WAALS
LEF
Beheer : Voldersstraat 71, Brussel 1. Tel. 12.51.60. per.
1711.39, Wij Vlaams-nationaal, Brussel 1. Redaktie : Sylvain
Dupuislaan 110. Brussel 7. Tel. 23.11.98. Losse nummers : 8 f.
Verkrijgbaar
bij alle
dagbladverkopers.
Weekblad — 15de jaargang — nr. 40 — 4 oktober 1969

^(Mfüim

IN DE KOMMISSIE EYSKENS

ZANDBANK BRUSSEL
Toen de kommissie Eyskens verleden woensdag haar tweede week
inzette, bleek vrij vlug dat het met de wittebroodsdagen voorbij
was. Donderdagnamiddag — toen we dit schreven — waren grote
botsingen nog uitgebleven, maar het klimaat van de eerste dagen
was zoek. Telkens wanneer de grote krachtlijn van een regeling ter
sprake kwam, gleden de besprekingen over naar het verraderlijk
maquis van modaliteiten en détail regelingen. En ontelbare keren
bleek opnieuw, hoe steeds en al; ijd Brussel het knelpunt blijft.
Het is een vaststelling die tans reeds moet gemaakt worden : ieder zakelijk overleg in ons land, iedere klare afspraak botst tegen
de bekrompenheid, de arrogantie en de zelfoverschatting van de
Brusselse potentaten.
Het is een vaststelling die konsekwenties inhoudt. Uit alles blijkt dat de
hoofdstedelijke potentaten over de partijsrenzen heen met mekaar voeling
houden en afspraken maken. Zij treden
op als een eensgezind blok, zij verdelen
de taken in het debat. Daartegenover
staat een vlaamse vertegenwoordiging

in gespreide gelederen opgesteld. Het is
hoogst nodig dat tegenover de eensgezindheid van de frankofone Brusselaars
een eensgezind vlaams front zou optreden dat zich — na afspraak of stilzwijgend — akkoord heeft gesteld op de
punten waarover in Vlaanderen een
brede eensgezindheid bestaat. Dat dit

DE NIEUWE BEVORDERINGEN

Vlaams front er niet is, heeft zich deze
week reeds kwalijk doen gevoelen. De
C.V.P. en vooral de B.S.P. (absoluut beneden de Vlaamse maat in het debat)
dragen terzake de grote verantwoordelijkheid.
Bij gebrek aan een eensgezinde houding dreigt ieder ogenblik het gevaar
dat de tegenpartij reeds tans, tijdens de
talloze besprekingen over détailkwesties — die echter van uitzonderlijk belang zijn — en over modaliteiten, punten boekt omdat zij een wig kan drijven in de vlaamse vertegeu-woordising.
De Vlamingen in de kommissie moeten
weten wat ze willen en hoé ze het willen. Om slechts één voorbeeld — maar
een belangrijk! — aan te halen : de
vlaamse vertegenwoordiging moet keihard vasthouden aan de evidentie, dat
kulturele autonomie te Brussel slechts
een fopspeen zou zijn wanneer zij zich
niet uitstrekt tot het onderwijsdomein.
Een ander bedenkelijk element dat op
de debatten weegt is de onklare verhouding tussen C.V.P. en P.S.C. Met
veel propagandistische tamtam werd
destijds op partijkongressen verklaard
dat de vleugels voortaan autonoom zouden zijn, dat tussen beide groepen een
overlegorgaan zou worden geschapen en
dat de nationale partijvoorzitter slechts
in funktie zou blijven om dat overlegorgaan in het leven te roepen. We zijn
tans een half jaar verder; dat overlegorgaan bestaat nog altijd niet, de verhoudingen tussen C.V.P. en P.S.C, zijn
verwarder dan ooit en de twee groepen
worden geleid door een in feite niet
meer bestaande partijvoorzitter. Het is
niet van aard om de vlaamse slagkracht
te verhogen...
Inmiddels bouwen de frankofone
Brusselaars in alle domeinen een eisenprogramma op. In de rand van de werkgroep Eyskens viel deze week de spreekbeurt van Van den Boeynants te noteren. De gewezen premier sprak van een
brusselse ekonomische entiteit die zich
uitstrekt over de driehoek TubizeWaver tot Grimbergen-Vilvoorde-Machelen. De territoriale aanspraken van
Brussel — of ze nu van ekonomische,
kulturele of urbanistische makelij zijn
zijn — vormen een geheel waaruit als
«toegeving» steeds één enkel elementje kan worden gelicht en verzaakt : een
toegeving waaraan de Vlamingen zoveel zouden hebben als de gehangene
aan de koord. Nog eens : vlaamse eenssrezindheid is dringend nodig !

Minist^ Segers benoemt Vlamingen... voo ral op lagere rangen.

Met groeiend scepticisme kijken we
ae derde week van de kommissie Eyskens tegemoet. Men zou ze « de kommissie in de wind» kunnen noemen : geen
klare dagorde, geen notulen, geen
schriftelijke verslagen of verbintenissen. Daar schuilt op zichzelf reeds een
gevaar in, want vechten in de wind is
altijd slaan in het ijle.
Er is een mirakel nodig, opdat het
hele geval geen wind in een fles zou
worden. We willen ons vooralsnog niet
ontoegankelijk maken voor het mirakel...

Op arrogav.te wijze heeft de Waal*
se Ekonomische Raad zich deze
week gemengd in het havendehat.
Wat te verwachten en te vrezen
viel, is gebeurd : de Walen maken
gebruik van de middeleeuws aarw
doende haventwist tussen vlaamse
steden om, zoals de spreekwoordelijke derde hond, te trachten
zelf het been in de bek te krijgen.
De Waalse Ekonomische Raad
heeft een aantal fraaie volzinnen
geformuleerd over het nationaal
belang van de havens, over de
noodzaak om het probleem wet
alleen nationaal maar zelfs europees te zien en dergelijke mooie
algemeenheden meer. Maar samen
met die fraaie volzinnen werd een
keihard
louter-waals
etsenprogramma geformuleerd : geen geld
voor de vlaamse havens, indien
Wallonië terzelfdertijd niet euenveel geld krijgt voor grote infrastruktuurwerken in Wallonië. Terwijl de Walen van een unationaal*
havenbeleid spreken, verklaren ze
in éénzelfde adem dat de uitbouw
van Zeebrugge slechts de plaatselijke ekonomische ekspansie ten
goede zal komen en dat de uitbreiding van Antwerpen op de linkeroever een louter antwerpse aa.ngelegenheid is : deze ondernemingen moeten op de uitgaven voor
de regionale ekonomische ekspansie worden verhaald en overigens
moet Wallonië een kompensatie
hebben voor iedere cent die nationaal in onze havens zou worden geïnvesteerd.
Dat is het dan .' En meteen hebben we het zoveelste arrogante bewijs van de scheve waalse gedachtensprongen en van de onverzadigbare waalse schraapzucht.
De Waalse Ekonomische Raad
heeft vroeger een andere klok laten luiden. Toen het er op aan
kwam de toelagen voor de staalnijverheid los te krijgen - toelagen die praktisch voor de totaliteit naar Wallonië gaan - heeft die
Raad mede geëist en bekomen dat
deze toelagen niet ten laste zouden vallen van de uitgaven voorde regionale ekspansie, doch wel
van de algemene uitgaven voor
de sektoriéle politiek. Met andere
woorden • de Vlamingen draaien
op voor het overgrote deel van deze loaalse miljardendans.
Moet er herinnerd worden aan
een aantal waanzinnige projekten
waarvoor de Vlamingen - zonder
enige kompensatie - méér dan hun
part betaald hebben : de route de
Wallonië, het hellend vlak van
Ronquières, de petrochemische nijverheid in Wallonië ? Moet er
herinnerd worden aan de 100 miljard die in de bodemloze put van
de waalse koolmijnen werden verloren gegooid ?
Tans trachten de eeuwige schuimers en schrokkers ons opnieuw
het mes op de keel te zetten : ofwel wordt de uitbouw van onze
havens afgeremd, ofivel moeten
wij deze uitbouw dubbel betalen,
waarbij de helft eens te meer geïnvesteerd zal worden in waalse
hersenschimmen.
Dit waals offensief mag geen
kans krijgen, moet in de kiem gesmoord worden. Een eerste vereiste daartoe is, dat men in Vlaanderen eindelijk eens ophoude met
de stedenoorlog. Over een aantal
onmiddellijk te nemen beslissingen en vast te leggen investeringen is iedereen het eens : de uitbreiding van Antwerpen, de tweede sluis te Gent en de eerste faze
van Zeebrugge. Dat men ophoude
met bekvechten en dat men zich
akkoord stelle over de eendrachtige uitvoering van deze projekten.
Dit brengt ons dadelijk enkele jaren verder : tijd voor rijp beraad,
zakelijke konfrontatie der standpunten en gemeenschappelijke opmaak van een kohier voor de volgende fazen
De loaalse arrogantie moet dood'
lopen op vlaamse eendracht !

overwegen ? Maar ja, hij snapt
het niet. Ik heb hem ook stante
pede aangeraden « wallon » te
gaan leren i.p.v. « frangais » om
dan m de lijn te blijven. Dat
verstond hij evenmin.

van dien.
ecvoigej
Geen grendels... geen drempels
M.

J.N., Dilbeek

NEDERLAND
GEEN DREMPELS

ENGELS TWEEDE TAAL

voor Vlaamse personeelsleden
Alleen
het
onafhankelijk
Vlaams Sindikaat voor Openbare Diensten verdedigt de belangen van de vlaamse personeelsleden.

aan te vullen. Weinig bemoedigend perspektief waarbij onze taalgemeenschap herleid
wordt tot een allegaartje van
autochtone dialekten, overwelfd
door een vreemde kultuurtaal
taal beeld van de gewezen belgische kolonie !
Net als de politieke, sociale
en ekonomische aangelegenheden van de vlaamse herwording
verdient ook de A.B.N.-problematiek de aandacht van een studiecentrum om een rechtstreekse ingreep voor te bereiden en
de « planmatige oplossing » in
gereedheid te stellen
Beter « nu » dan nooit !

Steeds meer Noordnederlan
Taalkultureel zitten we ge- ders volgen met b e l a n g s t d W
en simpatie uw dinamilche ak
kneld tussen twee hoge drem- tie
als voorpost in de vlaar^cJ
pels : één in het noorden, een ontvoogdingsstrijd.
^^^amse
ander in het zuiden. Deze situatie is ons nadelig : zij diskreNoord- en Zuidnederlandera
diteert onze faam en ons preskunnen er op ieder gebied ^n!
tige als volk in het algemeen
kei bij winnen wanneer zij blótf
en zal bij een gebeurlijke inte- vormen en samenwerken 70
gratie met ons kultureel hin- miljoen Nederlanders in het F,,
terland de harmonische ver- ropa van morgen. Daarom ia
smelting in de weg staan, ter- het uw taak dit bewustzijn noJ
wijl een evenwaardige taaiver- " i f r te doordringen, z o i e u f
houding tussen onze beide ^et Noorden als in Vlaanderen
volksgemeenschappen een vroWIJ zijn eeuwenlang - en no?
me wens zal blijven.
spijts kunstmatige politieke ht
Het niveauverschil in «spreek- grenzmgen - één en hetzelfiu
volk geweest. Waarom zouden
keurigheid» dat wij bedoelen
neemt in de hoofdstad opval- ^ ? «^,«t ook nu nog niet mee?
zijn ? Omwille van een naa»
lende afmetingen aan, hetgeen
(provinciale) karakter- of ak.
zich scherp aftekent op schoolgebied en zich reflekteert in het sentverschil'en ?
, Wij moeten zéker kultureel
dagelijks leven. Er bestaat inderdaad een onmiskenbaar on- en ekonomisch samenwerken
derscheid tussen de taalpeda- an met senator Van Haegendo^
ren beaam ik : als België blijft
gogische waarde van de franstalige en de nederlandstalige weigeren Vlaanderen recht te
instellingen. Vandaar het suk- geven, moeten wij opnieuw onses van de eerste (scholen zon- ze eeuwenlange eigenheid en
der dialekt) ten opzichte van eenheid trachten te veroveren s
de tweede (scholen met dia- de Nederlanden één !
lekt).
B.V.D.W.. Hulst (Ned.ï
Om die dubbele drempelsituatie op te heffen zou de
Vlaamse school in het algemeen
een gestrenge taaldiscipline dienen opgelegd te worden, waardoor de kultuurtaal op alle
De redaktie draagt geen ver.
ogenblikken en in alle omstandigheden in ere worden gehou- antwoordelijkheid voor de inhoud der gepubliceerde lezersden.
brieven. Ze behoudt zich het
Verwaarlozen we het abn- recht van keuze en inkorting
vraagstuk uit deze hoek te be- voor. Over de lezersbrieven
schouwen, is de abn-aktie uit- wordt geen briefwisseling gezichtloos gevangen houden tusvoerd.

Is het niet mogelijk via «Wij»
en de lezers een lijst aan te
leggen van ouders, die voor hun
B.D., Brussel
kind Engels als tweede taal willen, met de school en de klas
van het kind,, zodat wij op die
manier eventueel samen naar
de direktie van de school kun- V.O.S.
nen gaan '
Als de ouders van acht kinderen samen naar de direktie
Ik hoop dat de Volksunie zich
gaan. kunnen ze niet meer met
nu eens formidabel zal inspaneen kluitje in het riet gestuurd
nen om de V.O.S. als vereniging
worden.
te doen erkennen, als volwaarMattray
dig lid in de bijt van de zogeC.W., Sint-Andries
naamde «vaderlandse krinS™,f waar men de lakens uitdeelt. Na 25 jaar uitsluiting is
pfn^''/-^-l''°°'' ^^^^If- Dat men DE POST
eindelijk eens openbaar de lafBENOEMINGEN
fe houding der C.V.P.-parlementairen aan de kaak stelt.
Voor kort schreef ik U dat er
A.V.. Avelgem
BIJ de regie T.T. regelt een
te Sint-Joost-ten-Node onder
koninklijk besluit van 29-4-'66
andere een briefdrager fungeerd e benoeming o n d e r bede die totaal nederlandsonkunpaalde voorwaarden van somdig was. Dit keer heb ik een
mige kontraktueel aangeworontdekking van groter formaat
ven personeelsleden. Op een A.B.N.-PROBLEMATIEK
gedaan. Als ik aan deze vroeg •
parlementaire vraag antwoord«Spreekt U dan geen Nederde de minister van P.T.T op
lands ? » antwoordde hij me in
10-12-'68 dat 7 franstalige en 15
gebroken dialekt : «'n betsje
De kwazi algemene praktiik vloms, Brussels, newo, meniêr ».
nederlandstalige
toegevoegde
van een «beschaafde spreek
eenheden (dit zijn kontraktueel
Geven we deze man een
taal» grijpt diep in het wezen
aangeworvenen), die geslaagd
«Leeuw van Vlaanderen» van
r,^"
een
volk.
Zij
ismeeTdln
waren voor de reglementaire een kwestie van «taalzuivering» Hendrik Conscience kado, optaalproef, benoemd werden tot
dat hij de slotzin zou kunnen
operator (trice) in de uitvoe- en «taalwetgeving». Zij kan o a
u jStambewustzijn
wakker
ringsdiensten van de brusselse
schudden of kracht bijzetten
agglomeratie.
ons prestige in de
Er bleven toen nog 302 frans- ten onzentrevalorizeren
Zij" kan
tahgen en 65 nederlandstaligen hoofdstad
onze sirnpl,stische omgangsvorte benoemen ; benoemingen in men tot een meer gedegen lehet franse taalgebied waren on- vensstijl omtoveren en I r k u l mogelijk wegens gebrek aan turele integratie met het Noorvakante betrekkingen.
kln
^^" werkelijkheid maOnlangs werden echter alle
overblijvende toegevoegde een- iJ^t^l Relaas, dit oogmerk is
-r^assel, < oktcb-er l ^ ó ' .
heden - in overgrote meerder- ^Jh,^''l^'^%l^^^'^^^
kontekst
heid franstaligen - benoemd in
_ Betreft: t e m g c , bladzijden,
Rechts bereikbaar op min of
de brusselse uitvoeringsdiensten
meer lange termijn en de welen dit zonder welslagen in de vaart lacht ons in dit tijdsge.--^er z i : n we dan weer t e r a g or ons v p r t r - u ' ^
wettelijk voorgeschreven taai- wricht minzaam tegen ! Het geproef. Veel franstaligen hadden
vaar is groot dat wij overhaaszelfs geweigerd, eraan deel te
tig promoveren tot de rang van
f-ag WIJ en ^ i j " veer op rang en h^eft
nemen. Enkele maanden voor«nieuwe rijken ». beslist mateoe r e dien werden vlaamse toege- rieel welvarend doch zonder eaal.:tip eveneens ho<ir z-gie t e r : ^ ' .
voegde eenheden ertoe aange- nig taalkultureel reliëf. Alsdan
IV r e d a k t i e .-noet troi
zou de F.D F-senator Pohl, muzet, hun mutatie te vragen naar
„^ V • ^
- '^^^^^3 s i n d s enkele vei-en
tatis mutandis, kunnen herhavoor hen ongunstig gelegen
len wat hij verklaarde in de hokantoren buiten Brussel ; dit
gescheiden werken a l s e^vo'^c, T^«n A^ l
*
was - volgens de hun voorge- ge vergadering met betrekking
tot
de
Voer
;
dat
in
Vlaanderen
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te v e r legde nota - hun laatste moge«alleen
e e n verdwijnend
lijkheid tot benoeming !
Vlaams dialekt bestaat (geen
Het is bedroevend dat de gro- kultuurtaal)
», zodat normaliter
een v e r d i e p i n g hoger g e ï n s t a l l e e r d in e e ' i i o ' d te vakbonden zich geenszins be- de
taal van de heer Pohl zou gekommeren en gelijke kansen roepen
zijn deze leemte weer
n:«uvr^ h e l d e r l o k a a l , waar zich ook de n i e L e
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Geen zorgeloos optimisme

gewenst

zindheid tot stand komt en dan niet louter pragmatisch, maar op lange termijn.
Men zou zich nu kunnen overleveren
aan een grenzeloos optimisme, en hopen
dat na enkele jaren van pragmatische
uitbreiding, zowel te Zeebrugge als te
Antwerpen, de feiten en de evolutie een
oplossing zullen brengen. Algerneen
aanvaarde normen van havenpolitiek
zouden dan als het ware spontaan uit
de bus komen. De polivalentie van Zeebrugge, en de veralgemening van de
zeebrugse funkties inzake containervervoer zouden dan te Antwerpen aanvaai'd
worden, omdat de Scheldehaven ondertussen een nieuwe groeiciklus zou begonnen zijn. De geschilpunten zouden
door de gebeurtenissen zelf achterhaald
worden.
Voor zoveel zorgeloos optimisme zijn
we helaas niet toegankelijk. We geloven in een pragmatisch havenbeleid op
korte termijn. Maar geldige e^gjansieprincipes voor een langere periode kunnen we niet ontberen.
Men zal er zich nog zeer hard voor
moeten inspannen, en het zal niet altijd
prettig zijn.

'(aco) OJIS dossier over het havenbeleid is in de jongste dagen nog omvangrijker geworden. De raad van beheer
van de Ekonomische Raad der Provincie Antwerpen publiceerde er een motie
over. De antwerpse CV.P.-raandatarissen deden hetzelfde Schepen van de
haven Delwaide reageerde op een interview van minister De Saeger met een
eigen interview, dat in dezelfde « Gazet
van Antwerpen» verscheen waarin
Over opiniepeilingen ( 1 )
eerst de minister aan het woord geweest
was.
We menen de taktiek van de verantwoordelijke antwerpse kringen en prominenten te doorzien. Ze willen het niet
op een open geschil met de minster van
Openbare Werken laten aankomen.
Delwaide's inteview was een wenk aan
De Saeger. De «diepen wilde hem doea
verstaan dat er te praten valt, op voorwaarde dat aan de havenuitbreiding op
de Linkeroever en aan de verbetering
van de Sdieldebedding de prioriteit
verleend wordt. Daarnaast is Antwerpen niet gekant tegen de eerste faze
van de havenexpansie te Zeebrugge.
Het konflikt krijgt slechts politieke
betekenis van als de volgende zeebrugse expansiefaze ter spraak komt. In de
(red.) Een paar weken geleden beeerste 5 of 6 jaar kan er praktisch te
Zeebrugge geïnvesteerd en uitgebreid spraken we in ons blad de rezultaten
worden zonder dat het latente geschil van twee opiniepeilingen die bijna gelosbreekt. Over wat er daar na tot circa lijktijdig — de ene in opdracht van
1974 dient te gebeuren bestaat er een «Het Laatste Nieuws», de andere voor
pragmatische eensgezindheid. Over de « La Relève » — werden gehouden. Bijna
oriëntering die daarna dient gegeven terzelfdertijd pakte «Le Soir» -uit met
de gegevens van een opiniepeiling, die
lopen de meningen echter ver uiteen.
had op de taaiverhoudingen
We zien er zowel een lichtpunt in als betrekking
de brusselse agglomeratie. En in de
een schaduwzijde. Delwaide heeft er ons in
van deze week is gebleken dat de
van overtuigd dat ergens een praktische loop
opiniepeilingen die tijdens de verkieovergangsformule te vinden is, die voor- zingskampanje
West-Duitsland weralsnog geen enkele toekomstmogelijk- den gehouden, inrezultaten
opleverden
heid ontneemt aan West-Vlaanderen. die achteraf niet bleken te kloppen
met
Verder dient herhaald dat er tóch de verkiezingsuitslag zelve. We zetten
geen echte nationale havenpolitiek kan deze feiten op een rijtje om duidelijk
ontstaan indien niet minstens ovfer en- ' te
maken, hoezeer we momenteel gekele grote expansiebeginselen eensge-

iopperij
of
houvast ?

