede
werkers van har te voor hun 
geprezen hulpvaardigheid sinds 
de ti jdspannen hunner vesti
ging te Mortsel. 

Voor de naamwijziging in 
«Algemene Hulpdienst» kun
nen wij begrip betonen, niet te
genstaande de « Vlaamse Hulp
dienst » te Mortsel en omstre
ken een naam met klank ge
worden was. De groei-omstan-
digheden en de algemene inzet 
van de V.H.M, kennende, heb
ben wij ons snel kunnen ver
zoenen met deze naamwijzi
ging, wetende dat inhoud, geest 
en hulpvaardiheid dezelfde ge
bleven zijn. 

VLAAMSE KRUIS 
Op 13 september 11. viel de 

eer te beurt aan de nieuw gedi
plomeerde kursisten van he t 
Vlaamse Kruis Mortsel. Tal van 
diploma's E.H.B.0. werden uit
gereikt waarna een gezellige 
avond dit eerste Vlaamse Kruis 
gebeuren te Mortsel bekroon
de. Proficiat! 

zoekerties 
Reklametekenaar zoekt DRINGEND 
werk, liefst omg. Antwerpen. Niet 
noodzakelijk tekenwerk. Gom Van 
Geelstraat 14 Kalmthout. T 110 

Te koop weg. sterfgev. aan dr. 
repressie getr. familie : indus
triële gebouwen (1952-1962), op-
pervl, 920 m2, elektr. uitrusting 
met ondergrondse leidingen 
voor aansl. motor tot 100 pk., 
+ voorliggende bouwgr.: 375 m2 
Omgev. Kortrijk. Inlichtingen 
redaktie « W i j » of tel, 058/ 
321,24 T 118 

Zelfstandige uit Antwerpen, 
middelbare leeftijd, die zijn 
zaak opgegeven heeft, zoekt be
trekking als vertrouwensman
opzichter of als vertegenwoor
diger. Schrijven of opbellen : 
senator Jorissen - Mechelen 

T 119 

Jonge man uit Antwerpen, 
25 jaar. zoekt betrekking als 
vertegenwoordiger of bediende. 
Schrijven : W. Jorissen, Astrid-
laan 80, Mechelen. Tel. 015/, 
199.94 T 120 

Aktieve vrije medewerkers 
gevraagd : verkoop van keu
kens, elektrische toestellen, bin
nenhuisinrichting. Opleiding 
verzekerd, hoge verdienste voor 
regelm. werkers. Techn. aanleg, 
wagen en telefoon gewenst. 

Schr. T 121 

M a r i e k e r k e 
V.U.-BAL 

Zaterdag 25 oktober om 20 
uur Volksuniebal in de zaal 
«Raadskelder», Jan Hamme-
neckerstraat 3 te Mariekerke. 
Orkest Bert Kwint. Inkom 30 
fr. 

Mortsel 
H. V. D. REECK-
HERDENKING 

Morgen 28 september om 11 
u. treffen wij ons bij de Her
man Van Den Reeck-herden-
king op het erepark van de be
graafplaats Schoonselhof te 
Antwerpen. 
WIM MAES 

Op zondag 5 oktober e.k. te 
11 u. wordt een zielemis opge
dragen in de hoofdkerk te 
Brasschaat tot nagedachtenis 
van Wim Maes. Nadien korte 
plechtigheid aan het graf. 
V.U.-DANSFEEST 

Op 18 oktober e.k. te 20u30 in 
het «Parochiaal Centrum Sint 
Jozef», Liersesteenweg, 314 
(grens Boechout) Mortsel, gaat 

w n 
L'. pon (Jverstraeten 

Hoofdredakteur 
Alle briefwisseling vooi 
redaktie naar : 
Rotatyp Sylv. Dupuislaan 
110 Brus 7 Tel 23.1U3. 

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

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

480 fr 
Steunabonnement 820 fr. 