ZWARE BELEDIGING
Het besluit der regering Eyshens
om de toepassing van de B.T.W.
uit te stellen, heeft niet alleen bij de E.E.G.-kommissie en de
europese partners ergernis gewekt.
Ook in eigen land raakt men niet
uitgepraat over dit door plat elékr
toralisme ingegeven^ besluit. Vooral de zakenkringen zijn geërgerd
over de hen aangedane belediging
en zijn aan het cijferen gegaan,
hoeveel dit uitstel niet alleen aan
de schatkist doch ook aan het bedrijfsleven heeft gekost, nota bene
aan uitgaven die op »weggesmeten geld » neerkomen. De kommentaar van bijvoorbeeld de brusselse
handelskamer is aldus op een vernietigende akte van beschuldiging
neergekomen ten overstaan van
de regering Eyskens. Het is een
waterval van nutteloos gespendeerde miljoenen aan omschakelings- en
voorlichtingskursussen,
aan herstrukturatie in de boekhoudkundige afdelingen van de
bedrijven en in de gespecializeerde
accountantskantoren,
zonder de
zeer hoge uitgaven te vergeten
voor nieuwe machines. Afgezien
van deze cijferdans is er de werkelijk onbeschofte wijze waarop
Eyskens niet alleen het parlement
doch gans het zakenleven voor
schut heeft gezet. Niet ten onrechte wordt er op gewezen, dat
plichtsgetoruwe en tuchtvolle zakenmensen voor die tucht en dit
plichtsbesef gestraft worden, terwijl de broekvagers vanwege deze er maar op los improvizerende
regering beloond worden. Hoe zou
een dergelijke regering, voor zover
ze dat nog van plan is, met gezag
tegen de belastingsontduiking kunnen te keer gaan, als ze zelf het
geld door deuren en vensters
smijt ?
BEDENKELIJK
Met de herfst zijn we beland in
de zalen der belgische assisenho-

ven, waar een hele reeks misdadigers te verantwoording geroepen
wordt. Het is een festival van de
kriminaliteit, dat intussen ooTc buiten deze verblijven van Vrouwe
JusUtia lustig voortduurt. De jongste overval te Antwerpen op een
bejaarde vrouw die gemarteld
werd, is tiperend voor de groeiende kriminaliteit in ons land, waarbij vreemdelingen een belangrijke
rol spelen. Het is een publiek geheim dat in ons land de kontróle
op het vreemdelingenverkeer zeer
laks is. Feit is, dat de recherche in
België op alle gebied geleidelijk
aan achterop geraakt, onder meer

konfronteerd warden -met een verschijnsel dat — voor België altans — relatief
nieuw is. En we willen enkele bedenkingen maken over de betrouwbaarheid
van opiniepeilingen.
Voor het fiasko van de duitse opiniepeilers zijn er alvast een paar afdoende
verklaringen. Ten eerste is het een publiek geheim dat de drie grote demoskopische instituten in de Bondsrepubliek die zich Isezig houden met politiek
onderzoek, ieder nauw verbonden zijn
met één van de drie partijen. De verdenking ligt voor de hand dat deze instituten meer bekommerd zijn om de
opinie te beïnvloeden dan wel om ze te
meten. De mogelijkheid moet opengelaten worden dat de door hen tijdens de
verTsiiezingskampanje gepubliceerde rezultaten bewust of onbewust gekorrigeerd of geïnterpreteerd werden met
het oog op het ontwikkelen van een
gunstige trend naar hun respektievelijke bindingspartij. Daarnaast is het
waarschiinlijk dat de westduitse kiezers
beïnvloed zijn geworden door feiten van
het allerlaatste ogenblik (de monetaire
beslissingen, de verklaringen
van
Brandt over de internationale politiek)
en dat verschuivingen gebeurd zijn op
een ogenblik dat de peilingen er met
meer aan te pas kwamen.
Over de enquête van «La Releve»
bezitten we te weinig elementen om ze
naar waarde te schatten; toen we twee
weken geleden een paar fragmentaire
rezultaten ervan publiceerden, hebben
we onze lezers er op gewezen dat er
uiterst behoedzaam diende mee omgesprongen te worden. We hadden in ieder
geval gewenst dat «La Relève» méér
informatie zou hebben verstrekt over
de wijze waarop het onderzoek werd
uitgevoerd en we koesteren toch wel
bezwaren tegen de manier waarop de
vragen waren geformuleerd.
De rezultaten van de opiniepeilingen
die in « Het Laatste Nieuws » vrij geregeld verschijnen, voldoen aan twee belangrijke voorwaarden die moeten gesteld worden : de enquêtes worden gehouden door een gereputeerd ernstige
gespecializeerde firma en de rezultaten
•wcsréen ronder kommentaar of interpretatie gebracht Dit laatste is een zeer
belangrijk punt; een ernstig instituut
voor opiniepeiling zal er trouwens over
waken, dat het zijn rezultaten slechts
toevertrouwt aan wie zich bij de publikatie houdt aan een strikte scheiding
tussen enerzijds de rezultaten zelve en
anderzijds het kommentaar.
Waar deze regel niet geëerbiedigd
wordt, is oppassen de boodschap! Dubbel oppassen is dus geboden bij de rezultaten over de taaiverhoudingen te
Brussel, zoals ze een paar weken geleden in « Le Soir » werden gepubliceerd.

een harde fizische
inspannmg
vergt.
Naast de -gerechtelijke poTztie bestaat er de Bijzondere Opsporingsbrigade van de rijkswacht, die zich
een stevige reputatie verwierf,
doch tans eveneens aan personeelstekort begint te lijden. Het gebeurt overigens niet zelden dat
de samenwerking tussen beide te
wensen overlaat en dat beide recherche-afdelingen zelfs soms als
konkurrenten optreden. Dat korat
natuurlijk de bestrijding van de
m,isdadigheid niet ten goede.
Het nijpend personeelstekort is
er oorzaak van dat de opsporings-

beroepsHALVE
bekeken
in de gerechtelijke politie waarvan
onlangs de oprichting herdacht
werd. Deze dienst die speciaal
werd ingesteld om de opsporing
van de misdadigheid op een moderne leest te schoeien en tevens
om zekere hinderende territoriale
beperkingen tot een minimum te
herleiden, kan zijn taak niet meer
aan. Er is een schrijnend gebrek
aan personeel, omwille van de onvoldoend gehonoreerde veeleisende
taken. De jongeren voelen zich
niet aangetrokken tot dit bijzonder beroep, zodat we tans met een
personeelsbezetting staan waarvan
het leeftijdsgemiddelde rond de 50
ligt. Dit is nu precies niet de ideale leeftijd in een beroep, dat naast
specifieke speurderstalenten vaak

diensten hoe langer hoe moeïlüker hun preventieve taak kunnen
waarnemen. Dat belet overigens
niet (maar dat is een andere kwestie) dat er in ons land van de
voorlopige hechtenis - waartegen
de Volksunie al herhaaldelijk met
pozitieve voorstellen in het geweer is gekomen - ergerlijk misbruik wordt gemaakt, waarbij de
luttele uitzonderingen de regel
bevestigen (cfr. de vrij vlugge invrijheidstelling van een sportvedette tegenover de lange voorhechtenis van Vlaamse müitanten).
Indien men de stijgende misdadigheid in dit land efficient wil
bestrijden en tot een verhoogde
veiligheid komen, dan zal men om

Over opiniepeilingen t 2 )

sprookjes
van
"lesoir"
(red.) We gaan hier de diskussïe over
de taaiverhoudingen in de hoofdstedelijke agglomeratie niet opnieuw beginnen ; over de grond van de zaak hebbent
we de jongste weken herhaaldelijk onze
mening gezegd. Maar we wensen te wijzen op enkele flagrante tegenstellingen en verdraaiingen die, zelfs reeds bij
een oppervlakkige kennismaking, moesten opvallen in de enquête die door de
« Soir » werd gepubliceerd.
« Le Soir » verklaarde triomfantelijk,
dat er te Brussel 82,3 t.h. franstaligen ent
slechts 17,7 t.h. nederlandstaligen zijn.
Hoe het blad tot dit besluit gekomen isi,
zegt het niet. Het somt de desbetreffende vragen van het opinie-onderzoek op
(vragen naar « moedertaal », « meest gebruikte taal », « taal van het mentaal
overleg », « subjektieve verklaringen
van de ondervraagde »), maar verzuimt,
de antwoorden op deze vragen sistematisch te publiceren. Dat stemt alvast to*
méér dan argwaan.
Die argwaan blijkt overigens gegrond,
wanneer verder blijkt dat zelfs de door
« Le Soir » wél gepubliceerde rezultatea
nergens het besluit van 82,3 t.h. franstaligen wettigen : 69,9 t.h. der ondervraagden zouden het Frans als moedertaal
hebben opgegeven, terwijl 78,9 t.h. zich
als franstalig beschouwen. Hoe « Le
Soir » van het reeds louter subjektieve
percentage 78,9 t.h. plots naar 82,3 t.h.
franstaligen springt, is en blijft 'n raadsel. Het is op zhi zachtst genoemd merkwaardig te heten, dat het blad het percentage frankofonen 3,4 t.h. hoger legt
dan de 78,9 t.h. die een subjektief antwoord gaven op een vraag, die onmogelijk als wetenschappelijk kritenum kan
gelden omdat ze als het ware de subjektieve verklaring uitlokt.
Wie — net als wij — er van o- jrtuigd
is dat tweetaligheid bij franstaligen veel
zeldzamer is dan bij Vlamingen en dat
franstaligen te Brussel daarenboven
(vervolg op blz. 4),

te beginnen de personeelsbeperking moeten opruimen en voor een
betere bezoldiging instaan. Spefciaal in Vlaanderen treden in dit
•verband flagrante tekorten op ;
pas nu werd bijvoorbeeld beslist
de gerechtelijke politie te versterken aan de kust, die nochtans van
jaren terug al een broeinest is
van ongure elementen tijdens het
hoogseizoen.
Als het centralizerende Brussel
in eigen rechtsgebied ergerlijk te
kort schiet, is het niet te verworvderen dat de in buitengewesten»
ook op het vlak van de misdaadbestrijding meer heil te verwachten hebben van een decentralizatie, en laat het ons maar zeggen,
van een federalizering waardoor
niet alleen de struktuur doch ook
de opleiding van het speurapparaat zou verstevigd worden.
TWINTIG JAAR
Het Europa Kollege van Brugge
viert dit jaar zijn 20-jarig bestaan.
Het twintigste akademische jaar
werd meteen als patroon bedacht,
met Willem de Zwijger als grondlegger van de europese religieuze
en politieke vrijheden. Dit is een
wel zeer gelukkige keuze in de rij
van de prominente gestalten uit
het verleden, wier naam geschonken werd aan de opeenvolgende
promoties. Ook al is het zo dat hèt
Europa Kollege wel eens een instelling wordt genoemd waar men
ambitieuse jongeren aan 'n plaatsje helpt in de europese kaas, toch
heeft deze quasi-unieke instelling
haar verdiensten
Daarbij valt
nochtans te betreuren dat de aarir
vankelijke vjerking, waarbij de
Vlaamse jeugd gelegenheid kreeg
tot beter inzicht in de europese
toekomst, tot nul is herleid al ^
het zo dat deze jeugd nog steeds
gebruik kan maken van een enige
europese biblioteek en een voortreffelijke uitleendienst van tijdschriken. En dat is naast de prestigekwestie ook al iets.

(vervolg

van biz. 3)

m i n d e r graag gewag m a k e n van hun
eventuele tweetaligheid dan Vlamingen,
«al een groot belang hechten aan het
tweetahgheidspercentage in de enquête:
d e groep van de zogenaamd tweetaligen
fcestaat immers voor de praktische totah t e i t uit Vlamingen. « Le Soir » kon e r
niet onderuit, bekend te maken dat één
Vierde van de zogenaamde frankofonen
verklaarden, het Nederlands « goed » te
kennen en dat 27,5 t.h. der frankofonen
toegaven, zich « vaak » van het Nederlands t e bedienen.
Een ander opmerkelijk cijfer wordt
door « Le Soir » wel gegeven, m a a r verkeerd geïnterpreteerd en weggepraat
onder partijdige kommentaar : 172 duiEend frankofonen, hetzij één vijfde van
deze groep, verklaarden dat ze het Nederlands als moedertaal hadden.
Op potsierlijke wijze komt « Le Soir »
tot dwaze besluiten zoals : « er zijn te
Brussel 190 duizend nederlandstaligen
e n een kwart miljoen franstaligen die
iich vaak van het Nederlands bedienen».
Deze enkele vaststellingen mogen volBtaan om de « verstrekkende besluiten »
die het brussels blad uit de enquête
heeft gedistilleerd, te verwijzen n a a r
waar ze horen : het rijk der ongebreidelde fantazie, het imperium van het
wishfull thinking.

•

Vlaming in de hoofdstad

vrije keuze
te
brussel?
_ (m. van haegendoren) Dat er in België twee gemeenschappen wonen, wordt
nu algemeen erkend. Deze twee gemeenschappen zullen vroeg of laat erkend
worden als « subnationaliteiten » van de
belgische staatsnationaliteit. Vlaanderen
IS getreden uit het stadium « Volk-zijn »
m het stadium « natie-worden »
Zal het een vrije demokratische natie
2'in of een door het verfransende Brussel half gekolonizeerde natie ? Dat is
the heart of the m a t t e r !
Zal de Vlaamse natie in haar volkskracht verder afgezonderd worden langs
het kanaal van een « vlaamse elite » '
Op dit punt situeert zich de vrijheid
van het overgaan van de ene tot de andere kultuurgemeenschap. Hier komt
h e t op neer bij de « vrije keuze » van
de onderwijstaal (de peerdefamilie) te
Brussel.
Zuiver principieel gezien waarborgen
de Hechten van de Mens iedereen de
vrijheid, aan zijn nationaliteit te verzaken en een andere nationaliteit (met alle rechtsgevolgen van dien) t e kiezen.
In het privaat internationaal recht gaat
dit gepaard met verkiezing n a a r een ander land. De Vlaming die zich te Brussel verfranst. blijft echter in Vlaanderen wonen want Brussel is de hoofdstad
van Vlamingen en Walen.
In feite kiest hij niet vrij, m a a r onder
sociaal-ekonomische druk. Zijn keuze
van de franse nationaliteit is geen vrije
keuze maar een « keuze van berusting ».
Gedurende 169 jaar werd Brussel door
alle politieke, administratieve, ekonomische en sociale middelen verfranst.
Van een objektieve vrije keuze zal maar
sprake zijn, nadat minstens gedurende
een generatie een « aktie-restitutie »
heeft plaats gehad, namelijk een politieke administratieve, ekondmische en sociale aktie... niet tot hervernederlandsing van verfranste Vlamingen (dat war e nochtans billijk).
Maar tot aanmoediging van de « nogVlamingen » om Vlamingen te blijven.

lenfonds van een selekte heren-klub
den onder een koepel in één zuil ge«ich omvormen tot een organizatie m e t
prangd en de socialisten dienen dan van
afdelingen, wist een Willemsfonds stand
hun k a n t een zuil te vormen.
te houden en zich vast te struktureren.
Men zal ook de subsidiëring van de
De zelfstandigheid van de kulturele
partij-gebonden kulturele werken oporganizaties is een doorn in h e t oog van
drijven ten nadele van de niet-gebonhet traditionele
partij-establishment.
den organizaties (b.v. de drie Fondsen)
Werden de m a k e r s van het beruchte
Oud-minister Van Elslande wil zelfs
K.W.B.-manifest niet « uitgerangeerd » nog verder. Voor het hele kultuurbeomdat zij door dit demokratisch pleidooi
drijf zou een parastatale worden tot
de gevestigde machten hadden « gedestand gebracht. Achter dit scherm zou
rangeerd » ?
iedere kontrole onmogelijk worden en
Diverse pogingen tot integratie van
de top-man van deze parastatale zou een
kultureel werk in de traditionele par- soort permanent minister van kuituur
tijen of in hun mantelorganizaties bleworden. Ambieert de heer Van Elslande
ken weinig suksesvol. Het was dan ook
deze stabiele funktie ?
een konstante in het subsidie-beleid van
de C.V.P.-kultuurministers, het kultureel werk aan de bazis, in de vereniginEen «nieuw» kultuurbeleid ( 2 )
gen te benadelen en het kultureel funktionariaat ruim te besproeien.
Zolang deze politiek er op gericht was,
het kultureel werk te voorzien van deskundige topfiguren, was zij toe te juichen. Van langsom meer echter wordt
het kultureel funktionariaat een uitweg
voor plaatsbezorging aan vrienden en
aanhangers van vrienden. Het is de bedoeling, de kulturele verenigingen te
muilbanden en ze in het gareel van de
traditionele partijen te spannen.
Een eerste faze was het praktisch afschaffen van de subsidies aan de plaatselijke organizaties. Men vermindert ze
van jaar tot jaar.
Een tweede faze wordt tans ingeluid.
Men wil de subsidies naar partij-politieke normen verdelen tussen twee grot e koepelorganizaties, een katolieke en
(a.h.h.) Onder vermomming van plueen socialistische (lees C.V.P. en B.S.P.).
ralisme wordt zodoende een geïnstituDe kristelijk gerichte organizaties wertionalizeerde partij-verzuil ing beoogd.

demokratie
ot
teodaliteit?

en toch«*«
Asjetmevraagt
(maar je vraagt het me wel niet) : de hele
Boemeranaaktie hangt ons de keel uit tot en met. We zijn sportieve jongens en daarom hebben we gewacht tot vandaag, laatste dag van de aktie, om onze
gal te spuwen : zodoende hebben we alvast niemand in de
verleiding
gebracht om geen dmt m het zakje te doen. We zouden ons
levenslang
schamen, moest ergens een ms-patient één frank te weinig hebben
gekre-

Bijeenkomst te Brussel
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En die is vrienden, nogal geladen ! Zo'n Boemerang-aktie
is eiaenliik
voerbio uitstek voor psichologen en sociologen. Al wie
drwetr^atiTeid
van de niassa-beinvloeding
poogt te onderkennen
en er de Zl van tv en
radio m te bepalen, is de jongste weken beslist aan zijn trekken
gekomen
De jongens van het Flageyplein zijn er in geslaagd een
dergemeZIübitie tot stand te brengen, dat de gejachte kijker en luisteraar zich als
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Soms zoek je naar de liefdadigheid
in de hele rommel. De public relationsknapen
van grote en kleinere bedrijven komen met
cLe^e-volgenshet-boekje gauw even voor de kamera vertellen dat hun baas
mene!r
Smp van de firma Snap. tienduizend frank geeft ; ze verzwijgen
erbiidZ
meneer Smp zich yijf dagen op de billen kletst orndltuj
nog nooit aal
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Een «nieuw» kultuurbeleid ( 1 )

de c.v.p.
en het
kuituurwerk
(a.h.h.) Het hoeft niet gezegd dat he^
kultureel werk in Vlaanderen een s i t
raad is van onze huidige kuituur — zo
m e t vanwege het objektief hoge gehalte
van zijn prestaties, dan toch zeker vanwege het onbaatzuchtig idealisme van
de plaatselijke werkers.
_ Niettegenstaande een moeilijke konj u n k t u u r kon een Davidsfonds opnieuw
vooruitgang boeken, kon een Vermey-

Het is de zoveelste verwording van A^
demokratische orde tot een feodaal o-®
teem (het staatsgezag wordt t ^ v ' ^ '
trouwd aan grote parastatale of partUcT
here leenmannen).
PdriiRuOp 25 september zou het zover komen t
Minister Van Mechelen had op z^n ka
binet de twee grote Koepels g e k o n v t '
keerd. Binnen iedere zuil zou men dan
de zelfstandige organizaties wel aan
gouden ketenen leggen !
Er kwamen protesten (o.m. van «het
vrije Willemsfonds ») ; er was verzet t l
verwachten.
^
Minister Van Mechelen was onver
wachts « verhinderd » De beer was
blijkbaar nog niet geschoten en dus was
het nog iets te vroeg om zijn vel te verkopen.
Het gevaar is v e r r e van geweken Ministers schrikken terug voor openlijke
veettehjke maatregelen, m a a r halen hun
slag thuis met Koninklijke Besluiten
Wij bedanken feestelijk voor een
« kulturele autonomie », die het zou mogelijk maken achter het scherm van 11
]uli-speeches het levende kultuurleven
te ontmannen en te verzuilen.
Is het niet tergend dat subsidies en
opdrachten van het Ministerie van Nederlandse K u i t u u r van minister F. Van
Mechelen terecht komen bij instellingen, geleid door professor F. Van Mechelen ?
Is het geen teken aan de wand dat de
direktie van de pluralistische Stichting
Lodewijk de Raet toevertrouwd wordt
aan een uittredend funktionaris van een
niet leefbare C.V.P.-kulturele instelling'
Is de kabinetchef van Nederlandse
K u i t u u r niet terzelfdertijd de sekreta-is en de brains van de K u l t u u r r a a d voor
Vlaanderen ? Hoezeer tracht het korV
n j k s e C.yP.-bestel het algemeen-vlaams
nationaal Guldensporenkomitee t e beïnvloeden ?
Is het geen eenzijdige vrienden-politiek dat de funktionarissen van de kulturele centra uit één partij-stal worden
gerekruteerd ?
N a a r m a t e de C.V.P. verschrompelt en
« travailhstisch » ondermijnd geraakt,
doen h a a r bonzen krampachtige pogingen om het nog vrije kultuurleven te
kontroleren.

dio Genes
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aan de
vooravond
van de
provincieraden
J^u-l
Yr?°'^ ^^ tweede maal organizeerde het Vlaams Nationaal Studiecentrum

ri^se.lTT'r

^J". Gemeentemindatr.

^ i l /^"^^^"^^^^^^'^ag voor alle provincieraadsleden van de V.U., op 20 September te Brussel.
^
^
vSt%ir''°FfJ^^J
partijvoorzitter mr.
h^X tti
? ^ ^ ^^. openingstoespraak
H^^! / ^ ^ ° " ' ^ ' ^ " - ^ ^ ^ ^ e " de aanwezigen
deze keer gaarne een en ander gehoord
v l n ' ^ i ' ^ ^ i ^ P f ^ ^ . " £ h " i j n e n ten l a n z i e S
van de zelfstandigheid van elke provinciefraktie. Spijtig genoeg viel deze t o i
spraak weg, daar de nationale partijvoorzitter zich op het laatste ogenblik
diende te verontschuldigen
Wij noteerden een vrij talrijke opkomst en uit de vijf onderscheiden p r o
vincies waren afvaardigingen opgekoNa de openingstoespraak van de voorzitter va-I het Studiecentrum, mr. J a n
Verniers, hield provincieraadslid Urbam Degrave een gedokumenteerde uiteenzetting over de provinciale begroting. Hierbij werd door de aanwezigen
vooral aangedrongen om via het tijdschritt van het Studiecentrum in h^t be^it te worden gesteld van deze tekst.
De koffiepauze werd gevolgd door een
zeer open vraaggesprek, onder leiding
van mr. H. Waegemans, fraktieleider te
Antwerpen.
Bij de tussenkomsten bleek duidelijk,
dat over het algemeen de provincieraadsleden veel te laat inzage krijgen
van de voorgedragen begroting. Ook
werd van gedachten gewisseld over de
samenstelling der bureau's, over de prezentiegelden en de gelijklopende houding inzake problemen die verder dan
de provinciegrenzen gaan. Hierbij kwamen de havenproblematiek, de Hoven
van Beroep, het kultuurbeleid en de bekroning van het w e r k van Elias aan de
orde.
Deze interessante kontaktdag werd beëindigd met het slotwoord van de voorzitter van het Studiecentrum, waarbij
de n a d r u k werd gelegd op uitwisseling
van ervaring, opleiding van toekomstige
mandatarissen en v e r d e r e kontakten.
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DE ABONNEMENTENSLAG

AAN HET WERK!
Deze week - vanaf 1 oktober - zijn in al onze arrondissementen en afdelingen de propagandisten
aan het werk
geschoten voor de ahonnementenslag.
Binnen een paar
weken verschijnt in ons hlad terug de vaste rubriek met
de uitslagen.
Aan deze abonnementenslag
is er heel wat
voorbereidend werk voorafgegaan.
Ieder arrondissement
en iedere afdeling weet waaraan zich te houden : de streefnormen liggen vast en het einddoel is nauwkeurig
bepaald.
Het klinkt bijna als een gemeenplaats en toch mag het
er geen zijn : de abonnementenslag
is dit jaar uitzonderlijk belangrijk. Om twee redenen. Volgend jaar hebben we gemeenteraadsverkiezingen
en iedere lezer die
we tans winnen, zal dan een propagandist én een medewerker zijn in de grote inspanning
die moet
worden
geleverd. En overigens hebben we de streefnormen
dit
jaar in het perspektief gesteld van een
driejarenprogramma, dat ons lezersaantal
moet en zal brengen tot een
hoogte waarvan we een beetje duizelen. De bazis van deze grote sprong vooruit moet dit jaar worden
gelegd.
Vorig jaar werd bewezen dat, wie de hand aan het
werk wil leggen, op korte termijn grote rezultaten
kan
boeken. Het terrein waarop ons blad kan
doordringen
is de jongste jaren altijd maar groter geworden, het aantal potentiële lezers is - de verkiezingsuitslagen
bewijzen
het ! - steeds maar toegenomen.
Doorgaans wordt het
goed rezultaat van een abonnementenslag
bepaald door
het vele werk van in de grond toch maar weinig
mensen. De pioniers die ons met één enkele ruk honderd lezers verder brengen kunnen het echter alleen niet doen
ditmaal ; het hele kader moet bijspringen en iedere propagandist moet het als een ereplicht beschouwen,
zijn
aandeel in het werk te leveren.

PRIORITEIT
W e hebben destijds gemeld,
dat het zwitsers aluminiumbedrijf Alusuisse zich, dank zij
een miljoenensubsidiëring, in
SVallonië zou vestigen.
Het is t a n s zover : te Amay
werd de eerste steen gelegd
voor de fabriek, die vijfhonderd mensen te w e r k zal stellen.
Onder allerlei vormen heeft
Alusuisse 900 miljoen kadeau
gekregen van de belgische
Staat. Dat was voor het bedrijf
blijkbaar nog niet voldoende,
want het vroeg ook nog elektrische stroom aan 27 centiemen per kilowatt-uur in plaats
van de gebruikelijke 45 centiem e r De staat heeft. « om geen
precendent te scheppen», die
eis niet ingewilligd doch in de
plaats een bijkomend geschenk
van 600 tot 700 miljoen gegeven.

Dat m a a k t dus samen anderhalf miljard.
Indien m è n anderhalf miljard
uitzet aan tien procent, dan
volstaat de interest om aan
vijfhonderd personen een jaarlijkse r e n t e van 300 duizend
frank t e betalen.
W a a r m e e eens te meer de
waanzin van de «priorité pour
la Wallonië» is bewezen : het
aan dit waals bedrijf geschonken bedrag staat in geen enkele verhouding tot enige sociale
of ekonomische werkelijkheid.

WAALS VETO
Sinds geruime tijd bestonden
plannen om te Parijs een grote
kunsttentoonstelling onder het
motto « H e t vlaams expressionisme » te organizeren. De belgische ambassadeur te Parijs
liep w a r m voor het plan en
wist er de toenmalige franse

kunstminister André Malraux
voor te winnen.
De tentoonstelling zaï inderdaad doorgaan. Maar niet onder
de eerst voorziene naam. Minister Parisis, groot kultuurfenomeen uit de metropool Verviers, vond het onduldbaar dat
er te Parijs over Vlaanderen
zou gesproken worden. Hij
heeft dan ook geëist en bekomen, dat het een tentoonstelling wordt van «belgische»
schilderkunst, onder de naam
« d'Ensor a Delvaux ».
Grote vertegenwoordiger van
een groot volk, die Parisis !

WILDE WEEK VAN D - MARK

DEGELIJK BLAD
Er zijn een aantal grote
kranten, die over de hele wereld de reputatie hebben dat ze
ernstig zijn en dat h u n berichtgeving betrouwbaar is. Zo'n
k r a n t is de franse « Monde ».
Zopas heeft de « Monde »-korrespondent te Brussel, J e a n
Wetz, die reputatie (nog eens)
gelogenstraft.
Wetz m a a k t e de « Monde »lezers wijs dat in onze taalstrijd het rekord van de belachelijkheid en de hatelijkheid
gebroken werd op het ogenblik
dat iemand in de Senaat dierf
eisen, dat bij bloedtransfuzies
het bloed van vlaamse bloedgevers uitsluitend in vlaamse
aderen zou terecht komen.
De « Monde » korrespondent
dichtte deze eis toe aan onze
senator E l a u t !
We willen de « Monde » een
goede raad geven : indien het
blad houdt aan zijn ernstige
reputatie, dan zullen zijn brusselse korrespondenten elders
h u n licht moeten gaan opsteken dan bij de Zinnekens en
Beulemansen.
Zo wordt het
buitenland
voorgelicht!

P.V.V. BEKEERD ?
De pers heeft er nogal de
aandacht op gevestigd, dat de
P.V.V. - P.L.P.-vertegenwoordiging in de kommissie Eyskens
zich verleden week zeer soepel
getoond heeft bij de bespreking
van de bevoegdheid en de organen der kulturele autonomie.
Er werd in dit verband zelfs
geschreven van een ommekeer
in de P.V.V.-houding.
Beter inzicht ? Of noodzaak
des gebods?
We hebben de indruk dat de
P.V.V.-ers vooral bekommerd
zijn om de vervaldag, die het
nakend partijkongres voor hen
betekent. Zij hopen dat het
mogelijk zal zijn om in de kom-

(aco.) De vraagstukken
in
verband met de pariteit van de
duitse Mark zim zo moeih]k op
te lossen, omdat op het hoogste internationale
vlak
geen
eensgezindheid
en geen samenhangend
beleid bestaat.
Dat
hebben de jongste dagen overduidelijk
bewezen.
De ironie
van het toeval heeft gewild dat
deze onthutsende krizis van het
internationale
monetaire
stelsel
losbrak op het ogenblik dat, wegens de jaarver aadering
van
het Internationaal
Muntionds,
de hoogste en
invloedrijkste
figuren van de
wereldfinancie
allen samen te Washington
waren Maar al met eens hadden
die ontzettend
bevoende
lui
niets mee te delen
Maandenlang hadden velen onder hen de
kommunikatiemedia
overbelast
met geleerde of
schijngeleerde
analizes
en
beschouwingen.
Maar toen de spekulatie op de
D-Mark maandag jl losbrandde
met een nooit geziene
furie,
hielden deze wereldfiguren
zich
muisstil.
Op dit ogenblik ziet het er
naar uit dat de Duitsers eindelijk zullen ingaan op de wensen van het buitenland, en dat
de D-Mark opwaarts zal geherwaardeerd worden. Maar men
weet ook al dat aldus de monetaire wereldkrizis
niet automatisch zal opgelost zijn. In het
beste geval zal de
onderlinge
verhouding
tussen de pariteit
van de Mark en van de andere
valuta beter geregeld
worden,
al kan men er op dit ogenblik
nog aan tivijfelen of zelfs dat
partiële doel bereikt zal worden. Want dan moeten
verscheidene munteenheden
niet alleen
tegenover de D-Mark, maar ook
tegenover
elkaar
gewijzigd
worden.
Zelfs indien dit doel zou bereikt worden, is er zoveel monetaire schade aangericht dat er
jaren zullen nodig zijn om het
puin op te ruimen. Men moet
zich goed rekenschap geven van
de ontreddering die deze week
is zichtbaar ge-toorden t miljarden D-Marken waren
wegens
spekulatieve
doeleinden
door
niet-Duitsers
gekocht. In ruil
hiervoor was er in Duitsland
een fantastiscn
grot'ê
massa
niet-duitse valuta
toegestroomd,
hoofdzakelnk
dollars. Op de
meest voor de hand
liggende
vraag : « Wat doet de Bundesbank met die niet-duitse
valuta,
voornamelijk
met de dollars ?»
gaf geen enkele monetaire
kompetentie een antwoord.
Het ligt echter voor de hand
dat de Bundesbank
ofwel de
dollars verder uitleende op de
Eurodollarmarkt,
waar interestvoeten tot 12,5 % (!) te verkrijgen zijn Ofwel
manipuleerde
de Bundesbank
de
niet-duitse
valuta derwijze dat ze winsten
maakte op het koersverschil
In
plaats van bij te dragen tot een
universele oplossing, liet Duitsland zich verleiden tot het opstrijken van
agio-winsten...

Maar loie heeft nog het recht
de Duitsers de les te spellen,
na alles wat we op het gebied
van
muntspekulatie
meegemaakt hebben '
Het bleek dus zonneklaar dat
er nooit een universele
afspraak
wer monetaire kwesties
bestaan
heeft en dat men de wereldopinie hieromtrent
zand in de
ogen heeft gestrooid
Destijds
werd gezegd dat de
Bundesbank de spekulanten
een loer
zou draaien, ze zou de in Duitsland toegestroomde
vreemde
munten
(waarvoor
de s^iekulanten D-Marken gekocht hadden)
simpelweg
terugzenden
naar het land van afkomst Daar
zou het vluchtkapitaal
door de
fameuze « recyclage » teruggebracht worden in de normale
kringloop van de nationale en
internationale
kapitaalmarkten.
Aan de Bundesbank zouden die
transfers slechts geleidelijk
en
op termijn
moeten
betaald
worden
Het is deze week gebleken dat dit slechts een van
de vele papieren plannen was.
Het was een ïlluzie van een of
ander ekonomist,
of van een
professor in de geldleer. Sedert
maandag hebben de duitse autoriteiten keihard de taak aangevat die de wereldopinie hun al
sedert m.aanden wilde
opdringen : de revaluatie
van de
Mark Ze komt er
waarschijnlijk. Maar vooraf zal er een partijtje catch-as-catch-can
op de
wisselmarkten
geleverd
zijn.
Voor de E.E.G. verloopt die
krizis wel op een biezonder nefaste manier.
Een
zwevende
koers van de D-Mark maakt de
toch al gebrekkige regeling van
de landbouwmarkt
zo ingewikkeld, dat men het beter opervhartig bekent : aan de duitse
en aan de franse grens wordt
een sisteem van heffingen
opgetrokken,
dat
onverenigbaar
is met de meest
elementaire
marktintegratie.
Op het ogenblik dat we dit schrijven
werkt
de europese
landbouwintegratie
alleen nog met een zeker logika tussen de
Benelux-landen
en Italië...
Wie deze week de démarches
van de duitse
afgevaardigden
bij de E.E.G. te Brussel
heeft
gevolgd, weet dat tevens aanstalten
gemaakt
worden
om
niet alleen de
landbouwintegratie. maar ook de europese rekeneenheid te torpederen, en ze
niet meer aan de dollar te binden. Misschien komt het niet zo
ver. Maar zelfs dan is de storm
die rond de D-Mark is losgebroken een katastrofe voor de
integratiepolitiek
van de Zes
landen.
Wie dit niet wil wil zien, ontloopt zijn europese
verantwoordelijkheden. Het is hoog tijd dat
de E.EG. meer invloed
krijgt
in de monetaire sfeer. Wie kan
momenteel geloven dat we die
richting uitgaan ? Voor de europese eenheid is de voorbije
week noodlottig
geweest.

missie Eyskens tot een akkoord
— eender welk a k k o o r d ! — te
geraken. Zoniet dreigt het par-

tijkongres een slagveld te worden, waarop de blauwe broeders van diverse strekking mekaar te lijf gaan met alles w a t
h e n in handen valt.
Een «nationnaal a k k o o r d »
in het kader van de fameuze
«hogere belangen» zou de
schijneenheid van de partij
wellicht kunnen redden.

DE RIJKE LUI

J a jongens, het is weer zover : kloeke

Bajuwaren

lopen door de stad

en Wieze

is het

Mekka

van

alle lagelandse

feestneuzen.

I n het statistisch tijdschrift
zijn een aantal cijfers verschen e n over de verdeling van de
inkomens in ons land. Daaruit
blijkt dat 25 duizend 120 burgers een inkomen van meer
dan een half miljoen per jaar
aangeven.
Van die iets meer dan 25 duizend wonen bijna de helft, namelijk 10 duizend 293, in de
provincie Brabant. Treffende
illustratie van de rol die het
waterhoofd Brussel speelt in
ons land !

WU

DE A.C.V. - BOSS
A.C.V.-voorzitter Houthuys —
opvolger van Gust Cool schijnt het er op aan te leggen
om te behoren tot het laatste
peleton der verwoede unitaristen, die in achterhoedegevechten gewikkeld zijn met het opr u k k e n d federalisme.
De heer Houthuys heeft enkele dagen geleden, tijdens h e t
provinciaal kongres van h e t
luxemburgse A.C.V., zijn waalse vrienden en geestesgenoten
gerustgesteld : de nationale solidariteit moet blijven spelen,
en « zij eist het samenbrengen
van al 's lands middelen voor
al 's lands noden ».
De Walen mogen dus, tenminste toch wat de A.C.V.-Ieiding betreft, gerust op h u n
twee oren slapen : Houthuys
zegt verder vlaamse centen toe
voor Waalse eisen.
De
A.C.V.-voorzitter
was
daarenboven van mening « dat
het land geen regionalizatie en
geen taalkundige federatie kan
ondergaan ».
En zo'n unitaristische reaktionair is vakbondsleider!
De Vlaamse scheepswerven verdedigen hun pozhie op de in ternalionnle
maikt voo,t,effel,,k .- de ene stapelloop volgt op de andere te Hoboken
of te Tem se.

« EENHEID »

Jawel, het gaat uitstekend
m e t de trikolore baksteen die
de blauwe eenheid des vaderlands simbolizeerde tijdens de

verkiezingskampanje verleden
jaar
Het wetsvoorstel van de
P.V.V.-er Bascour, die pariteit

EDELMOEDIG
De zelfzekerheid van sommige onervaren mensen dip
vaak (maar m e t noodzakelijk) mede v e r o o r M a k f SmrHt
door hun leeftijd, is g e w o o n \ e r b a z i n g w e k k e n d Z i f h e r
innert aan het verhaal over de hoge britse m i l i f a r die"
zijn post m Kartoem, de hoofdstad van Soedan moest
verlaten en die met veel genoegen hoorde dat ziin oudste zoontje nog eens « G o r d o n » wilde gaan groeten In

^^ti^avtTL^Z:'^^'r''^'>''''
van Cftarles George Gordon

d
die in "°S>
1884,hetftanïbee
nadat hii een
Madh f h . ^ ^ ' ' ' 1 ^ . - ^ ! ? " " ^^ fanatieke moslims vL''n de
Madhie had verdedigd, samen met de gehele bevolking
werd vermoord Hij wachtte namelijk alleen en ongewa
pend de b m n e n r u k k e n d e moordende t r o l p e n af U t is
een «arabisch» ruitersstandbeeld : Gordon op een ka!
T l T ° r 1^^* ^°^^^^2^ ^^™en met zijn fiere vader voor
stond s ^ e n i ' v " ^-^ ^^\ ^"''^^
bewonderde standbleM
stond, stelde hij zijn vader toch nog een vraag • maar
vader, wie is eigenlijk de man die Sp Gordon zit ^
Als men voortdurend hoort beweren dat onze tiid ^o
i^ ^i ~
f^.^ gebreken ze verder ook mogen hebben
- in elk geval toch zeer edelmoedig zijn, dan herinnerd
die bewering aan het antwoord van Cicero toen men h i m
dfirfl
(waarschijnlijk een passende n a a m ! ) , inderdaad maar dertig jaar oud was. Cicero antwoordde • « dat
i a a r T a ^ n g T e L ^ e ; ! " - ^ " ^ '^' ^ ^ ^ '^ ^ - ^ - al twinifg*
Wie met de gelatenheid en de ironie van Cicero 7ou
v'ó6f IQfiO ^ " " / ^ " ' ^ ^ a g . ")oeten zeggen : ja natuurlijk"
voor 1960 werd er nooit iets gedaan voor gehandikapte
Z l f h e e T t r ' ' " ^T
^ s P i t a l e n en geen klinieken!
nooit heeft men in de derde wereld zelfs maar een
enkele school ongericht, nooit heeft ook maar één mens
m e t belangstelling, aandacht en liefde naar de zorgen
van een medemens geluisterd, nooit heeft iemand ge^ P n n f % 1'^ï ^""^^ ''? °rde was met de bestaande toestanden. En het zou wel m e t onmogelijk zijn, de rest van
dit rubriekje m e t andere voorbeelden te vullen '
Iets IS er echter wél veranderd Vooraf mag Nemrod er
h e f d ' v ^ . ^ ^ ^ ^ ^ H " " ^ ' ^ ^ " , • ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^^^^ -^at schijnheiligheid van al e tnden is, dat «boer Bavo die de katjes m
het donker knijpt» al heel lang gelede geboren werd
Maar boer Bavo is nog altijd niet gestorven' hij is namelijk onsterfelijk ! Veranderd is dit • dat men het v r o l
n f e t ^ a U H H \ T " ^ ' ' ^ , ! f ' beschouwde (die men natuurlffk
niet altijd onderhield, verre van d a a r ' ) , dat de linkerhand best niet wist wat de rechterhand (goed) deed Terwijl het er nu nogal fel op lijkt alsof de mensen het voor
het zeggen hebben die. ook al in het evangelie b e s c W
yen worden als de wansmakelijke heren die t d k l n s ^ Ü
g'e ^ h a ? a a ? H 'ï 'i' ^°'^ beschouwen, dit m e f t S m p e ?
Tot H ! •. ^.°^^?^ ' ' ' ' " ^^ ^^'"3^^" laten verkondigen,
van hntpn" t^""'/K^l''''^"'^ ^ " ^ 1 ^ ' ^ t^k^^en die Nemrod
van buiten kent behoort een spreuk uit een van de eerfrJ.^^^''^°''H^'

wil in de hoofdstedelijke gemeenteraden, heeft de hele
brusselse
P.L.P.-P.V.V.-federati3 aan de kook gebracht. De
ketel staat op het barsten en
lang zal het inderdaad niet
m e e r duren, vooraleer de brokken van wijlen deze federatie
in de geburen vlieger..
Op te merken valt daarbij
dat de franskiljonse die-hards
van de P.L.P.-federatie in hun
pollen wrijven : iedere radikalizering is hen in de grond welkom. Ze hebben m a a r één
ding op het oog : volgend jaar
bij de gemeenteraadsverkiezingen het F . D F in fransdolheid
t t overtroeven.

TAALKEUZE
De taalwet voorziet dat de
ouders keuzevrijheid hebben
inzake de aan h u n kinderen te
onderwijzen tweede taal; deze
keuzevrijheid heeft vooral in
Wallonië, m a a r gelukkig ook
steeds meer in Vlaanderen voor
gevolg, dat het Engels als tweede taal wordt onderwezen.
Deze keuzevrijheid bestaat
niet te Brussel; de wetgever
was van oordeel dat de hoofd-

stad een ontmoetingspunt voor
de twee landskulturen moet
zijn en dat de tweede onderwijstaal er automatisch de
tweede landstaal moest zijn •
voor de Vlamingen Frans en
voor de franstaligen
Nederlands
:ïep wetsvoorstel van het
F D F-R W wil daar aan veranHeren • brusselse ouders zouden het Engels als tweede onderwijstaal voor hun kinderen
mngen kiezen
Als het van de F.D F -R W.ers afhangt, moet Brussel een
perfekt tweetalige stad worden • frans- en engelstalig.
Zonder faciliteiten voor het
Nederlands
Faciliteiten zijn alleen maar
nodig om vaste voet te vatten
in Vlaamse randgemeenten In
afwachting dat ook daar het
tweetalig Frans-Engels regime
kan worden ingevoerd...

B.T.W. . KLACHTEN
De regering heeft
waarschijnlijk gedacht, dat ze een
pre-elektorale hoofdvogel heeft
afgeschoten toen ze de invoering van de B.T.W. m e t een
jaar verdaagde.
Dat is van harentwege dan
een grote illuzie, een blaas die
reeds tans kapotgeprikt werd.
Niemand gelooft, dat onbaatzuchtige zorg voor het algemeen belang t e n gronds'ag
heeft gelegen aan de verdagingsmaatregel. Iedereen schat
die maatregel op zijn werkelijke waarde : een grof kiesmaneuver, een niet eens handige
kneep die alle échte B.T.W.problemen onaangeroerd laat
en die de B.T.W.-psichoze alleen maar zal verlengen en mtensifiéren.
Verre van lof te oogsten,
krijgt de regering dat ook dagelijks nog blaam op blaam.
De vakbondskringen, de brusselse handelskamer ' e n noem
m a a r op : niemand is gelukkig
m e t de wijze waarop de regering haar beslissing heeft genomen.