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

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

Brussd 12. 
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Ranst 
StTKSES 

Onze familieuitstap is zeker 
tot ieders voldoening verlopen. 
Een zonnig weertje, véél volk 
met véél jeugd hebben beslist 
bijgedragen tot het sukses. 
Voor de ruim 80 deelnemers, 
waaronder een sterke afvaardi
ging uit Broechem, was het een 
uitstekende gelegenheid om 
kennis te maken met enkele 
mxroie olekjes van het Waas
land. Kennismaking ook met 
het stadje Hulst, waar ons een 
gulle ontvangst te ^f-"rt viel. 
GF7.VJX1C SAMENZI.TN 

Al on 'e vrienden krüffen de 
gelegenheid OD zaterdag 29 nov. 
voor een geze'lig samen^iin in 
het nieuwe gildenhuis. Het zal 
een. voltreffer worden, mis
schien wel het hoogtepunt van 
de ledenwerving voor 1970 Met 
geestdrift en volharding halen 
wii beslist ronde cijfers. 

En aan al onze vrienden vra
gen wij reeds nu zaterdag 29 
nov vrij te houden. 

T u T i h o u t 
HERFSTBAL 

Zaterdag 18 oktober '69 om 
21 uur in achterzaal (poort) 
AMICITIA, Grote Markt, Turn
hout : V.U.-Herfstbal met Wal-
tra-orkest van Stan Philips. In
kom : 50 fr. 

BRABANT 

Brusse l ( 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 Brus
sel (naast K.V.S.) 
KANTONNALE 
VERGADERING 
WOLVERTEM 

Heeft plaats te Londerzeel 
St.-Jozef op donderdag 2 okto
ber 1969 in de zaal « het Hoog-
huis » aan de kerk om 20.30 uur. 
Iedereen is van harte welkom. 
Onze mandatarissen zijn aan
wezig om vragen te beantwoor
den. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
ARRONDISSEMENTEEL 
SEKRETARIAAT 

Vanaf oktober 1969 worden op 
het arr. sekretariaat, Dupontstr. 
27 te Schaarbeek-Brussel 3, tel. 
17.92.18 door onze mandataris
sen zitdagen gehouden, nl. 1ste 
dinsdag van de maand : volks
vertegenwoordiger Vic Anci-
aux van 20 tot 21 uur ; 2de 
woensdag van de maand : sena
tor 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 : pro
vincieraadslid Theo Pauwels 
van 19 tot 20 uur. 

Brussel 
C. VERSCHAEVEHULDIGING 

Zondag 28 september nemen 
wij deel aan de C. Verschaeve-
huldiging te Alveringem. Ver
t rek aan het lokaal « Uilenspie
gel » te 7 uur. Reisprijs 125 fr. 
Terug rond 21 uur. 
SPEURTOCHT 
«KEN UW HOOFDSTAD» 

De verschoven speurwande-
Img door de middenstad van 
Brussel gaat, op algemene aan
vraag, door op zondag 19 okto
ber e.k. Inschrijvingen en ver
t rek hebben plaats aan het lo
kaal « Uilenspiegel», Pletinckx-
st raat 38 Brussel (Beurs), tel. 
12 13.74. Daar worden ook de 
prijzen van steunende perso
nen firma's of bonden met 
veel dank aanvaard. 

D i lbeek 
KOLPORTAGE 

Op zondag 28 september orga-
luzeert de afdeling een kolpor-
tage met «Wi j» te Itterbeek. 
Samenkomst te 9u30 aan de St 
Pieterskerk, Dorp te Itterbeek. 

Dworp 
MOSSELFEEST 

De plaatselijke V.U. afd. sa
menwerkend met de Palheter-
klub richt haar jaarlijks Mos-
Selfeest in. Op zat. 4 okt van 17 
U. af, zondag 5 okt. van 11 u. 
af, maandag 6 okt. van 17 u. af. 
Herberg «De Leeuwerik», 
Kerkstraat 34, Dworp (achter 

de kerk). 
De opbrengst gaat naar de 

sociale werking van de afde-
ling( o.a Sinterklaasfeest en 
uitgave eigen blad) Zaterdag 4 
okt. van 19 u. af verwachten 
wij vooral al de V.U.-leden uit 
het omliggende. 