NEDERLANDSE KLACHT
De E.E.G. heeft reeds haar
ongenoegen geuit over het feit
dat de belgische regering zonder enig overleg m e t de europese partners haar beslissing
nam om de B.T.W te verdagen.
Van nederlandse zijde is tans

opnieuw geklaagd, dat ook \„
Benelux verband geen ««u ,
B.T.W.-overleg heeft p l a t s J 2
grepen en dat de belgische r t
g e n n g de Beneluxpartners voo^
het voldongen feit stelde
Het is een beschamende werkehjkheid dat ons land in on.
spraak wordt gebracht bij zijC
buitenlandse partners en dat
belangrijke akkoorden — o m
in Beneluxverband — in w
gedrang komen, omwille van
een dorpspolitieke beslissing
van de belgische regering.

ONBESCHOFT
Wie wil weten aan welke ex
cellentie de prijs voor de meest
onbeschofte minister van het
land mag worden toegekend,
moet geregeld maar eens grasduinen in het bulletijn van de
parlementaire vragen en antwoorden.
In een paar van de jongste
afleveringen stonden een hele
reeks vragen, gericht tot de
minister
van Landsverdediging. P.W. Segers beantwoordde deze vragen negen keer op
tien m e t het sterotiep zinnetje « d a t er later zal geantwoord worden aan het achtbaar
lid». De ervaring heeft inmiddels reeds geleerd dat «later»
doorgaans « nooit » wordt.
P W . Segers is te onbeschoft
om de vragen te beantwoorden
die h e m gesteld zijn en die hij,
uit hoofde van zijn funktie,
moét beantwoorden. Deze onbeschoftheid v e r r a a d t tevens een
autoritaire en hautaine verachting voor de demokratische
kontrole-organen.

EENRICHTINGSVERKEER
De S.A. Compagnie des Ciments Belges krijgt staatssteun
om haar produktie op te drijven en nieuwe werkgelegenheid te scheppen in de streek
van Gaurain. De S.A. des Produits Tensio-Actifs te Luik zal
nieuwe installaties oprichten
m e t openbare gelden. De S.A.
Verlica t e Momignies krijgt
een duwtje van een kwart miljard in de rug. Enzoverder : de
eindeloze rij van waalse begunstigden in het eenrichtingsverkeer der staatssubsidies.
De Waalse kranten konden
dezer dagen dan ook uitpakken
met het zoveelste zegebulletijn : « m e e r dan één miljard
rijkssteun voor ondernemingen
in Wallonië».

^^^ *^'-i ^° lang geleden te v e r w i r k e n

frond v i n " ^''Soon,,, • «beoordeel de daden niet op
grond van de woorden maar beoordeel de woorden op
| [ c h z e i r z " e 4 ' n f i ' ^ ' r " Edelmoedig is niet wie dat van
zichzelf zegt of laat zeggen; zo iemand verdient eerder
een waakzame aandacht - Edelmoedig is niet w"e toelaat
« f i n ^ kruimels van zijn welvaart die cp de grond vallen
worden bijeengegaard Edelmoedig is niet wie zodra het

•^orallP-f^^'V^*' '°^'^f' '^^ adel als de moed opgeeft!

of a k n n t L " ' ^ - ° ™ w i " t Van een bodemloos pessimisme.
ot als ontkenning van het edelmoedige dat er ook vandaag nog IS Maar enkel als v e r a n t l o o r d ng van df"e
overtuigmg : Nemrod gelooft niet in de luidruchtfge
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LEESGEWOONTEN
Wie wil, kan even mijmeren
over volgende cijfers zoals ze
verstrelct werden door de uitgevers van een aantal weekbladen m ons land
De uitgevers van het franstaKg weekblad « Chez Nous » verklaren, dat 1,2 t.h van hun oplage naar lezers in de vlaamse
provmcies gaat Voor « EuropeMagazine » is dat 24 t.h.; voor
« Germinal» 4,2 t.h ; voor « Le
Patriote Illustré » 22 t.h.; voor
«Moustique» 5,27 th.; voor
« France-Dimanche » 8 t.h.; voor
« Pourquoi-Pas » 11,45 t.h ; voor
« Samedi» 2 t.h. ; voor « La Semame» 13,46 t.h. en voor «Le
Soir Illustré» 10,76 t.h.
Er is ook een beweging andersom : Vlaamse weekbladen
met lezers in waalse provincies.
« De Post» geeft 6 t.h van zijn
oplage op; «Humo» 1 t.h.;
« Ons Volk » 1 t h .

...EN

GEWONE

LEESTEN

Uitzondering gemaakt voor
een paar weekbladen liggen
deze percentages allemaal laag;
ze bewijzen dat de mterpenetratie van weekbladen tussen
Vlaanderen en Wallonië doorgaans niet belangrijker is dan
tussen ons land en het buitenland.
Een paar overblijfsels uit een
voorbijgestreefd tijdperk handhaven zich met schijn-percentages : de «Patriote Illustré»
en de «Soir Illustré» hebben
destijds een zeer sterke pozitie
gehad in Vlaanderen. Het percentage van hun lezers in de
vlaamse provincies ligt nog altijd vrij hoog, maar schijn bedriegt : beide weekbladen zijn
nog slechts een schim van wat
ze ooit geweest zijn; hun oplage
is sterk verkleind en hun percentages in Vlaanderen omvatten tans nog slechts een minieme fraktie van wat hun lezerspotentieel er vroeger was.

dankt zijn relatief belangrijke
vlaamse percentages aan het
feit, dat nederlandstaligen —
waaronder tal van vlaamsgezmden — behoorlijk geïnformeerd wensen te zijn; zulks
geldt stellig voor een «EuropeMagazine » of een «Pourquoi
Pas ? ».
De verspreiding van vlaamse
weekbladen in Wallonië wijst
op een ontstellend gebrek aan
belangstelling voor ruime inmatie bij onze franstalige landgenoten.
Tussen haakjes : we zouden
wel eens willen weten, hoeveel
exemplaren er wekelijks respektievelijk in Vlaanderen en
in Wallonië afgezet worden
van grote internationale weekbladen zoals «Der Spiegel»,
« Time », of « Newsweek ».
De Antwerpenaren die meenden dat Cois Detiège niets kan, hadden het mis voor : hij fietst een tunnel open.
VLAAMS FRONT
Het Nationaal Komitee 5 november, waarin alle belangrijke vlaamse strijd- en kultuurorganizaties zetelen, heeft de
vlaamse vertegenwoordigers in
de kommissie Eyskens herinnerd aan een minimumprogramma waarvan niet mag
worden afgeweken en dat dus
de bazis van een vlaams front
zou moeten zijn : herstrukturering van de staat met grotere
autonomie voor de twee kultuurgemeenschappen en zonder
grendels; een fatsoenlijk statuut voor Brussel; de bevestiging dat de zes randgemeenten
deel uitmaken van het vlaams
gebied; het behoud van de
Voerstreek bij Limburg.
Eens te meer zijn de onderhandelaars van de traditionele
partijen voor hun verantwoordelijkheid geplaatst : indien zij
zich niet aan dit eisenprogramma houden, staan zij buiten de
consensus van de vlaamse gemeenschap.

INSPRAAK
INFORMATIE
Een aantal weekbladen met
uitgesproken politieke tendens

Een afvaardiging van de
Waalse Ekonomische Raad is
verleden maandag aan de eerste-minister gaan vertellen, dat

de Walen inspraak eisen in de
havenpolitiek, vermits dat een
nationale kwestie is.
Mooi zo ! Maar in lengte van
jaren hebben de Vlamingen
nooit een vertegenwoordiging
gekregen in het Staalkomitee.
Telkens als ze dat vroegen,
werd hen geantwoord dat de
staalnijverheid uitsluitend in
Wallonië gevestigd was en dat
de Vlamingen daar dus niets
bij te zien hadden. Enkele
maanden geleden nog nam dit
eentalig-frans Staalkomitee beslissingen, die de bestaanszekerheid van honderden limburgse arbeiders op he t spel
zetten.
Het enige wat het Staalkomitee de Vlamingen wél toestond,
was te helpen bij de miljardensubsidiëring van de verouderde
waalse staalnijverheid.

RUDOLF HESS
Op 1 oktober is Rudolf Hess
begonnen aan het vierde jaar
van zijn eenzame hechtenis in
de gevangenis van Spandau.
Hij zit daar nu reeds 'n kwarteeuw, nadat hij eerst in Engeland vier jaar werd opgesloten.
Churchill zelf zegde destijds

« dat hij blij was, niet verantwoordelijk te zijn voor het lot
van Hess ». In alle westerse
landen heeft een komitee voor
de vrijlating van Hess duizenden handtekeningen van vooraanstaande kunstenaars, politici en wetenschapsmensen verzameld In ons land werd de petitie ondertekend door een gewezen eerste-minister, door tal
van parlementsleden uit verschillende partijen, door vooraanstaanden uit het kunst- en
geestesleven in Vlaanderen zowel als in Wallonië.
Maar Hess blijft opgesloten,
gijzelaar van de russische achterdocht in verband met zijn
vredesvlucht naaj; Engeland...

DRUGS
Te Borgerhout werden vijf
minderjarigen
aangehouden,
omdat ze in het bezit waren
van verdovende middelen. Vier
onder hen zijn jonger dan achttien jaar. De oudste is zopas
achttien geworden ; bij hem
thuis vond men een grote hoeveelheid hasjiesj, L.S.D. en kokaien. Hij dreef trouwens een
handeltje in drugs.
We schreven het reeds vroeger : jeugdige verslaafden zijn
eerder te beschouwen als
slachtoffers dan als delinkwenten. Maar de wet zou zéér hard
moeten treffen al wie deze jongeren tot de drugs hebben gebracht, bijvoorbeeld door verdovende middelen te verkopen
en geld te verdienen op ellende en dood.
Recente opzoekingen in de
middens van jeugdige franse
verslaafden hebben de zéér grote rol van het verstoorde familiale milieu aangetoond : verpletterende verantwoordelijkheden der ouders

DE NAVEL

Zo wordt Brussel vermoord ! St-Goedele

eens haken
banaliteit...

en fichtpunt,

verdrinkt

in

betonnen

De bekrompen Beulemansen
beschouwen hun « Bruxelles »
zowat als de navel van de wereld, als het centrum van de
beschaving en alvast als de
hoofdstad van heel het kontinent.
In hoeverre die pretenties gerechtvaardigd zijn, kan men af
en toe opmaken uit de houding
die men in het buitenland aanneemt ten opzichte van Brussel.
Zopas begonnen de eerste
maanreizigers aan de goodwill-

Het Dosfelinstituut heeft
het initiatief genomen, een
grote wmterciklus m te richten over gemeentebeleid m
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 gemeentekieswet (1 u.), de gemeentejinancièn en de begroting (sar
men 2 u. ; hierover werd een
degelijk gefundeerd sillabus
opgesteld over de nieuwin»
gevoerde metode van begroting), de CO.0. (2 u.), de
problemen van de ruimtelijke ordening (1 u.), de gemeentelijke
autonomie en
de tussengemeentelijke
sa»
menwerking (1 u.), het gemeentelijk onderwijs en de
kuituur (ieder 1 u.), het personeelsbéleid (1 u.) en de
gemeente (brandweer, ge»
zondheidszorg e.d. — 1 u)'.
De hoofdbrok van gans de
cïklus zijn echter wel de zes
lesuren over de gemeentewet.
Er valt verder op te merken dat voor elk lesuur dertig minuten 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 vermijden, zal deze kursus
plaats hebben in de vijf
vlaamse prouincies, telkens
in de provinciehoofdplaats.

KURSUS
Hier volgt het datumschema per provincie. Belangstellenden houden deze data
vrij. Antwerpen en Brabant:
9 nov., 7 dec., 1 febr., 1 maart.
Oost-Vlaanderen en WestVlaanderen: 16 nov., 14 dec,
18 jan., 8 febr., 8 maart. Limburg: 23 nov., 14 dec. 25 jan.,
15 febr., 15 maart.
Vurschema : telkens dus
één zondag per maand, van
9u30 tot 12u30 en van 14u30
tot lluSO. Vier lessen per
kursusdag met telkens 39
minuten vraagtijd per lesuur.
Vóór elke les zal voor de
deelnemers een sillabus worden gemaakt. Verder zal dokumentatie ter inzage zijn.
Het inschrijvingsgeld voor
gans de cïklus bedraagt 750
fr., inkluzief middagmaal en
kursusgeld. Wie één bepaalde kursusdag wil komen, betaalt 200 fr. Alle inschrijvingen moeten centraal toekomen op het Dosfelinstituut,
Tribunestraat 14 Brussel 1
(p.r 22.443 van de Kredietbank, rekening 83 555
van
het Dosfelinstituut).
Nadere inlichtingen kunnen telefonisch
verstrekt
worden
:
Dosfelinstituut
Brussel - tel (02)19 12 02.

reis, die de Nasa na iedere
ruimtestunt organizeert. De
ApoUo-ll-bemanning zal te
Brussel juist geteld een halve
dag verblijven.
Ter vergelijking : twee dagen
te Buenos Aires, Rio de Janeiro, Las Palmas, Oslo, Rome,
Belgrado, Ankara en noem
maar op. Om te zwijgen van de
hoofdsteden waar ze drie dagen
blijven en om niet te gewagen
van de landen — zoals WestDuitsland — waar ze een reek»
van steden bezoeken.
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cyriel
verschaeve
herdacht
te
alveringem
Bij de inhuldiging van de gedenkplaat.

Nieuwe

straatnaam.

DE KLOOF
Hoe breed de kloof is die het
levende Vlaanderen scheidt
van het officiële België, werd

verleden zondag te Alveringem
nog maar eens duidelijk gesteld.
Voor het officiële België is
Cyriel Verschaeve niets meer
dan een nummer in de strafdossiers, een verrader die spijtig genoeg aan zijn gerechte
straf ontsnapte door in Oostenrijk te gaan sterven, een gevaarlijke agitator bij wiens
graf agenten van de Veiligheid
worden opgesteld telkens wanneer Vlamingen de dode willen
eren. Een paar maanden geleden nog stelde Bri^ssel alles in
het werk om de Oostenrijkse
autoriteiten onder druk te zetten en hen er toe te bewegen,
een Verschaeve-herdenking te
Sollbad-Hall te verbieden.
Verleden zondag werd in het
dorp van de veroordeelde aartsverrader een straat naar hem
genoemd. Officieel, in aanwezigheid van de notabelen, van
duizenden mensen, van heel
wat vooraanstaanden uit het
kulturele en politieke leven,
van kerkelijke en wereldlijke
gezagsdragers uit Vlaanderen...
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Duizenden inderdaad : van in
de vroege morgen kwamen
van alle kanten de mensen afgezakt naar het anders zo stille
en eenzame Alveringem. Te
halfelf werd een plechtige mis
opgedragen ; de parochiekerk
zat stampvol en buiten stonden
nog honderden, die ingetogen
de dienst volgden. De parochiale geestelijkheid droeg de mis
op, samen met de abten van
Vlaanderens grootste, bekendste abdijen : Averbode, WestVleteren, Steenbrugge, Affligem en Dendermonde. Er waren twee monseigneurs aanwezig : de vikaris-generaal en afgevaardigde van het bisdom
mgr. Depoorter en de vlaamse
missiebisschop mgr. Catry. Het
gemeentebestuur van Alveringem was prezent tussen de menigte, waarin een aantal V.U.parlementsleden schuil gingen
tussen de vele, vele jongeren.
Een treffende koreografie en
een ontroerende samenzang
maakten van deze mis een onvergetelijke gebeurtenis. De
hoogstaande homelie werd ge-
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houden door e.h. Elias Dupon,
terwijl de lektor de nadruk legde op « de goddelijke amnestie
voor de goede moordenaar ».

VERSCHAEVE - STRAAT
Op het Kerkplein sprak mr.
Adiel de Beuckelaer, destijds
Ruwaard van de Frontbeweging, over de invloed van Verschaeve op de Frontbeweging
en de vlaamse IJzerjongens. ,,
Na deze toespraak werd de
straatnaamplaat « Cyriel Verschaeve » onthuld ; ipen het
zwartgele lint was geknipt, begaven de aanwezigen zich door
de straat in optocht naar de kapelanij. Tegen de gevel van dit
gebouw werd een herdenkingsplaat onthuld, met toespraak
door mr. Claus van het Noordstarfonds, waarna sekretaris
van het Verschaeve-komitee
Bailleul het dank- en slotwoord
sprak. Antoon Vander Plaetse,
intieme vriend van Verschaeve,
droeg op meesterlijke wijze
diens « Zee » uit de Zeesimfonieën voor.

lijn van de grote romantici en
van bijvoorbeeld een Pascal.
Demedts kon zich een zeer
kritische benadering van de figuur Verschaeve veroorloven,
omdat wat hij zegde steeds opwelde uit een hart dat boordevol bewondering is voor d«

De menigte was inmiddels
nog aangegroeid. Het dorp
straalde feestelijk onder een
warme herfstzon en de ontelbare zwartgele vlaggen wapperden in de polderwind.

BEZINNING
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De massa aan het kapelaanhuia.

Het vriendenmaal, waaraan
Dr. Leo Wouters
deelgenomen werd door honderden, besloot deze indruk- Verschaeve uit de grote bladwekkende Verschaevehulde.
zijden, voor de ziener en de
André Demedts hield de ge- denker.
legenheidstoespraak. Hij herinOnze volksvertegenwoordiger
nerde aan zijn kontakten met dr. Leo Wouters, zelf gevormd
Verschaeve en vooral aan het in de studentengeneratie die
ogenblik veertig jaar geleden sterk de stempel van Verschaf
dat hij de « kapelaan van te ve's werk en denken heeft meelande » voor het eerst ontmoet- gekregen, viel de eer te beurt
te en onder de indruk kwam
om te handelen over Verschaevan diens grote persoonlijk- ve als voorganger en bezieler
heid. Verschaeve is een omstre- van de generaties tussen de
den man. in en naast zijn lite- twee wereldoorlogen.
rair oeuvre. Van dat werk zal
Zonder enige wanklank, zonhet belangrijkste deel — het es- der enig incident, in een sfeer
sayistische, dat meesterlijk is
van piëteit én van vlaamse
van vorm en vizie — stellig be- trouw verliep gans deze inwaard blijven. Maar om Ver- drukwekkende Verschaeveherschaeve te benaderen moet men denking te Alveringem, in het
de hele mens zien en moet men
dorp dat Verschaeve zolang
die mens plaatsen tegen de ach- gekend heeft, bij de menseB
tergrond van het indrukwek- wier menselijk oordeel zwaar^
wekkend geestelijk panorama
der weegt dan de onmenselijke
waarin hij thuishoort, in de vonnissen uit de repressietijd
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DE VOLKSUNIE
De gemeenten zijn bazisgemeenschappen. Hun
geschiedenis is ouder dan de europese nationale

N DE GEMEENTE

staten. Hun statuut, hoewel vatbaar voor verbetering en aanpassing, is eerbiedv/aardig en voor ons,
federalisten, is de gemeente samen met de onderneming de hoeksteen van een gezonde maatschappijopbouw binnen het kader van onze naar autonomie bewegende volksgemeenschap. Vooraleer dit
aan te lonen zullen we echter sommige kritiek op
de gemeentelijke autonomie onderzoeken.

België telt te veel gemeenten, namelijk 2586, daaronder vele zeer kleine.
Nederland, met meer inwoners, telt er
minder dan 1000. Specialisten ter zake
stellen dat gemeenten beneden de 2500
inwoners niet meer opgewassen zijn
om de moderne taken van een gemeentebestuur te vervullen. Anderzijds is
het even waar dat in de grote agglomeraties het beleid gehinderd wordt door
talrijke autonome besturen dezer grootsteden.
Een ander ziekteverschijnsel van de
gemeentepolitiek is de zogenaamde
dorpspolitiek, die het beleid in zovele
dorpen en kleine steden ontsiert en ontkracht. Een gevolg daarvan is dat de
gemeentelijke autonomie in het gedrang wordt gebracht door de gebrekkige wijze waarop ze al te dikwijls uitgeoefend wordt.
Wanneer plattelandsgemeenten ingevolge eksterne faktoren snel evolueren
van overwegend agrarische naar overwegend industriële gemeenschappen,
dan gaat deze overgang gepaard met
allerlei groeikrizisverschijnselen.
Deze kritiek is verantwoord maar
tast de wezenlijke zin der gemeentelijke
autonomie niet aan. Welk is de inhoud
van deze autonomie ? Ze betekent dal
deze gemeenschappen zich zelf besturen, wel te verstaan binnen bepaalde
perken. De gemeentenaren kiezen hun
eigen gemeenteraad, die met eigen wetgevende macht bekleed en over eigen
geldmiddelen beschikkend, openbaar beraadslaagt over het gemeentebeleid en
zijn schepenkollege gelast met de uitvoering van zijn besluiten.
De huidige kontestatiebewegingen betekenen in hun pozitieve aspekten feitelijk een protest tegen de vervreemding van de mens van zijn politieke,
sociale, ekonomische en kulturele strukturen. De kontesterende mens zoekt feitelijk naar middelen en wegen om in
het maatschappelijk bestel ingeschakeld
te worden. Hij ziet in dat een mens niet
alleen moet «deelhebben» maar ook
«deelnemen». Vandaar de eis tot inspraak, medezeggenschap, medebeheer,
autonomie en federalisme. Op het nationale politieke vlak zien wij dat de
Vlamingen en Walen bewust worden
van het bestaan van twee onderscheiden volksgemeenschappen en van de
problematiek die daarrond rijst. Het
komt feitelijk tot een bewust verlangen
tot autonomie in eigen kring. Soortgelijke vaststelling kan op dit ogenblik
gedaan worden voor de streken en gewesten, voor de universiteiten, de ondernemingen. Proviniale en gewestelijke ekonomische raden, studentenverenigingen, werknemers in de bedrijven
eisen elk in hun kring medezeggenschap,
medebeheer. Dit kan niet anders betekenen dan dat zij een zekere autonomie
opeisen. Zij wensen mede te besturen,
mede-verantwoordelijkheid te dragen.
Maar het is evident dat er grenzen aan
deze autonomie getrokken dienen te
worden : horizontaal, tussen gelijkaardige autonomieën ; vertikaal, tussen het
lagere en het hogere gezag. Deze grenzen dienen echter niet opgevat als scheidingslijnen, maar als verkeerswegen, als
bindingstekens, als federalistische opbouw.
Er is wellicht reden om in het licht
van het voorafgaande verbaasd te zijn
over het feit dat het probleem der gemeentelijke autonomie als het ware
ontsnapt aan de problematiek van deze
tijd. Men kan niet zeggen dat deze kwestie het voorwerp uitmaakt van kontestatie-bewegingen. De betwistingen die er
rond bestaan, veroorzaken geen akute
spanningen.
Men kan ook niet zeggen dat de bevolking over het algemeen aktief en
kreatief deelneemt aan het gemeente-

beleid. Nochtans nergens kan men zijn
sociale zin beter demonstreren dan in de
bazisgemeenschappen waartoe we behoren : onze familie, onze onderneming,
onze school, onze gemeente. Wie het
daar met doet, verwijdert zich van de
konkrete, levende maatschappij die hem
omringt en waarvan hij deel uitmaakt.
Die stapt uit de samenleving in plaats
van er in. Die abdikeert. Die verliest
het recht tot spreken op elk vlak.
Zijn er redenen aanwezig die ons toelaten te spreken over een noodzakelijk
eerherstel van de gemeentelijke autonomie ? Worden de verkeersregels van
een goed gemeentebestuur dan niet geëerbiedigd in de huidige konstellatie ?
Gemeentelijke autonomie veronderstelt
o.m., dat de betrokken gemeenschap
haar eigen bestuur rechtstreeks verkiest. Wat blijft daarvan over wanneer
de grote partijen bij de lijstvorming
veel meer belang hechten aan de onderworpenheid van de kandidaten aan de
partij dan aan hun geschiktheid om een
gemeente te besturen ? Als we de
kwaliteit van de gemeentemandatarissen afwegen volgens hun aktieve en
kratieve deelname aan de beraadslagingen in de gemeenteraad, zou men
van een heel hoog ten honderd onder
hen niet anders kunnen zeggen dan :
gewogen en te licht bevonden.
We raken daarmee aan een ander facet der autonomie van de gemeente. Een
gemeenteraad is geroepen om autonoom

en openbaar te beraadslagen over spe-

cifieke gemeentebelangen (de kwestie
der gemeentelijke voogdij verandert
daaraan niets). Wordt er openbaar beraadslaagd ? Natuurlijk, maar op een
zeer verminkte wijze. De meerderheid
heeft immers vóór de beraadslaging geheim vergaderd en haar stellingen betrokken ; op de raadszitting kan de oppozitie wat schermutselen, maar tot een
echt openbaar debat komt het zelden
of nooit. Aldus wordt de openbaarheid
der beraadslagingen, een wezentrek der
autonomie, tot een karikatuur. Men kan
hoogstens zeggen dat de beslissingen die
in het geheim werden genomen, openbaar geakteerd worden.

reeds afdoende dat de huidige gemeenteraden noch in hun samenstelling, nocK
in hun wijze van beraadslagen een
waarborg zijn voor een demokratische
besluitvorming. Deze situatie wordt aanzienlijk verergerd door het feit dat de
grote drukkingsgroepen in de traditionele partijen (de sindikaten en de mutualiteiten) de uitslag der gemeenteverkiezingen vervalsen op een dubbele wijze. Bij de polls maken zij hun afspraken, zodat goede kandidaten voor de
vriendjes in het zand bijten en bij de
verkiezingspropaganda geven zij het
ordewoord aan hun leden, alleen voor
de vriendjes te stemmen.