J a t t e 
AANBEVOLEN DATA'S 

4-10-69 te 2Ou30 zaa «Excel
sior », poppenkast voor de kin
deren; 26-ll-'69 zaal «Excel
sior» te Je t te Ootreden van 
Miei Cool« 
V T T J O J « ; T T E 

Op zaterdag ^ oktober he-^ft 
hier een informaf'^bi-ieenkomst 
p'aats onder het mot t ) : jeugd 
en gemeentepolitiek Zaal « Fx-
celsior » om 10 uur Alle jonge
ren hartelijk welkom 

Kessel-Lo 
KOLPORTAGE 

De afdeling kolporteert op 5 
oktober te Korbeek-Lo. Leden 
van andere afdelingen zijn 
zeer welkom. 

Verzameling om 9u30 in café 
« 't Paviljoentje » Diestsesteen-
weg 300 te Kesseel-Lo. 

K o r t e n b e r g -
Erps -Kwerps 
GESLAAGD DANSFEEST 

De Ie dansavond door beide 
afdelingen ingericht op zater
dag j.1. werd een onverhoopt 
sukses. In de ruime zaal « Sala
mande r» bleef geen stoel on
bezet. 

Het bestuur dankt langs deze 
weg alle aanwezigen, waaron
der onze mandatarissen Prof. 
Van Haegendoren, Prof. Ver-
duyn en Eric Van Besien, Hr 
Taes, burgemeester van Erps-
Kwerps en Veltem. 

Een welgemeend woordje 
van dank voor Denis Claes, die 
voor een paar uurtjes extra 
muziek zorgde. 

Leuven 

KENNEN WIJ ONS 
ARRONDISSEMENT ? 

Over die vraag gaan de V.U.-
besturen en -kaderleden van de 
VU., samen met alle andere 
belangstellenden zich bezinnen 
op zondag 26 oktober e.k. van 
10 tot 17u30. 

Het agenda ziet er als volgt 
uit : 
«Het arrondissement Leuven, 
op administratief en juridisch 
gebied» door senator Dr. M. 
van Haegendoren. Referaat 
door E.P. Masure over « Schets 
van de sociaal-ekonomische si
tuatie ». Referaat door E.P. Ma
sure over « Mogelijkheden tot 
sanering van de huidige toe
stand ». 

Er zullen sillabussen en do-
kumentat iemateriaal ter be
schikking gesteld worden. Er is 
tijd voorzien om vragen te 
stellen in de gespreksgroepen. 

De studiedag heeft plaats in 
het kleine auditorium van het 
Maria-Theresiacollege te Leu
ven. 

Inschrijvingsgeld 50 fr. voor 
deelname-onkosten en sillabus 
te storten op p.r. 224.43 van 
Kredietbank Brussel voor reke
ning 83.555 van het Dosfelinsti
tuut of kontant betalen aan G. 
Bert. Kortr i jkstraat 89 Kessel-
Lo. Tel. 016/31446 .De kursisten 
kunnen middagmalen aan voor
delige prijzen in het zelfbedie-
nngsrestaurant Alma II. 

O p w i j k 
DANSAVOND 

Dansavond op 8 november 
om 20u30. 

Orkest THE CLEMS, plaats : 
Sint Pauluszaal, Processie
straat. Inkomprijs 40 fr. 

Ukkel 
INNIGE DEELNEMING 

Op 14 september jl. overleed 
op 95-jarige leeftijd dhr Char
les Vandenbussche, vader van 
onze trouwe propagandist, Al
bert Vandenbussche. 

Langs deze weg bieden wij 
Albert en zijn familie ons innig 
medevoelen aan. 

V i l v o o r d e 
BESTUURSVERGADERING 

Op 7 oktober 1969 : aan de 
dagorde : organizatie en propa

ganda, ledenaanwinst-winter
werking, laatste schikkingen 
voor het bal van 18 oktober. 

BAL V.U.-VILVOORDE 
_ Op 18 oktober houdt de afde

ling haar jaarlijks herfstbal in 
de feestzaal «De Witte Leeuw», 
Markt, te Vilvoorde Orkest : 
Stan Nico. Eerste dans om 21 
uur De totale opbrengst is voor 
hét evenement 1970' Kaar ten 
50 fr te bekomen bii de leden 
in « De Gouden Voorn », Hout-
kaai 1 en in «De Witte Leeuw». 
Als naar gewoonte, tombola. 
Maar nu ook : verrassingen. 

Wemmei 
EFïïSTE DANSAVOND 

Voor de eerste maal richt 
onze afdeling een jaarlijk.se 
dansavond in. Wij verwachten 
dus al onze vrienden op dit bal 
in de zaal « Pax ». Schoolstraat, 
op zaterdag 11 oktober vanaf 
20u30 tot... in de vroege uur
tjes. 

Wolvertem Kanton 

KOLPORTAGE 
Zondag 28 september kanton

nale kolportage te Nieuwen
rode met medewerking van de 
bestuursleden en simpatizanten 
van het kanton. Bijeenkomst te 
9 uur aan de kerk. 

OOST-VLAANDEREN 

Aals t 
KOLPORTAGE 

Zondag 28 september wordt 
in Aalst-stad gekolporteerd 
met «Wij» . Trefpunt : «De 
Vriendschap » te 9 uur. 

LEDENBLAD 
Op 20 september werd het 

eerste nummer van «Volksunie-
Aals t» aan alle leden en sim
patizanten verstuurd. Het is de 
bedoeling dit blad maandelijks 
te laten verschijnen. Grat is 
nummers kunnen besteld wor
den op het redaktiesekreta-
riaat, Windmolenstraat 6. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Elke maandag van 19 tot 20 

uur : Roland Eeckhout, Terlin-
den park 14/4. Tel : 29718. Elke 
dinsdag van 20 tot 21 uur : 
Rony Boonen, Windmolen
straat 6 tel : 71808. Elke woens
dag van 19 tot 20 uur : J a n 
Caudron, Vrijheidsstraat 46 tel. 
26757. Elke donderdag van 19 
tot 20 uur : Arseen Car lier, 
Dirk Martenstraat 76 tel. 71170. 
Elke vrijdag van 19 tot 20 uur : 
Frans De Brul, Albrechtlaan 38 
tel. 24456. 

Burst-Ressegem-
Bambrugge 

LEDENVERGADERING 
Op zondag 5 oktober, leden

vergadering in lokaal Geerts 
Frans. 
DIA AVOND 

Op 11 okt. in het lokaal, dia
avond. Ongeveer 200 dias wor
den vertoond over 'Tirol, Frans 
Vlaanderen en de begrafenis 
van Streuvels, ook de meest 
schilderachtige en merkwaar
dige kiekjes door onze leden 
bijeengegaard. Ingang gratis. 
Begin 19u30. 

Beveren-Waas 

KOLPORTAGE 
Morgen zondag 28 september 

kolportage in eigen gemeente. 
Samenkomst : Hof Dr. G. De 
Paep te 9u30. 

Een ploeg van twaalf mensen 
zorgden veertien dagen geleden 
voor een verkoop van 327 num
mers van het weeblad « W I J » . 

LEUTE TE WIEZE 
Het afdelingsbestuur richt 

een busreis in naar de oktober-
feesten te Wieze. Inschrijving 
bij Freddy Peirsman Kruibeke-
steenweg, 10. Tel. 75.96.65. Pri js 
60 fr. 

G e n t 
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». 