De belachelijke wijze waarop de openbare beraadslagingen plaatsvinden worden merkwaardig geïllustreerd door de
debatten over de gemeente-financiën.
Deze hoogstbelangrijke kwestie wordt
in de meeste gemeenten op één enkele
avondzitting afgehandeld.

Een der grote nadelen van deze wijze
van besturen, die de kenmerken van het
centralisme en de burokratie vertoont,
is dat de bevolking vervreemdt var} de
algemene problematiek, van de bestuurlijke, de sociale, de ekonomische en de
kulturele maatschappij-opbouw. In vele
gemeenten heeft dit o.m. voor gevolg dat
men bestuurt vanuit de optiek van een
centrum, vanuit burelen en dat de konkrete behoeften van de bevolking, vooral
uit de wijken en gehuchten niet aan bod
komen. Zij hebben geen vertegenwoordiging - of geen aktieve - en men zou
hun statuut in vele gevallen kunnen
vergelijken met dat van vergeten satellieten.

Budgetten lopend over tientallen of
honderden miljoenen worden in een ijltempo gestemd. Het is niet ernstig. Het
is een aanfluiting van demokratische
besluitvorming. Een konkreet voorbeeld:
de begroting '69 der gemeente Genk is
verwerkt in een dokument van 159 bladzijden, handelend over honderde» posten. Men beraadslaagde er juist zolang
over in de raad als één niet te late
bieravond duurt... Idem te Hasselt en
op veel andere plaatsen.
Uit wat voorafgaat blijkt eigenlijk

Jef Olaerts,
Volksvertegenwoordiger

de wereld

TWEE BLOKKEN
De sensatie van de westduitse verkiezingen van vorige zondag was dat de liberalen gehalveerd uit de stembus kwamen en dat de N.P.D. de vereiste 5 t.h.grens niet had overschreden. Dit laatste verschafte de Bondsrepubliek een soort
diploma van « demokratische volwassen heid », vooral nodig ten behoeve van het
buitenland dat met argusogen speurt naar enig simptoom van herlevend nazisme, bij zoverre dat het een paar dagen duurde vooraleer ditzelfde buitenland het
betrekkelijk gering belang van het N.P.D.-sneuvelen in het zicht van de eindmeet
inzag en zich bezig hield met de hoofdzaak, nl. het virtueel tot stand gekomen
tweepartijenstelsel in de Bondsrepubliek, want de C.D.U. had tegen alle voorspellingen in stand gehouden. Onmiddellijk daarna begon de tweede sensatie :
het touwtrekken tussen de twee grote partijen om elk voor zich het initiatief in
handen te krijgen voor de vorming van een regering. Het ging er daarbij even
« gortig » aan toe als tijdens de laatste weken van de bewogen
kieskampanje.
De evolutie naar het tweepartijenstelsel werd vorige zondag versterkt, want
in de nieuwe Bondsdag is het verschil
tussen CD.U. en S P D nauwelijks een
19 zetels, waarmee de gehalveerde liberalen zich moeten tevreden stellen. Voor
de partij van Walter Scheel kwamen de
verkiezmgen neer op een katastrofe De
opening naar links die de F P.D. onder
zijn impuls uitvoerde, heeft elektoraal
niet gerendeerd, omdat sommige progressieve liberalen socialistisch stemden en de konservatieva elementen gedeeltehi'k naar de knsten-demokraten
w>rden afgestoten.
Dit belet niet d8+ de westduitse liberalen bijna onmiddellijk door de socia-

listen werden opgevrijd om samen een
regeringskoalitie te vormen, wat flagrant in strijd zou zijn met de stembustendens, die feitelijk een voortzetting
aanbeval van de «grote koalitie ». Ook
in de Bondsrepubliek blijken de liberalen ah de bij ons meer dan beruchte
« zandbank » te kunnen fungeren.
Nu ze niet in de Bondsdag zal vertegenwoordigd zijn wordt de partij van
Adolf von Thadden door de wereldpers
wat objektiever beschouwd dan vóór
de verkiezingen Sommige kommentators, OW. de zedenmeesters van Europa,
hebben zelfs het programma van de
N P D ontdekt en daarin «eigenlijk
niets anti-demokratisch» gevonden. De

il iff™ I

N.P.D. blijft wel het zwart schaap maar
wordt als verliezer afgeschreven en min
of meer herleid tot wat deze partij in
werkelijkheid is : een rechtse partij,
geleid mede door oud-nazis doch nog
veel meer door nieuwelingen in het
vak, die veel minder aan een nazi-verleden moeten dokteren dan grote en
kleine prominenten uit de C.D.U., Kiesinger inbegrepen.
Men vraagt zich af waarom men zoveel drukte maakt om een N.P.D. en
met geen woord rept bij voorbeeld over
het feit dat sinds jaar en dag neo-fascisten in het Italiaanse parlement zetelen.
Des te meer daar de N.P D. zich tenslotte in deze pas voorbije kiesstrijd veeleer als een papieren tijger heeft ontpopt dan als de gevaarlijke «bende extremisten » waarvoor ze door de drie
partijen van de Bondswelvaartstaat
werden versleten, vaak met middelen
die meer dan te denken geven. En vanwege de C D U . zelfs met een opbod in
nationaal opzicht, dat de heren van de
nieuwe Zentrumpartij tans even vlug
zullen vergeten als ze het vóór zondag
uitspraken. Hoezeer de N.P.D. ten slotte werd opgeschroefd tot een bedreiging, mag trouwens blijken uit haar
verweerhouding tijdens de strijd ; nergens maakte ze haar al dan niet verdiende reputatie van partij van geweld
en uitdaging waar, integendeel : ze
werd overspoeld door de slijkkampanje
van haar tegenstanders. Ook de poging
om zich in een burgerlijk levend en
stemmend Duitsland akseptabel te maken tot en met het « meine Damen und
Herren» van von Thadden heeft haar
met gebaat. Dat er desondanks nog zoveel Westduitsers voor haar stemden
mag de bevestiging zijn van de vaststelhng, dat er in de Bondsrepubliek
blijkbaar nog andere frustaties leven
dan zuiver sociaal-ekonomische, doch
dat tevens het gefrustreerde nationale
gevoel de meeste welvaart-Duitsers
even weinig beïnvloedt als het dat voor
1942 wél bleek te doen...
Minder dan de vooruitgang van de
socialisten — die in hun verwachtingen
zijn bedrogen, vermits ze de volstrekte
meerderheid binnen hun bereikt achtten — vormt het standhouden van de
C D U . de indrukwekkendste vaststelling na deze stembusoorlog. Twintig
jaar bewindsuitoefening als leidende
regeringspartij blijken weinig sleet te
hebben veroorzaakt op de partij, die
met Adenauer een westduitse rennaissance in «gut bürgerlichem Stil» bewerkte, met de naam Erhard het bekende eerste westduitse ekonomische mirakel ondertekende en na d-^ mislukking
van « der dicke Ludwig» als kanselier
met Kiesinger weer de berg opklom,
ongeacht 's mans verleden doch zeker
dank zij zijn politieke gaven. Dat daarbij ook de naam van Strauss dient gevoegd, die samen met de socialist Schiller tot coming man van de westduitse
politiek promoveerde, ligt voor de hand.

Het perso^ee? „an deze chmese khn^ek bespreekt regelmatig samen Mac's rode
boekje
beeld van het rode Chrna dat deze week de 20ste ver.armg van de koZ
munistische machtsovername herdenkt.

DEZE WEEK
IN DE WERELD
• ^^Pt leger neemt de macht in handen
in Bohvie. Zuid-Amerika telt tans 9
militaire diktaturen.
• Zwitsers ingenieur, beschuldigd van
spionage ten gunste van Israel (hii
zou blauwdrukken van onderdelen
van de Mirage motoren aan Tel Aviv
bezorgd hebben) op last van de Zwitserse regering aangehouden.
• Na vier maanden opzoekingen blijkt
dat er geen officieel zuidvietnamees
verzoek om amerikaanse militaire
bijstand bestaat, evenmin als een ofIicieel verzoek daartoe tot het Kongres

P.e tsjechoslovaakse premier Tsjernik
biedt het ontslag van zijn regering
aan en wordt onmiddellijk met de
yormmg van een nieuwe regering belast. Ex-partijleider Doebtsjek als lid
van het partijpresidium en als voorzitter van het federaal parlement
ontslagen. Ruim 30 andere vooraanstaanden eveneens uit hun ambt ontzet of mt de partij gestoten. Ook
bmrkoyski, eens rechterhand van
Doebtsjek, uitgezuiverd en als voorzitter van de Volkskamer afgezet.
Protestantse en katolieke betogers
door britse troepen tijdens vechtpartij te Belfast gescheiden. 700 britse
manne-soldaten naar Noord-Ierland
ter versterking gestuurd.
Westduitse verkiezingen leveren vol^*".?,f-Ü'^^'^S ®P = CDU houdt stand
en blijft grootste partij ; vooruitgang
van de socialisten ; halvering van de
liberalen en geen NPD-verkozenen.
Jaarlijks Labourkongres te Brighton
bespreekt de naderende parlements-

Het is nu de vraag of de leidinggevende mannen van de Bondsrepubliek er
ook zullen in slagen, de praktische evolutie naar een soort tweepartijenstelsel
een grondwettelijk kleedje aan te passen. Al IS het ook hun wens, dat is juridisch alleen mogelijk met een tweede
«grote koalitie» ..

verkiezingen, de loon- en prijzenpolitiek en Engelands eventuele toetreding tot de E.E.G.
• Israels premier Golda Meir vraagt te
Washington prezident Nixon om leI^",1?.y^" Panthom-straaljagers. In
de Midden-Oosten-krizis valt verder
te noteren de veroordeling van bepaalde aspekten van het palestijns
verzet door Hassan II en de onzekerheid over een egyptische kommandoraid m de Sinaï-woestijn.
• Ondergrondse kernproef in chinese
provincie Sinkiang.
• West-Duitsland verhoogt eenzijdig de
landbouwimporttarieven tot ontstemming van de E.E.G. doch als maatregel tegen een nieuwe Mark-spekulatie.

• Proces tegen 8 « groene baretten »
van het amerikaanse leger in ZuidVietnam. beschuldigd van moord op
Vietnamees burger, gaat niet door
ingevolge het verbod van de C.I.A.
haar agenten als getuige te laten optreden.
"^

Niet zo heel lang geleden ontdekten
de krantenlezers, de radioluisteraars
en de televiziekijkers met enige verbazing, dat er toch nog een land bestaat dat Soedan heet : militairen hadden er een staatsgreep gedaan. Maar
tegen deze «kolonelsregering» ont
stond geen protest-beweging, want
Soedan zou een soort «volksrepubliek» worden en de staatsgreep was
(wat dat in Afrika ook moge betekenen) links gericht. Het nieuws over
Soedan is inderdaad zeldzaam èn het
land speelt vrijwel geen enkele rol in
net
grote,
meestal
verwarrende
schouwspel dat wij de wereldpolitiek
noemen. Het ligt trouwens bijna helemaal afgezonderd, zowat middenin de
noordelijke helft van het afrikaanse
vasteland, met een heel korte grens
aan de Rode Zee en verder omrint^d
door een aantal ook al bijna slapende
afrikaanse staten.
Soedan heet in het Arabisch « Bilad
as-Soedan», het «land van de zwarten » en uit de namen van de aangrenzende landen kan men al in zekere
mate de ontwikkeling en het — zonder grondige staatshervorming — onoplosbare probleem van dit land afleiden. Van noord naar west grenst Soedan aan Egypte, de Rode Zee, Etiopië,
Oeganda, Kongo-Kinshasa, de Centraal
Afrikaanse Republiek, Tsjaad en Libië.
Dat betekent, misschien enigszins
scherp uitgedrukt : één land met een
eeuwenoude kuituur, die echter een
periode van groot verval beleefd heeft,
Egypte namelijk; en verder aan afrikaanse landen zonder enig eigen gezicht, zonder enige eigen staatsstruktuur, meestal zonder enige eigen
staatsmacht. Dit « land van de zwarten » is al sinds vele eeuwen een arabisch wingewest geweest; het noorden
altans kreeg een moslimkultuur en
werd gearabizeerd. Maar het is geen
arabisch land geworden en het is
eigenlijk al evenmin een moslimland,
ook al nam het deel aan de wereldkonferentie van de islamitische landen.
Soedan lijdt aan de innerlijke verscheurdheid die in deze gegevens vervat ligt, het is het zoveelste voorbeeld
van een land dat geen unitaire staat
blijven kan als het een humaan land
wil worden !
Op de ekonomische en landbouwkaart van dit meer dan twee en half
miljoen vierkante kilometer grote land
kan men aflezen dat méér dan een
derde, bijna de helft (het noordelijke
gedeelte van het land) onbebouwbare

SOEDAN
ONMOGaiJK LAND
grond is. Deze grens loopt vlak onder
de hoofdstad Kartoem, maar alle noemenswaardige steden liggen in die
streek en vormen daar als het ware
oazisgebieden. Dit is ook de streek
van de nu nog altijd heersende gearabizeerde stammen : daar is de gehele
bevolking islamitisch. Het zuidelijke
gebied kent meer plantengroei, kan in
zekere mate bebouwd worden, maar is
ook het minst gearabizeerd en vrijwel
niet islamitisch. En het enige enigszins belangrijke uitvoerprodukt is een
landbouwprodukt, het katoen.
Al sinds jaren is nu in alle stilte de
eeuwenoude spanning tussen het noorden en het zuiden van het land tot een
bloedig konflikt geworden. Welke de
rechtstreekse aanleiding of het voorwendsel ook moge geweest zijn, de
diepere oorzaken van de guerrila-oorlog die noch in het Westen, noch in
het Oosten enige simpatie geniet, liggen m de struktuur van het land zelf.
Zolang er een koloniale beheersing
was bleef het rustig; zolang er nauwelijks een staat bestond kwam het niet
tot onderdrukking en verzet. Maar
waar macht groeit, groeit ook de staat,
en de centrale regering in Kartoem
wordt langzaamaan een regering in de
hedendaagse zin van het woord,
een regering die heersen wil en daarom onderdrukken wil wat vreemd is.
En dat is in dit afrikaanse, zwarte land
eigenaardig genoeg het afrikaans gebleven zwarte volksdeel.
Ergens heeft Nietzsche in zeer scherpe woorden de staat afgewezen en veroordeeld als vijand van het leven en
van de échte menselijkheid, en tegelijk de lof gezongen van het volk als
de enig mogelijke toevlucht voor het
echte en het nobele. De tienduizenden
zwarte vluchtelingen uit dit «land van
de zwarten» die in Oeganda een toevlucht hebben gevonden, dwingen ons
aan dit woord van Nietzsche te denken. Strijd is een onontwijkbaar deel
van het leven. De strijd van de kuituren is er in Soedan al eeuwenlang. Nu
IS het echter een zeer bloedige machtsstrijd geworden.
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yttrium en zirkonTum. De meegebrachte hiaan-massa was eens
gloeiend-vloeibaar en kan het
best vergeleken worder. met
vulkanisch bazalt. De ouderdom van de gesteenten uit de
Zee der Stilte wordt nu op maximaal 3,3 miljard jaar geschat, dat is 2,8 miljard jaar
méér dan de meeste maan« specialisten » tot nog toe hadden aangenomen

KRACHTPROEF
Over de Zuidafrikaanse Republiek brengen onze bladen
heel weinig berichten. Maar de
kleinste aanleiding om iets ongunstigs mee te delen laat men
zelden voorbijgaan. Zo kwam
onlangs het bericht in de dagbladen dat er een scheuring op
komst zou zijn in de regerende
Nationale Partij Er zouden namelijk « rechtse » afwijkelingen
bestaan die de apartheidspolitiek nog scherper willen doorvoeren. Wat daar van aan is,
kan van hieruit niet worden
nagegaan. Wel heeft eerstemiaister Vorster besloten dat
de verkiezingen zullen vervroegd worden en hij gaf ook
de reden op : de bewering dat
de Nationale Partij haar kracht
heeft verloren en dat het land
niet langer een sterke regering
heeft is nadelig voor het land.

'C>ïïi

RASSENDISKRIMINATIE

Aartsbisschop Raya van Akkam, die de leider is van de
veertigduizend
melihitische
kristenen in Israël, heeft in
een brief aan ministerprezident
Golda Meir geprotesteerd tegen
de godsdienstige en rassendiskriminatie in Israël ten overstaan van de Arabieren De israèlische regering heeft daar
op geantwoord dat de achteruitstelling (die met veel meer
dan inbeelding zou zijn) meestal veroorzaakt wordt door het
fgit dat de Arabieren minder
ontwikkeld zijn.

NATIONALE PARTIJ
Waarschijnlijk kan de zuidafrikaanse Nationale
Partij
heel gerust de vervroegde verkiezingen tegemoet zien. Deze
partij kwam aan de macht nadat dr. D.F. Malan in 1948 de
overwinning had behaald op de
Verenigde Partij van generaal
J.C. Smuts, de grote oorlogsman. In de daaropvolgende
verkiezingen in 1953, 1958, 1961
en 1966 heeft de partij van Mala) steeds haar meerderheid

?

Een jaar geleden « beruees > het agenlschap Toss mét dergelijke foto's dal de Russen Tsjecholovakije kwa"men beviijden. Zopas woden de laatste bloemen van de « praagse lente » uitgerukt...
RUIMEVAART
versterkt en vooral steeds weer
voormannen gevonden, zozeer
zelfs dat de moord op Verwoerd
niet alleen geen breuk, maar
zelfs geen politieke krizis veroorzaakte. De Nationale Partij
won ook het referendum over

het invoeren van de republiek
in 1960. Op 30 maart 1966 won
deze partij nog 21 zetels bij l
Het zuidafrikaanse blanke parlement telt nu 126 zetels voor
de Nationale Partij, 39 voor de
Verenigde Partij en éér zetel

voor de Progressieve Partij.
Het kiesstelsel wordt, samen
met de apartheidspolitiek, fel
aangevallen; over de regelmatigheid van de verkiezingen
zelf hebben we echter nooit
klachten gehoord

GEEN MAANMANNETJE

WILLY BRANDT
De hele verkiezingskampanje
door
hebhen de westduitse socialisten aan het
einde van iedere meeting en vergadering de kreet «hee-hee-hee, der Willy
ist oké » f aten horen.
Dat Willy oké is, wordt echter ook
door tal van zijn partijvrienden betwijfeld. Deze twijfel vond zijn neerslag
in het propagandakoncept van de S.P.D.:
er werd niet geworven voor de grote
man Brandt ; het aksent van de kantipanje werd integendeel verlegd naar
de mannen naast en achter hem, in de
hoop dat het partij-image aldus niet dat
van de éne, zeer omstreden man zou
zijn. De slogan luidde : «wij hebben
de juiste mannen ». Er zullen vandaag
in de S P.D. heel wat prominenten de
mening toegedaan zijn dat de verkiezingsoverwinning mede te danken is aan
het feit, dat het Brandt-image op die
wijze werd gekorrigeerd.
Willy Brandt is inderdaad een zeer
omstreden figuur, tot en met in zijn eigen parti] Omstreden omwille van zijn
verleden én omwille van wat hij vandaag is.
Dat verleden is niet bepaald een verkiezingsschlager. Gek genoeg : er was
altans aanvankelijk, helemaal geen sprake van een Willy Brandt. Op 18 december '13 werd te Liibeck Herhert Ernst
Karl Frahm geboren. De moeder was
winkelverkoopster. Vrij jong nog sloot
Frahm zich aan bij de socialistische partij. Toen in 1933 Hitler aan de macht
kwam, waren heel wat socialistische
voormannen er van overtuigd, dat het
naziregime na enkele maanden zou ineenstorten. In dit vooruitzicht werd besloten, dat er in het buitenland emigratiegroepen zouden worden gevormd om
de strijd met Hitler aan te binden en
diens einde te bespoedigen.
Tot de emigranten behoorde ook
Frahm Met dien verstande echter, dat
hij handelde zonder mandaat van zijn
partij : hij emigreerde op eigen houtje,
in nogal « lollige » omstandigheden. Later zou rond deze emigratie de legende
geweven worden van de man die op
lijfsgevaar, achtervolgd door SS en SA,
nog nipt wist te ontsnappen. De schipper
die hem naar Denemarken bracht weet
vandaag nog te vertellen dat Frahm de
hele nacht in een drukke havenkroeg
afscheid vierde en luidruchtig, met een
figuurlijke feestneus op, koers zette naar
zijn nieuw bestaan.
De naam Brandt duikt voor het eerst
op in 1934. In dat jaar had in Nederland
een vergadering van socialistische emigranten plaats en Frahm was er, onder
de naam Brandt. De nederlandse politie

rolde de vergadering op en leverde de
deelnemers uit aan de Gestapo, bij de
grenspost Emmerich. Frahm alias Brand.t
ontsnapte aan de aanhouding, omdat hij
in het bezit was van een noors paspoort
op naam Flamme.
In Noorwegen kreeg Willy Brandt de
kans om te studeren aan de universiteit van Oslo. Dit détail is - zoals we
straks zullen zien - niet zonder belang.
Hij volgde kursus gedurende een semester, maar liet de studies dan vlotten
omdat het leventje van emigrant-samenzweerder eigenlijk toch wel boeiender was en daarenboven ^n man^ fatsoenlijk wist te voeden. In die jaren
kwam Brandt steeds meer en meer in
kommunistisch vaarwater terecht en
werd hij een tegenstander van de sociaal-demokratie.
Na de duitse inval in Noorwegen
vluchtte Brandt naar Zweden. Hij was
inmiddels noors staatsburger geworden.
Vanuit Zweden en tijdens illegale bezoeken aan Noorwegen predikte hij het
verzet en spoorde hij de Noren aan tot
het neerschieten van Duitsers. Hij haatte niet alleen de nazi's ; hij haatte alle
Duitsers. De emigrant was een buitenlander geworden, een man dre verzaakt
had aan zijn nationaliteit en die haat
tegen zijn volk predikte. Toen op 20 iuni 1944 Stauffenherg de aanslag op Hitler pleegde en zodoende poogde, het raderwerk van het binnenlands verzet in
beweging te brengen, betoogde Brandt
dat heel die aanslag een reusachtige
zwendel was, een door Hitler zelf geensceerde moordpoging op een dubbelganger van de Führer : het was volgens
Brandt ondenkbaar dat er in heel Duitsland één enkele rechtvaardige zou te
vinden zijn.
In 1945 kwam de kommunist en Noor
geworden emigrant terug naar Duitsland : niet als Duitser, om er zijn plaats
in te nemen bij de opbouw van de demokratie in ziin land. maar als Noors
bezettingsofficier Slechts drie jaar later, toen de wind begon te keren en er
in Duitsland karrière te maken bleek,
vroeg hij de duitse nationaliteit weer
aan en ruilde hij het kommunisrne voor
de veiliger en renderender sociaal-demokratie. Hij liet zich, als slachtoffer
van de nazi's en « omdat hij geen studies
had kunnen doeny>, een schadevergoeding van zestienduizend mark uitbetalen en zette zich aan de opbouw van de
loophaan, die verleden zondag rezulteerde in de Willy Brandt als leider en
kandidaat-kanselier van de overwinnende S.P.D.
AN. Tovano

!

De verbazing die in de dagbladen tot uitdrukking kwam
toen bleek dat het na een paar
dagen, tijdens dewelke men
eenvoudig de meegebrachte
maanstenen had bekeken, niet
mogelijk was alles over de
maan te weten, was potsierlijk.
Wetenschapsmensen Rebben zo
iets nooit verwacht. Intussen
zijn toch al enkele punten duidelijk geworden. Er was nooit
een mannetje op de maan, want
er was nooit water en er is
nooit enige vorm van leven geweest. De maan-materie bevat
in ruime mate chemische elementen die op de aarde zeldzaam zijn, zoals chroom, titaan.

Prezident Nixon heeft als
streefdatum voor de landing op
Mars 1980 vastgesteld. Zolang
de Verenigde Staten dachten
dat de Sovjets hen voor waren,
was de landing op de maan een
i^ationaal doel waarvooi geen
inspanning te groot was Nu is
er, voorlopig altans, geen hoop
dat de Sovjets opnieuw gelegenheid zullen geven tot een
wedloop; de Nasa moet zich
verder tevreden stellen met een
besnoeid budget. In 1965 bereikte dit budget zijn hoogtepunt
met ongeveer tweehonderdzeventig miljard frank; nu bedraagt het nog ongeveer honderdtachtig miljard frank Voor
de louter « wetenschappelijke
onderzoekers » is het nog erger,
daar dit budget vooral aan nuttige projekten moet worden besteed. Die nuttige projekten
zijn dan : een sisteem van aardsatellieten die het weer onderzoeken; het onderzoek van de
maan; het bouwen van een
ruimtestation voor een twaalfkoppige bemanning en dergelijke meer.

FiaJim alias Standi : overwinning tonder glorie.
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ER WORDT DIT JAAR « GEBREU-

Het ïs nochtans niet van vandaag dat er
< nieuw > licht op Breugel geworpen wordt.
August Vermeylen schreef in 1901 het volgende over Breugel : « Een vroegere inkarnatie van Pallieter (Van Mander zegt dat
hij < van velen werd geheten Pier den
Drol >) ? Daaruit blijkt alleen dat velen
hem niet begrepen. Uit zijn werk spreekt
een ruim intellekt, een diep humaan gevoel. Hij kwam wel uit een dorp, maar die
* Boeren-Breugel > zal men zich niei als
een boer voorstellen. Hij was een omwikkeld en bereisd man, die te Antwerpen
leefde, toenmaals de meest kosmopolitische
stad van Europa, daarna te Brussel, zetel
van regering en aristokratie. Hij was bevriend met geleerden en humanisten, met
de aardrijkskundige Ortelius, te Bologna
met de aardrijkskundige Scipio Fabius, in
Nederland met Coornhert ».

GELD » DAT HOREN EN ZIEN VERGAAT.

IEMAND

HEEFT

GEZEGD

DAT IEDEREEN ZIJN EIGEN BREUGEL HEEFT. BIJ WIJZE V A N OVERDRIJVING ZOUDEN WE
BEWEREN, DAT
MEENTE

BIJNA

HAAR

ELKE GE-

BREUGELFEEST,

BREUGELMAALTIJD,
MIS HEEFT. DAT

KUNNEN

BREUGELKER-

IS NATUURLIJK

NIET JUIST, MAAR HET « GEBREUGEL » WIJST ER ALVAST OP DAT
PIETER BREUGEL DE OUDE

ZOALS

DE KUNSTHISTORIE HEM IETWAT
PLECHTSTATIG NOEMT, IN TEGENSTELLING" MET
DROL »

HET

ZOALS

«PIER

SOMMIGE
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DEN
VAN

ZIJN TIJDGENOTEN HEM HEEL WAT
MINDER

EERBIEDIG

HEBBEN GE-

NOEMD - VAN ALLE OUDE MEESTERS OOK VANDAAG NOG VERREWEG DE BEKENDSTE, JA DE POPULAIRSTE IS.
DEZE

POPULARITEIT

DANKT

BREUGEL A A N DE VOLKSE INSLAG
EN

VOORSTELLINGSWIJZE

VAN

ZIJN WERK, WAARIN HET GEWONE VOLK (EN BEHOREN WE DAAR
ALLEMAAL

SOMS

NIET TOE, DE

ENE MEER OF MINDER DAN DE A N DERE ?) ZICH ZELF HERKENT, OOK
NOG DE GEWONE M A N V A N V A N DAAG.

HET

BREUGEL
MEEN

HOOFDTEMA

VAN

IS IMMERS EEN ALGE-

MENSELIJK GEDRAG,

DAT

IN DE LOOP DER EEUWEN DIE HEM
V A N ONS SCHEIDEN IN DE GROND
NIET ZOVEEL IS VERANDERD. DEZE ZELFPROJEKTIE IS DES TE GEMAKKELIJKER

DOOR

DE

LEES-

B/^ARHEID V A N HET WERK, DAT
IN TEGENSTELLING MET HEEL WAT
DUISTERE MODERNE KUNST VOOR
ONS LIGT ALS EEN OPEN (LEESBAAR ! )

BOEK

EEN « COMEDIE

HUMAINE », EEN OPTOCHT
HUMOR

EN

TRAGIEK,

VOL

FEITELIJK

EEN VERVLECHTING VAN

BEIDE,

ZOALS DAT OOK IN HET VOLLE LEVEN GEBEURT MEER DAN WE ZELF
WEL BEVROEDEN

EN DAAR WOR-

TELT DAN WEL HET MISVERSTAND
DAT VAAK ROND BREUGEL ONTSTAAT, MISVERSTAND DAT

NOG

STEEDS SPRINGLEVEND IS HOEWEL
ER DE JONGSTE TIJDEN WEL EEN
ZEKER KORREKTIEF IS ONTSTAAN
DAT DAN WEER VAN OVERDRIJVINGEN NIET VRIJ TE PLEITEN IS.

Uit €De triomf van de dood» : een tafereel
dat een heel andere Breuget toont dan de
zogenaamde ophemelaar van zwelg- en plezierpartijen.

Het is dus niet helemaal juist wanneer
in recente werken (en ook in de jongste
film van Haesaerts) zogezegd «nieuw lirht>
op Breugel wordt geworpen. Dal belet
trouwens niet dat dit « nieuw licht » dan
nog bepaalde kleurschakeringen vertoont
die op onwetendheid wijzen ot waaruit
blijkt, dat de nieuwlichter in kwestie niet
op de hoogte is van zekere recente vaststellingen v;,n de kunsthistorie met betrekking tot Breugel. Dat blijkt het geval te
zijn met de Breugelfilm van Haesaerts. die
het zich niet alleen gemakkelijk heelt gemaakt qua vormgeving doch die zich ook
aan elementaire denkfouten of te drieste en
achterhaalde
veronderstellingen
heeft
schuldig gemaakt. De verleiding is zeker
groot om Breugel te «annexeren», om hem
voor eigen wagen te spannen. Het is goed
mogelijk dat Breugel vooral op het einde
van zijn leven, bijna vlak na het bloedige
jaar 1568, meer dan vroeger in het verzet
kwam tegen de uitspattingen van het
spaans bewind in de zuidelijke Nederlanden. Daarop schijnt een zijner laatste werken te wijzen, « De kreupelen ». Maar zeker is dit niet ook al is er nog Van Manders bewering dat Breugel aan zijn echtgenote kort vooi zijn overlijden opdracht
zou gegeven hebben bepaalde tekeningen
te vernietigen uit angst voor represailles
vanwege de overheid. Het feit dat in de
« Kreupelen > bepaalde figuren een dassenstaart dragen hebben sommigen geïnterpreteerd, als zou Breugel daarmee zijn
simpatie voor de geuzen tot uiting hebben
willen brengen. Maar het is niet eens zeker
dat de dassenstaart als een geuzensimbool
te beschouwen is. Deze elementen in Breugels' (en ook in Bosch') schilderijen kunnen evengoed een pikturale neerslag zijn
van de toen jaarlijks weerkerende studentenparodieën op burgerlijke en geestelijke
overheden, waarbij het dragen van dassenstaarten moest herinntieren aan de koorpelsen van de kanunniken ! Een ander nog
houder bewering is dat Breugel met zijn
werk « De moord op de onnozele kinderen » protest heeft willen aantekenen tegen
het optreden van Alva, omdat de soldaten
van Herodes op dit schilderij spaanse wapenrustingen dragen. Sommigen meenden
zelfs in de aanvoerder van Herodes' soldaten Alva te herkennen. Welnu, het blijkt
vast te staan dat dit werk vö'r de komst
van Vlva naar ons land is ontstaan. Sluit
Breugel hier niet aan bij de nederlandse
schildertraditie, bijbelse of evangelische gebeurtenissen in de eigen tijd en in eigen
land te transponeren ?
Het zal nochtans geen twijfel lijden dat
Breugel niet onverschillig is gebleven tegenover de traditie van zijn volk in deze
beroerde tijden. Maar er is weinig pozitiels
aan bewijzen in te brengen, dat hij zijn
werk als politiek pamflet zou gebruikt hebben tegen de spaanse bezetter. Men is veeleer geneigd deze werken te beschouwen als
een algemeen menselijk protest, waarbij
stellig een stijgende weerzin op grond van
volkse samenhorigheid tegen de bloedige
onderdrukking van de vrijheid te rekenen
is. vooral op het einde van zijn leven. Er
zijn aanduidingen die er op wijzen dat
Breugel roomskatoliek was, terwijl er ook
andere elementen zijn die op het tegenovergestelde wijzen ! Hoe dan ook, het was
in Breugels tijd te Brussel gevaarlijk openlijk stelling te kiezen. Tegenover de beweerde vernietiging van eigen werk door
Breugel staat bij bijvoorbeeld de aankoop
van schilderijen van Breugel door kardinaal Granvelle, de machtige man var het
Spaanse regime in de zuidelijke Nederlanden. De twijfel over dit alles wordt nog
in de hand gewerkt door de zeer schaarse
biografische gegevens. Zou er geen parallel

D
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Als te Wingette na het « vroUjh gedeelte » van de Breugehloet de blinden voorbijstrompelen, uitgebeeld door hrugse toneelgezellen nnm het
gelijknamige werk van Bteugel veigaat alle loeichouwers het lachen en worden ze stil. Maar de kleine reek!, « eimtige taferelen » uH de
stoet volstaat blijkbaar met om bij het volk Breugel van zijn reputatie als « pretmaket » af te helpen.
te tiekken zijn tussen Eiasmus en Breugel
in du verband ? Ook de wijsgeer van Rotterdam en Andeilecht wisselt moializerende en hekelende uitspraken af met een
voorzichtige houding, die er op wijst dat
hij zich niet definitief wilde binden, altans
tot op het ogenblik dat Erasmus tot een
bepaalde stellingname werd gedwongen,
die dan toch nog voor interpretaties vatbaar is. Een zekere dubbelzinnigheid of een
kompleks van tegenstellingen was Breugel
waarschijnlijk niet vreemd

LUILEKKERLAND
Het is altijd gevaarlijlc aan interpretatie
te gaan doen, dus ook in het geval Breugel.
Nemen we bij voorbeeld het schilden] «Het
luilekkerland», waarin de enen een meer
dan dionizisch doch materialistisch loflied
op het volle leven menen te zien, terwijl
anderen weer dit schilderij interpreteren
als een soort droom van hongerende ZuidNederlanders, droom over een voorlopig
onbereikbare vrijheid en materiële welstand temidden van een tijd van verschrikking, hongersnood, ziekten en onderdrukking. Nog anderen, die kopschuw zijn voor
het «nationalistische virus», gaan verder en
betogen dat de gebeurtenissen van 1567 (jaar
waarin het werk zou zijn ontstaan) wel een
zekere invloed hebben uitgeoefend op
Breugel die dit onderwerp aan het uitbeelden was, maar dat hij eigenlijk deze
gebeurtenissen heeft getranscendeerd « om
tot het tijdeloze » te komen. Wie zal echter
bewijzen dat dit weikeluk Brcugels bedoeling is geweest ? We kunnen het hem niet
vragen en iedereen die het artistiek scheppingsproces enigszins kent weet, hoeveel
impulsen en zelfs toevalligheden daaraan
te pas komen zonder de stijl- en vormgevingbekommernissen te vergelen die aan
een bepaald werk vaak een heel andere
richting geven dan oorspronkeli)k de bedoeling was. Het is toch zo dat men bij
de Vlaamse primitieven of andere oudere
meesters soms onder de bovenste verflaag
een ander kompozitie terugvindt van deze
die in het afeeweikte schilderij te voorschijn komt.
Het ene kan even goed nyi als het ande
re : de kontekst van Breugels werk wijst
in de richting van een soort kontestatie ;
maar of nu alles als kontestatie te beschouwen is, of er nu in al zijn werken een
geheime bedoeling te zoeken is valt toch
te betwijfelen. Iemand als Breugel, die zo
dicht bij het gewone volk stond, kan evengoed beide elementen — het protest en de
ode aan de levensvreugde — in zijn werk
hebben willen tot uiting brengen. Is « De
in doorgaans zo sterk bevolkt, dat één werk als het
ekster op de galg > een uitbeelding van de
• 1/erp "g i^an de details is trouwens onontbeerlijk voor
opvatting, dat het leven voortgaat ook onw du ""• leven wriemelend ceuvre.
der de bloedigste terreur of is het eenvou-

dig een uitbeelding van volkse vrolijkheid
nabij de plaats waar de galg stond, teken
van de gerechtigheid in iedere gemeente
van het land ? Waaidoor dan niet noodzakelijk deze galg een spaanse hoeft te
zijn...

GULDEN MIDDENWEG ?
Wisschien ligt de waarheid over Breugel
in het midden. Breugel is in ieder geval
een zeer zelfstandig denkend man geweest ,
en vermoedelijk ook iemand, die de betrekkelijkheid van alles heeft ingezien. Hij
kan de licht- en schaduwzijden van het
leven in zijn land hebben willen '*uitbeel-"
den, misschien als een soort « fotograaf >
van zijn tijd en zijn volk, terwijl hij achter
deze werkelijkheid de betrekkelijkheid inziet en daarnaar handelt, dit is • daarnaar
schildert. Zij die van Breugel alleen Pier
den Drol maken vergissen zich evenzeer als
zij die van Breugel uitsluitend een simbolist avant la lettre maken. Daarom kan men
zich ergeren aan bepaalde zogenaamde
Breugelfeesten, die al te sterk de nadruk
leggen op het platste materialisme, terwijl
men zich evenzeer kan ergeren aan hen
die gewonnen verloren aan het « hineininterpretieren » gaan.

NEDERLANDSE

ZELFSTANDIGHEID

Het zelfstandige en veelzijdige denken van
Breugel moge niet alleen uit de tematiek
van zijn werk blijken. In de gedachtenwisseling die in dit Breugeljaar naar aanleiding van de vierhonderdste heidenking van
zijn sterfjaar is losgebroken in allerlei werken, aan de hand van traditionele of nieuwmodische didaktische tentoonstellingen, en
aan de hand van een overigens oppervlakkige film (die meer blijkt beheerst te zijn
door de .. breugelse gedachte van « voor
de duivel een kaars bianden » of de officiële wereld in het gevlei komen), in deze
gedachtenwisseling wordt te weinig aandacht geschonken aan de revolutionaire
kunstenaar die Breugel is geweest Hij brak
toch totaal met de humanistische gewoonte
dat alleen wat uit Italië kwam schoon en
geestrijk was. Indien Breugel zich zelf als
Nederlander heeft bevestigd in zijn tematiek, dan heeft hij dat nog veel meer gedaan
als schilder die tegen de heeisende gewoonte in geen romanist werd, de italianizerende school rezoluut de rug toekeerde,
doch integendeel in een oer-nederlandse
stijl zijn werk schilderd Een stijl die voor
die tijd totaal nieuw is, omdat hij niet
alleen breekt met de opvattingen van de
Italiaanse rennaissance, rennaissance die hij
op een strikt persoonlijke wijze verwerkt
zonder verlies van aigen karakter of « nationaliteit >. Het koloriet en de materiebehandeling van en bij Breugel is mals, rijk

en soepel. Ook wanneer Breugel uiterst
mag;r schildert blijft de malsheid van toon
en vorm overheersen ; een niet geringe
prestaüe overigens in een tijd waarin het
« droogschilderen » na de triomfen van
de nauwelijks twee eeuwen vroeger ontdekte olieschildering iets gewaagds, iets onbekends was. Breugel beheerst stellig de verfijnde kunst van het glacis, doch hij is een
der eersten die ook de direkte schildering
durft toepassen, bij zoverre dat sommige
van zijn werken duidelijk het weefsel van
het dragende linnen laten zien Als zodanig
zou men hem een modem schilder kunnen
noemen.
Breugel is ook oer-nederlands in zijn
taal. Deze taal heeft zijn werk ten dienste
gestaan, in sommige schilderijen zelfs
rechtstreeks als pikturale verwerking van
bepaalde spreekwoorden en zegswijzen, nu
eens uitdrukkelijk dan weer impliciet :
daardoor is het verklaarbaar dat overigens gereputeerde kunsthistorici, die echter het Nederlands niet beheersten bij hun
interpretatie van Breugel deerlijk de bal
missloegen Ook wij hebben soms het raden naar de betekenis van sommige Oudnederlandse zegswijzen die Breugel gebruikt.
Er is dus blijkbaar meer dan één misverstand nopens Breugel. Misverstanden
die ook vandaag niet opgehelderd zijn en
die tevens hen. die naat de waarheid over
Breugel zoeken en daarbij pogen met gezond verstand te werk te gaan, eveneens
listen en lagen spannen,
Oveiigens hebben we wel medelijden
met de brusselse frankofone élite, die dit
jaar enigszins werd meegesleurd in een
Breugelrage waarvan ze de werkelijke ondergrond nog minder snapt dan de goegemeente de er in allerlei < Breugelkermissen » maar op los leutert. Brussel heeft
of wil zijn eigen Breugel hebben, omdat
het nu eenmaal om een beroemde stadgenoot gaat, die universele faam geniet. In
een bui van oprechtheid vertrouwde ons
iemand van die frankofone brusselse élite
toe, dat hij van Breugel niets snapte en
dat hij dat wel spijtig vond.
Dat is dan blijkbaar nog een ander misverstand, waarvan Breugels werk in zijn
eigen stad het slachtoffer is, stad waar me£
de verfransing ook de echte, in het volk
wortelende kuituur is verdwenen. Ergens
moet het op sommigen in die stad wel indruk maken, dat er te Brussel iemand als
Breugel heeft geleefd en gewerkt. En ergens vinden we in het Brabantse zekere
gemeenschappelijke karaktertrekken terug,
onverwoestbaar zowel onder de spaanse bezetting als onder sociaal-ekonomische verfransingsdruk.