Gentbruaqe - Ledeberg 
VIJFDE VOLKSUNIEBAL 

De plaatselijke V U.-afdeling 
nodigt alle danslustige Vlamin
gen uit op haar «Lustrum-Bal», 
hetwelk plaats vindt op zater
dag 4 oktober e.k. in de grote 
feestzaal van het Gemeente
huis, Kerkplein te Ledeberg. 

Herzele 

VLAAMS NATIONAAL 
DANSFEEST 

Onze vierde dansavond zal 
doorgaan in de zaal Elroda op 
27 sept. e.k. «The Fr iends» 
waarborgen e e n sfeervolle 
Vlaamse nacht. 

Ninove Kanton 

KOMENDE KOLPORTAGES 
Telkens op zondagvoormid

dag : 
28 september . Aspelare (om 

9u30 aan de kerk) ; 12 oktober : 
Nederhasselt (om 9u30 aan de 
kerk) ; 26 oktober : Denderwin-
deke (om 9u30 aan de kerk) ; 
9 november : arrondissemente
le kolportage te Ninove en 23 
november : Ninove (om 9u30 
op de graanmark t ) . 

Sint-Amandsberg-
Oostakker 

IN MEMORIAM 

Op zaterdag 20 sept werden 
de heer Adolf De Wilde, vader 
van ons bestuurslid Oct. De 
Wilde en de heer Rafael Wae-
terloos vader .an onj lid H. 
Waeterloos ten grave gedragen. 
Aan de achtbare families bie
den we onze kristelijke deelne
ming. 

HERDENKING 
Zondag 28 sept., nationale 

Cyriel Verschaeve-herdenking 
te Alveringem. We rijden met 
eigen wagen. Ver t rek aan ons 
lokaal «S t A m a n d » om 7u30 
stipt. Wie wenst mee te rijden 
neemt kontakt langs nummer 
28.18.07 

WEST-VLAANDEREN 

Diksmuide 
NAAR 
FRANS-VLAANDEREN 

Op 5 oktober richten de 
«Vlaamse vrienden van de 
Westhoek» hun jaarlijkse reis 
naar Frans-Vlaanderen in. Ver
trek om 7.30 uur aan 't Vlaams 
Huis Diksmuide. 
Inschrijven bij Leo Devreese, 
Vlaams Huis Diksmuide. Prijs : 
160 fr. 

Harelbeke 

BESTUURSVERKIEZING 
Afdeling Harelbeke is de 

vijftiende afdeling van arron
dissement Kortr i jk geworden. 
Op de ledenvergadering van 5 
september werd voor de eerste 
maal een bestuur verkozen : 
voorzitter : Michel Van Ruym-
beke, sekretaris : Waldemar 
Dierick, penningmeester : Leo
pold Verschuere, organizatie : 
Dirk Persyn, propaganda : 
Gustaaf Van Der Plancken. 

l e p e r - Z o n n e b e k e 

VUJO 
In het kader van het plaatse

lijk V.U. bestuur wordt een af
deling V.U.-jongeren opgericht. 
Belangstellenden kunnen zich 
steeds wenden tot Eric Meire 
(propaganda), Frenchlaan 5 
leper. 

ZITDAG 
Senator Blanquart is steeds 

ter beschikking voor alle in
lichtingen iedere tweede en 
vierde zaterdag van de maand 
vanaf 11 uur, in het gasthof 
« ' t Zweerd», Grote Markt 
leper. 

i z e g e m 

KOLPORTAGE 

Zondag 28 sept. wordt ge
start met de kolportage te Ize
gem op de volgende wijken : 
Abele-Linde en Mentenhoek. 

Alle leden worden uitgeno
digd deel te nemen aan deze 
kolportage. Wij moeten met ve
len zijn want gans de stad mnpt 
dit jaar nog uitgekamd worden 
met het oog op de komende ge
meenteraadsverkiezingen. Sa
menkomst om 9u30 in het 
«Vlaams Huis» grote Markt 

Kortrijk ( A r r . ) 

KOLPORTAGE 
In opdracht van de arrondis-

sementsraad richt afdelin<» 
Kortri jk een kolportage in te 
Tiegem op zondag 28 september 
aanstaande B^'jeenkomst in So
kaal « 1302 » te 9 uur of in lo
kaal «In 't Park » te Tiegem 
(aan Sint-Amolduskerk) te 
9ul5. 