R. Corty
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"TRUUSJE
IS
TRÜG!"

Zo heet een swingliedje dat nu
wel stilletjesaan
over het sukses
heen is Toch even dit titeltje omdat wi] ook terug zijn. Wij dat is
de vagina voor de vrouw, « haar
eigen wijsje»
al dan niet aan de
haard
met
drukke
bezigheden
waarin wij trachten een
beetje
afwisseling te brengen, een tikkeltje wijsheid - als dat nodig is - ,
wat wetenswaardigheden,
eens een
grapje, een mooi fotootje en soms
ook iets heel ernstig.
« Truusje is trug ». Van vandaag
af beginnen
wij opnieuw
met
«haar eigen wijsje»,
de pagina
waar de vrouw het voor het zeggen heeft. Gewoon de vrouw, want

die zal, veronderstellen
wij, niet
bestaan zoals dé man
evenmin
bestaat. Wij willen hier niet de
moed ontnemen aan de jonge verloofden die er heilig van overtuigd
zijn dé man of dé vrouw
ontdekt
te hebben ..
Voor wie wij willen
schrijven
is de doodgewone vrouw, de alledaagse vrouw de doorsnee
vrouw,
de vrouw die wij elke dag kunnen
ontmoeten,
de vrouw met haar
massa's goede kwaliteiten en haar
onhebbelijkheden
ook De vrouw
van bij ons De echtgenote de moeder, de ongehuwde
vrouw
het
meisje dat zich nog een weg zoekt
in de wereld die schimbaar
alleen
maar
door
mannen
bestuurd
wordt Maar vooral voor die vrouwen die in alle stilte hun niet altijd zo gemakkelijk
werk
doen.
Kortom voor elke vrouw,
want
telkens is zij enig umek
anders,
de moeite waard.
« Truusje is trug ! » met haar eigen wijsje om u de gelegenheid te
geven uw dagelijkse
bezigheden
eens te onderbreken om naar haar
liedje te luisteren, om eens wat anders te doen. Om morgen
wanneer
manlief naar de voetbal is en de
kinderen naar de
jeugdbeweging
of -klub eens te lezen wat zij te
zeggen
heeft.
Het IS een liedje dat wij zorgvuldig samengeschreven
hebben, dat
de zetter in de drukkerij
nauwgezet in lood geperst heeft en de lawaaierige
rotatiepers
trouw
aan
het krantenpapier
heeft
toevertrouwd. Het is niet veel, één pagina op vierentwintig.
Veel te weinig natuurlijk in een tijd waar de
vrouw meer dan ooit van zich
laat horen. Maar ja tot zolang wij
hier in dit land nog niet aan onze
Vlaamse trekken komen moet er
zoveel mogelijk
ruimte voor de
goede zaak gespaard blijven en dat
heeft de vlaamse vrouw
steeds
goed begrepen, waarvoor hier terloops dank.
«Truusje is trug'»
als er op
haar zang wat te bemerken
valt
gelieve het aub
te laten
weten.
Als u er tenminste
de tijd voor
vindt, zeer geachte
mevrouw...

»" J,i '„invws'aKiK

HET

ECHTPAAR

B,, de Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij verscheen een sociologische studie over
< Het echtpaar ^.samengesteld dooi een equipe van de leuvense umversttezt onder lezdtn.
^!^ professor de Bte dtrekteur van het Centrum voor socwlogisch onderzoek, en Reuben
Hill, dtrekteur van het Minnesota Family Study Center, bijgestaan door Karel Dobbelare.
Z i r l ' t " " " ^^^^reLeplae Deze equipe bestond utt hcenaaatskandidaten m de sociale
wetenschappen die tijdens het akademiejaar 1961 - 1962 het seminarie voor sociologie
volgden^ Het opzet van dit onderzoek was, enkele aspekten van het gezinsleven in een
y-l'jke
agglomeratie van ons land sociologisch te belichten. Als werkteirein ivad de
stedelijke agglomeratie van Leuven genomen.

De rezultaten van dit ondeizoek werden
dan uitgewerkt en in dit boek (160 fr) bijeengebracht in een drietal hoofdstukken,
waarvan elk een specifiek uitzicht of een
specifieke gezinsproblematiek behandelt.
Claire Leplae bestudeert de struktuur van
de ïaak- en machtsverdeling bij het echtpaar (vanaf het invullen van de belastingaaagifte tot het buitenzetten van de vuilnisbak en het dekken van de tafel). Bij
deze verdeling is een tendens naar egalitarisme waar te nemen. J. Piel onderzoekt

VI li'ilkrilii'tilir",*!.'.! 'Miih i'Wi

de kommunikatie tu»«en de echtgenoten en
de huwelijkssatisfaktie - waarbij het eerste
ontegensprekelijk invloed op het tweede
uitoefent. Deze invloed, evenals die op de
taak- en machtsverdeling, wordt nagegaan.
In de mate dat deze relaties harmonisch
zijn en gesteund op wederzijdse eeibied,
openheid en deelname, zal ook de huwehjkssatifaktie groter zijn en zal men zich
gelukkiger achten in het huwelijk. Tenslotte is er het hoofdstuk over « kinderen hebben >, waarin door K. Dobbelaere de soci-

ale faktoren bestudeerd worden die hieiop
invloed hebben, en de verhouding wordt
nagegaan tussen gewenkt aantal kinderen
en realiteit. De pozitie van ons land — en
wij mogen hier wel zeggen van het vlaamse
land, vermits het hier om een stedelijke agglomeratie in Vlaanderen gaat en de situatie in "Walloniè wellicht anders zal zijn —
in verband met het gewenste aantal kinderen alsmede het percentage der gezinnen
die 4 of meer kinderen wensen, ligt zo wat
halverwege tussen de uitersten Oostenujk
en Duitsland met de laagste cijfers en Nederland, V.S.A. en Kanada. De gemiddelden in de agglomeratie Leuven waren 2,79
en 25 %, voor Brussel daarentegen slechts
ca 2,5 en 15 %. Tipisdi is het wel, dat het
ontwikkelingspeil der vrouw een grote rol
speelt : bij vrouwen die middelbaar en hoger onderwijs genoten hebben ligt het aantal gewenste kinderen veel hoger dan bij
die welke alleen lagere school liepen Ook
het sociaal niveau (dat zeer vaak in verband staat met dit ontwikkelingspeil) speelt
zowel bij de intensiteit der kommunikatie
als bij het gewenste aantal kinderen, evenals bij de realizatie, een grote rol. Daarenboven is ook de integratiegraad in de katolieke kerk van een giote betekenis. In zijn
besluit vat prof. de Bie de voornaamste
gegevens samen.
«Het echtpaar» is een interessante studie,
die een aanleiding kan zijn en een stimulans uitmaken tot een verder en uitgebreider sociologisch onderzoek van sommige
deel-aspekten. Wij denken hier bijvoorbeeld aan de verhouding tussen sociaal niveau, ontwikkelingsgraad en kindertal, dat
van belang is m^t betrekking tot de geestelijke potentie van de komende generaties
en de samenstelling van ons volkslichaam.

« BESTAND

TEGEN

KINDEREN »

Het valt wel eens meer voor dat kinderen een flesje met gevaarlijke
inhoud openprutsen
en er de inhoud van
naar binnen gieten of opsnoepen
met
alle gekende
en ongekende
gevolgen.
Men is er in geslaagd een nieuw tipe
van verpakking te ontwerpen dat onder
de naam « bestand tegen kinderen » zijn
weg gaat Een goede vondst, want nog
steeds sterven
kinderen
omdat
pillen
en drankjes in hun bereik liggen en omdat ze die al te vaak als snoep zien.
Tussen 1964 en 1968 stierven in Engeland 200 kinderen aan vergiftiging
en
moesten er 66 000 in bedenkelijke
toestand voor een tijdje naar het ziekenhuis.
Dank zij de nieuwe verpakking
heeft
men al kunnen vaststellen
dat vergiftiging bij kinderen m de V S.A en Kanada merkbaar teruggelopen
is.

SEXUALKUNDE - ATLAS
Mevrouw Kaethe Strobel, duits minister voor Gezondheidszorg,
onder de regering Kiesinger heeft onlangs een sexatlas voorgesteld,
door haar
ministerie
gepubliceerd ten dienste van de opvoeders en de ouders. Een boek voor veertienjarigen dat alles over het ontstaan
van de mens vertelt. Het telt 48 bladzijden en is rijkelijk geïllustreerd.
Het
geeft zowel biologische gegevens als een
beschrijving van seksuele
betrekkingen,
geboorte en
voorbehoedsmiddelen.

FIT BLIJVEN
Dagelijks doen 70 000 duitse
kantoorbedienden een tiental minuten
tumoefemngen. Ze doen dan bewegingen
die
door wetenschapsmensen
uitgedokterd
werden en die onder de naam isometrische spiertraining
heelwat sukses kennen.
Sekretaressen
bijvoorbeeld
zetten
hun handpalmen
tegen hun
tikmachien
en drukken
de gespreide vingers
vast
tegen elkaar of duwen met alle kracht
het hoofd tegen hun handen. Men zegt
dat John Kennedy
ook
isometrische
spieroefeningen
deed
tijdens
lange
werkbijeenh3msten.

WIJ

« I E COMPLEXE DE D R O I T E »
kan verwonderlijk lijken. Evenals
het verwonderlijk lijken mag dat
een krant, die toch de spreekbuis
is van hét belgisch partijen-establishment, nu plots gaat citeren uit
een zich progressief aandienend
blad. De hele zaak wordt echter duidelijk wanneer men w e e t dat gezegd interview werd afgenomen
van de partijvoorzitter Collard. Wij
gaan heel dit, overigens oninteres-

sant, interview hier niet samenvatten. Collards gemeenplaatsen over
links en rechts (waarbij vanzelfsprekend links goed en rechts slecht
is) hebben wij tot in den treure toe
reeds gehoord en dan zelfs uit minder-verdachte bronnen dan die van
een der hoofdvertegenwoordigers
van het linkse bourgeois-sisteem en
van een belgisch establishment met
anti-vlaamse inslag.

Wat ons echter wél opviel, was het feit
dat Collard het citaat van Alain herhaalde, dat in het Davidsfonds-boekje
van De Clercq wordt aangehaald :
«Wanneer iemand mij vraagt of de
scheiding tussen links en rechts van partijen nog wel zin heeft, is het eerste wat
mij voor de geest komt dat hij die zoiets vraagt, zeker niet links is ..».

moreel getuigschrift inroepen. De kamer-progressist die nog nooit een arbeider van dichtbij gezien heeft, zal om salonfahtig te wezen, meer dan wie ook
radikale linkse pozes aannemen in gesprek en artikel...
Het potsierlijke is wel, dat niet de gewone man maar de intellektuele snob
zich aan die pose laten vangen...

deze akteurs alleen al blijkt de onhoudbaarheid van de strakke indeling
op elk vlak : Drieu La Roebelle, Celine, Nimier, Mabire zijn allesbehalve

Wij nemen het riziko dan maar, voor
rechts en konservatief versleten te worden, en vragen ons inderdaad af : heeft
die indeling nog wel zin ? Is al wat vooruitstrevend is links, al wat behoudsgezmd is rechts ?
Prof. Ernst Bloch, die uit Oost- Duitsland vluchtte nadat hij vele jaren lang
de oostduitse jeugd in dienst der kommumstische partij had «opgevoed»,
schreef onlangs een boek waarin werd
vooropgesteld dat de bijbel links is.
Gaat men van het standpunt uit dat al
wat vooruitstrevend is, al wat de toestand verbeteren wil, kortom al wat
goed en rechtvaardig is ook links is, dan
kan elke historische beweging steeds
geheel of gedeeltelijk - in wat ze aan
verbetering bevat - links genoemd worden. Het sisteem is oud : men doopt de
biefstuk tot karper !
In een gesprek voor France-Inter werd
onlangs door een der ondervraagden de
eigenlijke kern aangeraakt van de verscheidenheid der maatschappelijke opvattingen, een verscheidenheid die in
se geen vijandschap tegenover elkaar
of een ekskluziviteit voor het ene of andere betekent. Aan de ene zijde mogen
de traditie en de beklemtoning van het
organische, hiërarchische, het natuurverbondene en eigene staan - met als
sociale uitdrukking de gemeenschap en aan de andere zijde de vooruitgang,
het eksperiment, de beklemtoning van
het kontraktuele, individualistische,
technische en kosmopolitische - met als
sociale uitdrukking de maatschappij beiden zijn eikaars aanvulling. Ontsproten aan de principes van orde en beweging, die de hele maatschappij beheersen, sluiten zij elkaar niet uit. Een uiteraard op het organische, natuurverbondene en op de eigen volkspersoonlijkheid
zich beroepend nationalisme sluit naast
een ordenend beginsel een maatschappelijk-vooruitstrevend, zich aan de technische vooruitgang en aan de sociologische
ontwikkeling aanpassende vooruitstrevendheid niet uit...

Wij hebben deze - enigszins lange inleiding nodig geoordeeld om een boek
te prezenteren dat nu juist wél de begrippen rechts en links wil omschrijven
met een zulkdanig aantal gegevens uit
de meest-diverse levensfacetten, dat de
scheiding ook uitgroeit tot een verschil
in levensstijl, levenshouding, kortom in
het totale mens-zijn zelf.

Enkele

tijd

geleden

wijdde

ie « Volksgazel » een heel artikel
aan een interview, dat Jan Olsen
in « Het Pennoen » liet verschijnen.
Dat die krant, die toch nooit van
flamingantisme overliep, nu plots
een artikel overneemt uit een blad
dat zich toch een reputatie
vlaamsgezind

heeft

van

gemaakt,

Het is derhalve vals en verkeerd de
lijnen van goed en kwaad, moraal en immortaliteit, recht en onrecht, vrijheid
en verdrukking te willen trekken aan de
hand van begrippen die zulke waaier
van interpretaties toelaten als die van
links en rechts. En het eigenaardige feit
doet zich voor, dat men des te rigoureuzer aan de tegenstellingen hangt, naarmate men zich aan de heersende modestroming wil aanpassen.
De partijvoorzitter die vertegenwoordiger van het bourgeois-establishment is,
en wiens partij met sterke banden aan
de kapitalistische machten van het ogenblik en de verdrukkende macht van de
staat gebonden is, zal zijn links-zijn als

« behoudsgezinde » bourgeois. Eigenaardig is ook wel, dat twee van de drie figuren die de auteur de eer van een speciaal hoofdstuk schenkt (de derde figuur is de kommunist Aragon) vroeger
als links beschouwd werden : Mauriac
en Malraux .. Waaruit bhjkt dat de tezis van een soort predestinatie naar links
of naar rechts ook al onhoudbaar is...
«Le complexe de droite» is echter
evenals «Le complexe de gauche» een
zeer leerzaam boek, het eerste voor de
rechtsen, het tweede voor de linksen.
Ook al zijn de voorbeelden en beschrijvingen aan de franse toestanden ontleend en zijn de figuren uitsluitend
Fransen : door een vervormende en naar
het karikaturale vertekenende spiegel
zien wij hoe de op zichzelf naast elkaar
leefbare en noodzakelijke tendensen
naar orde en behoud van traditionele
waarden enerzijds, naar beweging en
vooruitgang anderzijds tot een vervorming in het fanatieke en eksklusieve
aanleiding kunnen geven. Wij dienen
daarom beide «complexen» meer als
een verwittiging te zien, dan als een werkelijke analise van de sociale tendensen
die zij tot onderwerp kozen.
« Le complexe de droite » - Jean Plumyene & Raymond Lasierra - 235 blz. •
Edt. Flammarion, Parijs - 12 FF.

«Le complexe de droite» van Jean
Plumeyene en Raymond Lasierra is het
tegenpaneel van een vroeger verschenen
«Complexe de gauche ». Wie alleen het
laatste 'boek leest, zou tot de konkluzie
komen dat de auteurs scherp anti-rechts
.zijn. Wie het eerste leest, zou hen een
virulente anti-links - mentaliteit verwijten kunnen. Men moet beide boeken lezen om in te zien dat het hier niet zozeer om een satire gaat (want satire is
eenzijdig) maar om het voorhouden van
een spiegel zowel aan links als aan
rechts. Een spiegel dan, die de eigenschappen én gebreken vergroot en wel
wel eens grotesk en vervormd weergeeft ; een dier kermisspiegels waarin
bepaalde lichaamsdelen vergroot, verkleind, verlengd of verkort voorkomen.
De auteurs doen dit aan de hand van
citaten uit en interpretatie van werk
van een groot aantal door hen als
«rechts» gekwalificeerde auteurs. Uit

DATNeEIU...
...welen...
*• In 1970 wordt opnieuw een
tweejaarlijks V.T.B.-salon van
de humor gehouden. Alle Vlamingen kunnen er aan deelnemen met een onbeperkt aantal
inzendingen. Gevraagd worden kartoens,
humoristische
tekeningen, spotprenten, zonder verklarende tekst. Voor
1970 mogen drie onderwerpen
behandeld worden : hij of zij
is in (roze humor), kontestatie
(grauwe humor) en verdediger van de waarheid, het
recht, de eer, de mens, de
natuur, enz. (zwarte humor).
Voor elk der drie reeksen
geldt een eerste prijs van
3.000 fr., een tweede van 2.000
jr. en een derde van 1.000 fr. of
samen 18.000 fr. Reglement en
alle inlichtingen op het V.T.B.kantoor, St.-Jakobsmarkt 45 te
Antwerpen.

toonstelling «Grafisch CEuvre
van Pieter Breugel de Oude»
in de Koninklijke
Biblioteek,
Kunstberg Brussel, te gaan bekijken. Net als Rubens liet
Breugel maar één ets van eigen hand na, doch net als zijn
grote opvolger was er een hele
pleiade grafici, die zijn schilderijen en tekeningen in etsen
rerpoduceerden, waarvan de
voornaamste wel Pieter van
der Heyden is geweest. Breugel vervaardigde zelfs tekeningen naar sommige zijner
schilderijen ten gerieve van de
grafici. Op de tentoonstelling
zijn verscheidene dezer tekeningen te zien, waarvan er uiterst getrouwe
koperplaten
werden gegraveerd. Tot 2 nov.

-k De drie tentoonstellingen in
het brusselse Paleis voor
Schone Kunsten (Fresco's uit
Florence, Meesters van de moderne kunst in Italië en Aktwele Kunst) zijn toegankelijk
van 12 tot 22 uur op de weekdagen en 's zaterdags en 's zon^
dags van 10 tot 18 uur. Er
wordt vooral vanwege de inrichters op gewezen dat de
tentoonstellingen tot 's avonds
10 uur open zijn.

...beKIlKen...
•k Albert Setola stelt in de Korrekelder te Brugge, Kraanplaats, schilderijen,
beeldhouwwerk, grafiek en dekorontwerpen tentoon in het kader van de heropening van
het toneel- en tentoonstellings•* Behalve de
Breugeltentoonstelling in het Muzeum voor
Oude Kunst te Brussel loont
het stellig de moeite de ten-

*

Tot 16 november heeft in het
kultureel centrum Antoon Spinoy te Mechelen de tentoon/stelling «.Fauvisme in Europay» plaats. Al zijn er bepaalde figuren uit deze periode
met te zwak of te weinig reprezentatief werk
vert^cenwoordigd, toch biedt de ekspozitie eer» goed overzicht^^-tn
deze richting in de ich^derkunst, ontstaan in het begin
van deze eeuw.