FOLKSONG 
KORTRIJK (VUJO) 

Zaterdag 27 september vanaf 
20 uur : optreden in het VUJO-
lokaal Torralba, Doornikselaan 
3 te Kortr i jk van de engelse 
folksonger Paul Darby. 

JAARLIJKS BAL 
Het arrondissementeel V.U.» 

bal heeft dit jaar plaats op za
terdag 25 oktober te 20u30 'n 
de feestzaal van Parkhotel 
« Cor t ina» te Wevelgem. Ten 
dans speelt het orkest van Er;k 
Marijsse. Toegangskaarten aan 
60 fr. zijn vanaf heden te ver
krijgen in de partijlokalen en 
bij de bestuursleden van alle 
afdelingen van het arrondisse
ment. 

ARRONDISSEMENTSRAAD 
De arrondissementsraad komt 

bijeen voor zijn maandelijkse 
bijeenkomst volgende week in 
lokaal «Damie r» , Markts t raa t 
87, Harelbeke om 17 uur. 

NIEUWE AFDELING 
De afdelingen Bellegem, Bis-

segem. Deerlijk, Kortr i ik, 
Kuurne, Lauwe, Lendelede, 
Marke, Menen, Moen, Tiegem, 
VUJO, Waregem en Wevelgem 
hebben de eer u de geboorte te 
melden van een nieuwe afde
ling te Harelbeke. Zij wensen 
hun jong broertje alle voor
spoed. 

Ruddervoorde - Waar-
damme - Herstberge 

V.U.-BAL 
Deze jonge plaatselijke afde

ling nodigt alle vlaamse vrien
den uit de streek Brugge-Tor
hout uit, op haar eerste groots 
V.U.-bal dat doorgaat op zater
dag 4 oktober te Ruddervoorde 
in de zaal « R i o » om 20 h. Er 
zal gedanst worden in een ge
zellige Vlaamse atmosfeer on
der leiding van het gekende 
orkest «The blue Mosks». In
kom 50 fr. We hopen er s terk 
op dat al onze vlaamse vrien
den uit de omliggende gemeen
ten op post zullen zijn. 

R o e s e l a r e • Tielt 

KADERDAG 
Op zondag 19 oktober gaat 

een provincial J kaderdag door 
te Brugge. Alle kaderleden en 
al wie belang stelt in de ge
meenteverkiezingen moet er 
aanwezig zijn. Nadere inlich
tingen volgen. 

Tielt 

SPREEKBEURT 
MIK BABYLON 

Onze volksvertegenwoordi
ger komt op vrijdag 17 okt. 
naar Tielt om er te spreken 
over « aktuele politieke proble
men » in het bijzonder over de 
grondwetsherziening. 

AVONDFEEST VLAAMSE 
VRIENDENKRING 

Het avondfeest gaat door op 
zaterdag 8 november in de zaal 
«Mony». Houdt die datum vri j . 
Bestel uw kaarten. Opbrengst 
voor de kas die de centjes bij 
de gemeenteraadsverkiezingen 
goed zal kunnen besteden. 

SCHILDER. 
BEHANGWERK 

In de Westhoek, vlug, goed
koop, 

Debruyne Robert 
Duinkerkestraat 74 Veurne 

Tel. : 058/31749 

http://jaarlijk.se
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600 ARBEIDERS ..... 1001 MOGELIJKHEDEN!! 
Deze slogan betekent méér dan wi] in een boek zouden kunnen beschriiven. 

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

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

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

en komfort en U wenst uw geld niet in ' t water te werpen ' U vraagt natuurli ik 

eerst vrijbnivend voorlichting ! U wenst eerst met eigen ogen te zien ' U wil t 

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

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

zonder een frank teveel te betalen. 

HET BESTE VAN HET BESTE... 

ZONDER EEN FRANK TEVEEL TE BETALEN !!! 

Daar komt het inderdaad op aan... 

Daarom moet uw zaak op voorhand grondig besproken en bestudeerd worden 

en zulks zonder enige voorafgaande!ijke verplichting voor U ! U moet op voor

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

ONZE KLIËNTEN HEBBEN HET RECHT 

VEELEISEND TE ZIJN ! ! I 

Stenen kopen = opbrengst verzekeren ! ! ! 

Raadpleeg onze diensten over onze prachtappartementenaan de Dampoort te 

Cent aan het Meerlenhof te Hol?oken - aan de Belgiëlei te Antwerpen Over 

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

In de mooie natuur van onze Limburg ! 

MEER DAN 6.000 TEVREDEN KLIËNTEN KUNNEN W l | MET 

U BEZOEKEN EN DAAR ZIJN W l | FIER OP !! ! 

WIJ VERWACHTEN U OP EEN VAN ONZE VIER ZETELS 

111 villa, vanaf 750.000 F 

Vanaf 1.950.000 F 

Vanaf 950.000 F 

Vanaf 600.000 F 

Wenst U nadere inlichtingen 
stuur dan dexe bon naar één onzer intormatiecentra 

<• • • • « « • * Niaam ••• 

Adros .•• ••« »•• ••• *•• »•• ••• •** 

9' or iVe >>• ••• ••• «»• ••• ••• ••• 

Woonplaats .,, — t*» vf — 

Iel kantooi . . . . . . . . .~ ~- — 

ali \«x>rkeur geleger Ie ' over gronden vooi vlItabou>w O 
over gronden \/oor hoogbouw Q 
over gronden v eensgezinswoninc O 
over veilige geldbeleggingen O 

' 3ver het bouwen van . . . . . . . ^ M» » » . . • «^ «^ ••• ~« • • » • * • • * • • " •" 

all voorkeur gelegen te . . . R» w» »•• «*» sss ..• w* «« « • »^ •*• • * •*• 

af bezit rseds grond, gelegen te . . . . « * . . . ~ *w> » • » • • " * * • • * • • " 

J over de aankoop van een bestaande woning O 
Duld aan met een X waarover U Inlichtingen wenst te ontvangea 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 

ANTWERPEN 
Meir 18 
tel. 03/31.78.20 
viif lijnen 

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

GENK 

Winterslagstr. 22 

tel. 011 / 54.442 

LEUVEN 

Brusselsestr. 33 

teL 016/33.735 
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er IS iets niet m orde haas... ik hen niet neergestort! » 

BRASSER 
ZIET STARFIGHTERS VALLEN 

Aanslag op britse Torry-leider 

. . . heeft al voor Heather vuren gestaan , - , 

Voetbalfans verwoesten Italiaanse steden 
Italiederlijk gedrag ! 

U.S.S.R. hekelt japans militarisme 
Japaniek in Moskou 

Vietnam-onderhandeiaar Vance heeft nieuw 
plan 

Of het veel aVance zal zijn ? 

Prinses Paola zag opera « Orfeo » 

Orfeodale belangstelling 

ONGET^FEID 
Strauss bepleit frans-duitse vriendschap 

« Frankreich mir dir Hand, mein Leben ...i, 

Islamtop te Rabat 

« Rabataljon, marsj I » 

Ton Due Thang zal Ho's werk voortzetten 

Amerikanen in de Thang nemen 

W.T.C.-Brussei eentalig-frans 

World Trading Centralisme 

Verdovingsmiddelen in opmarsj 
Opiumwertung aller Werte 

Schip gezonken in Nauw van Bath 
Bathiskaaf 

Walvissen spreken met elkaar 

Wallebakken 

O 
f DU ITSLAND 
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