WU

ZUIDSLAVISCHE LITERATUUR

en Cyrano, Simplicius en Schweilr
In de moderne l i t e r a t u u r vertoont B«
latovic' w e r k wel enige verwaTitJ^f*
m e t G r a s s » « B l e c h t t r o m m e U a?^aP

ULATOVIC
Bij het verschijnen in nederlandse vertaling van de ophefmakende roman van
Miodrag Bulatovic «De Held op de Ezel», hebben wij gewezen op deze auteur,
die met dat boek wel niet aan zijn proefstuk was, maar er toch zijn grootste
•faam in het buitenland aan dankte. Voordien waren er — meestal in duitse vertaling — reeds andere romans en verhalen van hem verschenen, zodat zijn naam
aan de meer ingewijden al wel bekend was. Met « De Held op de Ezel » werd deze
in 1930 geboren montenegrijnse auteur echter algemeen bekend. In zijn eigen
land werd « De Held... » absoluut niet geaprecieerd door de kommunisten en de
gewezen partizanen, die er een satire in zagen op hun « roemrijk verleden »,
•wat het in feite ook was.
Naast de Nobelprijs Andric en de gewezen kommimistische topfiguur Djilas
(die naa<;t politiek werk ook literair werk publiceerde)
is Bulatovic wel de
meest-bekende auteur der moderne servo-kroatische letterkunde in het buitenland. Noemen wij daarnaast ook nog de (officieel meer naar voren geschoven)
Miroslav Krleza.
Bulatovic heeft nu in een nieuwe roMaar Malies zwerftocht is nog heel
man het personage Malie, de held op de wat méér dan dat en de fabel van Bulaezel, opnieuw een groot aantal avontu- tovic boek «De oorlog was beter» is
ren doen beleven. Was de eerste roman moeilijk in enkele zinnen samenvatbaar.
gesitueerd in Montenegro tijdens de be- Het hele boek is trouwens niet zo maar
zetting door de Italianen, dan begint verklaarbaar en grijpbaar in een krantdeze tweede Malie-roman op het einde of weekbladartikel. Toch passen enkele
van de oorlog, terwijl de Italianen algemene opmerkingen in verband met
vluchten naar de montenegrijnse kust dit werk.
en naar Italië, over de Adriatische zee,
In de eerste plaats is de verwantschap
achtervolgd door partizanen en ameri- met
grote figuren uit de literatuur zeer
kaanse vliegtuigen. En ook Gruban Ma- duidelijk
: Malies ezel en zijn gevecht
lie laat hen niet met rust. Deze verzetsde hollandse windmolen zijn
held in de eigen ongebreidelde fanta- tegen
twee attributen die de don-Quizie trekt als goed partizaan-kommunist slechts
chotte-atmosfeer oproepen. Maar hier is
op wereldverovering uit. gezeten op een reeds
een afwijking vast te stellen met
ezel en met een wereldbol in de hand, het origineel
van Cervantes, door de
waarop hij telkens elk land dat hij be- ambivalentie van
de figuur van de held.
treedt rood kleurt. Peduto, de Italiaanse Fantast als de spaanse
en evenals
majoor, de heimatloze die door neder- hij in gevecht met een ridder
vijanlaag en schande fatalist en levensmoe dige wereld, die hij in schijnbaar
verbeelding
werd en daarom ook met ironische ont- triomferend doortrekt, zijn
is de held van
hechting Malies gedoe gadeslaat, gaat Bulatovic echter heel wat
minder ridde held vooraf. Diens veroveringen zijn derlijk dan de spaanse windmolenbeechter meer van amoereuze en erotische vechter : hij is tenslotte slechts een arm
dan van militaire of ideologische aard.
kafeehouder geweest,
In Italië «verovert» hij zo een engelse montenegrijns
wiens fantazie aan het koken is gegaan
Rodekruis-vertegenwoordigster, in Zwit- tijdens
oorlog. Zijn erotische verovezerland trekt hij ten strijde tegen een ringen, de
de nimfomane weduwen die hem
bende koeien en in Frankrijk ontmoet aan de hals
hangen en de andere rabelaihij de vagebond-dichter Villon Ten- siaans getinte
avonturen stellen hem
slotte trekt hij over Holland naar Duits- meer op het niveau
van een Sancho
land.
Panza, die zijns meesters fantazie heeft

Met deze laatste vakantiefoto nemen we afscheid van een zomer die zoals steeds
weer veel te kort was...

geërfd en op zijn wijze botviert. De
werkelijke don Quichotte, Malies ontdubbeling in het intellektuele, is zijn
vriend en tegenspeler Peduto.
Deze fantazie-figuren in een reële
wereld beleven haast surrealistische
avonturen, die slechts een gevolg zijn
van dit éne grote avontuur : Malies
verovering van de wereld voor het kommunisme, een primair en vaag kommunisme met Slavische patos en partizanenretoriek. En hier begint dan de satire,
die zich in de onderdelen meer naar
individu en nationaliteit richt dan zich
op het ideologisch vlak te begeven en
wordt tot een vaak ironische, dikwijls
scherp-satirische aanval op de wereldverbeteraars en hun schijnsuksessen.
Wij noemde reeds don Quichotte in
verband met de figuren uit dit verhaal.
Maar ook andere namen uit de wereldliteratuur dringen zich op : Gargantua

Mahc veel satirischer uitgevaljpn j ^^
Oskaren is hij barokker, f l S c h V | «
fantazierijker, tot m het erotische top
dan de koeler, reeier en toch onsimm'
tieker figuur van Grass. Wat de erS?V
betreft doet Bulatovic' werk nfet ondt^
voor de « Blechtrommel» : de wijze ech
ter waarop Bulatovic ermee omèait
zijn beschrijvingen in dit verband zi1„
minder aanstootgevend dan in mpm-»
ander werk, o.m. dat van Miller omdat
zij minder au sérieux genomen èn min
der centraal gesteld en opgevat zijn Bu
latovic legt daarenboven meer de klem*
toon op de last, bijna op de schande en
de straf, op het de mens neerhalende in
deze erotische ongebondenheid. Een ra
belaisiaanse aanklacht tegen de oorlo»
en de zelfverheerlijking, een kritischl
konfrontatie met wereldveroverins^
dromen, een revolutionair moralizerend traktaat in romanvorm ? Dat alles
heeft men Bulatovic' boek genoemd De
achtergrond waarop dit werk gepröjekteerd staat is de wereld van Breugef
en Bosch en ook de geselende spot van
de grote Nederlanders steekt in dit
werk, dat slavische dimensies bezit in
zijn ernst en luchthartigheid, begrensdheid en oeverloosheid.

Miodrag Bulatovic : « Der Krieg war
besser» ; 464 blz. Geb. DM 24M Carl
Hanser Verlag, München.

GEDICHTEN 1
Een kriticus bekloeg er zich onlangs over dat het aantal gedichtenbundels dat
hij te «.verwerken» kreeg zodanig aangroeide, dat op een bepaald moment wel een
90-tal bundels op zijn schrijftafel lagen. Nu weten wij niet of deze opeenhoping
van poëzie met te wijten is aan de nogal beperkte plaatsruimte die aan poëtische
publikaties voorbehouden wordt, zelfs in meer gespecializeerde bladen en tijdschriften, méér dan aan de pubhkatiedrang van een generatie die met de demokratizering van het onderwijs en de aangroei van het aantal leerlingen met een veelvoud, ook een veel groter aantal jongelieden naar de dichterlijke pen deed grijpen.
Bij deze overvloed aan poëtische produktie (en misschien zelfs niettegenstaande
de overloed !) kan vastgesteld worden dat de huidige liriek in bepaalde aspekten
vooruitgang heeft gehoekt, dat sommige elementen een grotere belangstelling kregen en vaak voorwerp van zeer ver doorgedreven eksperimenteren werden. Men
denke slechts aan de grote betekenis die het beeld gekregen heeft : op het ogenblik dat rijm en ritme wegvielen bijna een onvermijdelijkheid. Men denke ook aan
de toespitsing op de associatieve in plaats van de logische zins- en woordverbiri^
dingen, toespitsing die vaak de hegripsdimensie geheel of gedeeltelijk uitschakelt.
Maar deze oriëntatie heeft ook een gevaar aangetoond, een euvel waaraan de
moderne poëzie en dan vooral die der
debutanten vaak lijdt : een zekere eenvormigheid die nieuwe gemeenplaatsen
aanbrengt in plaats van de oude, die een
nieuwe retoriek en nieuwe konventies
schept en nieuwe keurslijven aanlegt.
« Dromen onder druk » van Paul Goddyn bevat 3 delen : « Onherroepelijk »,
« In een witroze kamer » en « Tuinwandeling aan de arm van een verpleegster ». De gedichten van Goddyn zijn
hoofdzakelijk impressies, notities, gesprekken in een nuchter-aandoende taal
die wel eens het effekt der beheersing
overschrijdt en zo het poëtische doodt
m plaats van het op te roepen. Soms
flitst een sprankelend beeld op, een origineel-verwoorde gedachte, een originele verbinding van woord en begrip
en verhcht zo het hele vers. Een belofte
is deze bundel zeker, niet meer maar
ook zeker niet minder.
F.J. Verdoodts « Om Euridike » ligt
stilistisch in dezelfde lijn, al heeft Verdoodt meer naar het treffend beeld gezocht. Dit zoeken lijkt dan wel eens gezochtheid. Beelden als « de trein van
verwachting op de rails van je gemoed »
doen denken aan sommige expressionistische vondsten, die toen de lezer die
aan nog niet zoveel gewoon was als nu,
moesten verbluffen. Ontnuchterend en.
wat erger is, ontpoëtizerend werkt ook
een al te doorzichtig pogen tot realisme
in sommige uitdrukkingen (Bij koninklijk besluit erkende maatschappij... »)
die als uitdrukking van tijdsverbondenheid mogen bedoeld zijn, als vlucht uit
?.?, romantiek naar de dagelijkse werkelijkheid. Poëzie is echter wél romantiek, wat men ook bewere !
. Met « Sextet » van Alene zitten wij
m de echte poëzie. Hoewel niet elk vers
geslaagd is, niet elk gedicht een hoogvlieger, is zijn bundel — bestaande uit
twee delen. « Sextet » en « Simplificeren » — een hoofdzakelijk aan de liefde
gewijde zeer aardse en lichamelijke
iiimne, het mooist in de klare eenvoud
van enkele korte gedichten : « Ze lacht
liet bloed m me op en spelt van kind de
letters nu en morgen ».
Eveneens rond het tema der liefde
der man-vrouw-verhouding, doch niet
beperkt tot deze twee-eenheid maar getransponeerd in een universeler vlak, is

Frank van Doornes « Nog eenmaal de
thuiskomst beleven ». De persoonlijke
hunker krijgt kosmische dimensie, maar
dan in een wereld die in het diepste van
de mens zelf zijn weerspiegeling vindt:
« in het midden van de mensen ligt de
wereld ziek in mij ». Bevattelijkheid.
ritme en woordklank blijken hier geen
hinderpaal te zijn voor werkelijk moderne poëzie.
« Een huis en tuin bewonen > van
Ignaas Veys is daarentegen, althans gedeeltelijk wat wij « geëngageerde »
poëzie zouden kunnen noemen, zonder
daarom de tendens te sterk in de verf
te zetten.
In deze liriek zijn de korte, flitsende
verzen het sterkst geladen naar gedachte, gevoel en poëzie.
Julien Librechts « Septembemachten» bevat twintig gedichten. Maar
dan gedichten die méér woorden bevatten dan drie andere « moderne » verzenbundels samen. Natuurlijk is dat
geen argument vóór of tegen, wel een
aanduiding dat Librecht een tema uitwerkt in plaats van het in een klein
kruiswoordraadsel om te zetten, en dat
hij naar de vorm een uitdrukkingsmogelij kheid zoekt die tussen het klassieke
vers en het moderne ligt : het experiment dat tot zijn juiste waarde teruggebracht is als traditieverrijkend element.
Een vorm die trouwens meer en meer
de nog in de mode zijnde « vertikaie »
gedichten in proza zal aflossen omdat
ook in de poëzie de tijd en de menselijke natuur het evenwicht zullen herstellen tussen orde en beweging.
Wij willen niet beweren dat deze gedichten beter en zuiverder zouden zijn
dan die welke het nog hoogtij vierend
sibillijns imagisme er voortbracht en
nog brengt. Maar zij bezitten, naast eai
beeldwarmte die voor geen experimenteel vers moet onderdoen, ook een begripsdimensie die de poëtische ontroering gemakkelijker en direkter maaW,
het zich in-leven in het gedicht niet bemoeilijkt of afsluit.
.Dat niet alle gedichten uïtgegroeW
zijn tot werkelijke poëzie en s o m m ^
ons te cerebraal lijken om de lezer tot
poëtische caitroering te kunnen bewegen, doet niets af aan de waarde ran
deze verzen, die als anti-experiment een
experimentele waarde hebben, naast
huD poëtische I
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PERISKOOP
OP HET VERLEDEN

Zaterdag 4 oktober
19U.07 : NEDERLAND 1
De Waddeneilanden
dokumentaire).

(een

jilm-

20U.20 : NEDERLAND 1
Be Wim

Sonneveldshow

22U.10 : DUITSLAND 1
Waterfront
(engelse
speelfilm
met o.a. Richard
Burton).

19U.30 : NEDERLAND 1
Indianen
(over de
rezervaten
iv Kanada).
humor

21U.35 : BRUSSEL NED.
Rendez-vous
(kleinkunst
gramma).

pro-

19U.05 : NEDERLAND 1
Portret van Ben
Goerion.

Deze dokumeiUaire tracht zo
volledig mogelijk het probleem
\ a n de studentenarbeid aan de
kust te stellen. Een oplossing
biengt dit programma niet ; de
makers er\an bekeken het verschijnsel en delen in « Kabouters
aan de kust » hun bevindingen
mee. Vakantiewerk aan onze kust

ALLEDAG

20U.55 : NEDERLAND 2
Romeo en Juliette
'70 (monsterproduktie
die tracht
een
antwoord
te geven op vragen
van de huidige Romeo en Juliette).
20U.40 : FRANKRIJK 1
De kleine wereld van Don Camilla (overbekende
speelfilm
met Fernandel en Gino Cervi).

Maandag 6 oktober

Sauna : een woord dat bij heel
WPt kijkers wellicht nog vele vragen opioept. Daarom is het magazine « Alledag » dinsdag aan
dit uit Finland o\ «gewaaide
stoombad gewijd. U krijgt antwoord op vragen als : vooi wie
is Sauna geschikt ? Welke \ oorzorgen moet men nemen ? Hoe
ka«a men ,,thuis een sauna bouwen ?...
Dinsdag 7 oktober om 19 u. 25

BONJOUR TRISTESSE

20U.35 : BRUSSEL NED.
Kabouters
aan de kust
(enquête over
jobstudenten).
21U.25 : NEDERLAND 1
Mijne heren van de
gerechte
(historisch
tv-spel uit de Gouden
Eeuw).

Dinsdag 7 oktober
21U.40 : BRUSSEL FRANS
De vallei van de bijen (tsjechische speelfilm).
Woendag 8 oktober
20U.1J : DUITSLAND 1

20 Jahre

aan de Tcwst» heet de dokumentaire
ov er seizoenarbeid
Brussel
Nederlands.

KABOUTERS A A N DE KUST

Zondag 5 oktober

21U.50 : DUITSLAND 1
Cartoon
(getekende
met
Loriot).

«Kabouters

DDR.

21U.15 : DUITSLAND 1
Geheimen van de zee (een dokumentaire
over de haaien).
21U.10 : FRANKRIJK 1
Mémoires d'un vieux
quartier
(over de parijse
hallen
die
verdwijnen).

Bonjour Tiistesse, de eeiste roman van Fian9oise Sagan kende
een gioot sukses. Fian^oise Sagan
tekent haar romanfiguren met een
vaak cinische spot. « Bonjour
Tristesse » speelt zich af aan de
Cóte d'Azur, waar de charmante
weduwnaar Raymond met zijn
maitresse Elsa en zijn dochter Cécile de vakantie
doorbrengt.
Raymond kan best opschieten met
zijn zestienjarige dochter, ze bepraten veel samen en maken heel
weinig problemen in het leven.
Cécile zou eigenlijk moeten studeren, want het is duidelijk dat
zij andeis niet in haar eksamen
zal lukken. Maar vadet en dochter vinden dit niet zo belangTijk.
Op zekeie dag komt een vioegere
vriendin van Raymond, de charmante en ernstige Anne, het drietal opzoeken. Raymond woidt op
Anne veiliefd en Elsa krijgt de
bons. Cécile die eig gesteld is op

aan de kust

Elsa, is evenwel niet erg met deze
ontwikkeling
ingenomen.
Nu
blijkt inderdaad ook, dat Anne
het nodig acht dat Cécile weerom
aan het studeren gaat en Anne
tieft maatregelen. Er volgt zelfs
kamerarrest voor Cécile. Dat staat
het meisje helemaal niet aan en
ze zint op wraak. Samen met de
mooie buurjongen Cyril, waarop
Cécile verliefd is geworden, en
met Elsa de maïtresse, zal zij proberen Raymond weer in de aimen
van Elsa te drijven. Cécile kent
immers zijn zwak voor mooie
vrouwen en het is haar duidelijk
dat hij, wanneer hij weer samen
zal zijn met de verleidelijke Elsa,
al zijn trouwbeloften en goede
voornemens met Anne zal vergeten. Heï plan lukt maar de afloop heeft Cécile niet kunnen
voorzien.
Dinsdag 7 oktober om 20 u. 25

VERGEET VOORAL
NIET TE LEZEN
Het programma is dit keer gewijd aan publikaties over onze
recente geschiedenis. De gasten
zijn Maicel Senesael die uitweidt
over de IJzeislag, een biok geschiedenis van de eerste wereldoorlog en Fons Robberechts en
Jan Van de Sraeten, twee tv-medeweikers die een geïllustreerde
generiek van de Vlaamse Beweging samenstelden, onder de titel:
« De kwestie ».
Dinsdag 7 oktobei om 21 u. 35

21U.15 : BRUSSEL NED.
Het gevangeniswezen
(dokumentaire
over
gevangenissen
in Vlaanderen
en hun
bewoners).
rond

Vrijdag 10 oktober
20U.30 : BRUSSEL NED.
Tien kleine negertjes
(televiZie-triller naar Agatha
Christie).

«11
Joanna
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oktober,

is in Tijdens het pas \ oorbij e
seizoen hebben duizenden jongeren er weer gewerkt — vaak voor
de eerste keer — en er kennis gemaakt met een ander sociaal milieu. Dat dit tot spanningen leiden kan hoeft geen betoog. En
hierbij rijzen een heleboel vragen.
Minister voor arbeid Louis Major
en Jan Piers geven hun eigen
kijk op de zaak.
Maandag 6 oktober om 20 u. 33

Donderdag 9 oktober

21u. : NEDERLAND 1
Aaah!...
(een kabaret
Adèle
Bloemendaal).

Maandag

De naaste noorderburen van de
Romeinen in de klassieke oudheid waren destijds de machtige
en hoogbeschaafde Etrusken die
de historici vaak bewondering hebben afgedwongen. De amerikaanse
ontdekkingsreiziger Victor Von
Hagen koestert een speciale belangstelling voor deze eeuwenoude vergane kuituur en ging zoeken wat er van het oude Etiurië
nog is overgebleven. Daarbij kreeg
hij de hulp van een Italiaans industiieel die in de ban kwam van
de archeologie. Deze wendt moderne technieken zoals elektriciteit aan om de oude etruskische
graden op te delven. Tarquinia
was ééns één der belangrijkste steden \an Etrurie. De twee mannen
deden er grote vondsten ..
Zondag 5 oktober om 19 u. 30

Geldof uit « Praten tegen een vreemde ». Vrijdag
Brussel
Nederlands.

10

okt,

VLAAMSE T.V.
Zaterdag 4 oktober
16 0 0 t o t 17 55 : Volksuniversiteit
—
18 25 : Z a n d m a n n e t i e — 18 30
i Het
spookhuis » Jeugdfilm — 19 20 : A u t o romo — 19 50 . Keurig Frons — 19 52 :
Zoeklicht
—
19 57 . Mededelingen —
20 0 0 : TV-nieuws — 20 25 • Boemerang
'69 Het p r o g r o m m a wordt onderbroken
voor : - het t v - f e u i l l e t o n a Julia • . a
Echo - 2d'= nieuwsuitzending

Zondag 5 oktober
11 0 0 t o t 11 4 0 : Eucharistieviering v o n utt de Kristus Koning-kerk te Gent
—
14 30 • Voor boer en tuinder — 15 0 0 :
Het spook von Monnikeneilond : S O S .
— 15 15 ' Binnen en buiten —
17 1J5
t o t 17 45 • Tienerklanken
—
18 35 :
Sportreportage —
19 05 • Geschiedenis
van de X X I e eeuw : Een heilzame angst
— 19 30 • Periscoop op het verleden —^
19 55 : Mededelingen
—
20 0 0 : T V nieuws
—
20 15 t Sportweekend
—^
20 4 0 : Sherlock Holmes
Studie in rood
—
21 35 : o Rendez-vous » A m u s e mentsprogramma v o n u i t het A m e r i k a a n s
Theater — 22 20 : TV-nieuws

Een uitgever ^an een dag- of
weekblad kan bij benadering weten hoeveel mensen zijn uitgave
gekocht hebben en (misschien)
ook gelezen. De makers van een
radio- of tv-programma zijn niet
zo heel zeker of er wel iemand
naar hun piaat of beelden heeff
gekeken en gehoord. Er zijn nochtans middelen om het te weten te
komen. Een daarvan is het kleine
toestel dat in de ingewanden van
radio- of tv-toestel word geplaast
en dat het zendstation verklapt
wie kijkt of luisterf.
Bij ons gebruikt men het sisteem van de respondenten. Mensen die er zich toe verbonden hebben, om de week te melden welke
piogTammas zij volgden.
Het antwoordersvolume van de
B.R.T. omvat 2000 respondenten,
allen boven de 15 jaar, waarvan
de helft afwisselend om de week
voor de radio of de televizie programma's beluisteren of zien. Dit
paneel is over gans Vlaanderen,
de hoofdstad inbegrepen, verspreid. 1 % van de mensen die
du spel meespelen komt overeen
met 40 000 personen. Ze kwoteren
hun progiamma's met punten van
5 (zeer goed) tot 1 (slecht) ; O
betekent geen opinie.
Dit bestendig luister- en kijkonderzoek, zo noemt men het officieel, liet ondertussen weten dat
op 21 juli 40 % van de Vlamingen de landing op de maan hebben bekeken.
Een half miljoen Vlamingen
volgden de uilzending rechtstreeks ; 120 000 kijkers hadden
buitenlandse zendeis gekozen.
Deze cijfers willen dus ook zeggen dat bijna de helft van Vlaanderen zijn slaap en vakantie méér
waard achtte dan de eerste mensenstappen op de maan. Dat is
dan een andere bedenking bij
zo'n onderzoek.^

Maandag 6 oktober
14 05 t o t
15 50 : Schooltelevisie
-^
18 55 : Z a n d m a n n e t i e — 19 00 : Sporttribune — 19 20 : A v o n t u r e n in de Still»
Zuidzee : De gestolen schilderijen
—
19 45 : Hier spreekt men Nederlands —
19 50 : Z o e k l i c h t
—
19 55 : - M e d « delingen - De Weerman — 20 0 0 : T V nieuws — 20 25 : T r e k k i n g van de h o o g ste loten v o n de N a t i o n a l e L o t e n i —*
2 0 35 : «t Kabouters aan de kust » D o cumentaire over studentenarbeid aan d»
k u s t — 21 20 : Speelfilm : Billy Budd
— 23 20 : T V - n i e u w s

Dinsdag 7 oktober
14 05 t o t
15 50 : Schooltelevisie
-^
17 55 : Schooltelevisie — 18 55 : Z a n d m a n n e t i e — 19 0 0 : Tienerklanken - ^
19 25 : Alledag — 19 50 : Keurig Frons
— 19 52 : Zoeklicht — 19 57 : M e d e delingen — 20 0 0 : TV-nieuws — 20 2 5 :
« Boniour Tristesse ». Toneelstuk noor dB
roman van Fransoise Sogon — 21 35 :
Vergeet met t e lezen —
22 10 : T V i
nieuws.

Woensdag 8 oktober
Jevan^
16 3 0 : Schooltelevisie — 17 3 0
Tiptoplong - Klein, klem k l e u t e r t i e
Wereld
zonder
grenzen
—
19
25 I
pers
Vergrootglas
Zandmannetie —
19 30
Hier
spreekt
op de postzegel — 19 45
Zoeklicht —n
men Nederlands — 19 50
19 55 : - Mededelingen - De W e e r m a n
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Dons
20 50 :
Day-show : Leroy's f a m i l i e —
Panorama — 21 35 : Volksconcert
—
22 05
Gostprogrammo
Het vrije woord
— 22 35 . TV-nieuws.

Donderdag 9 oktober
14 05 t o t
15 50 : Schooltelevisie
—
18 25 : Technisch en wetenschappeli|le
Engels
—
18 55 • Z a n d m a n n e t i e
—i
19 0 0 • Jonger dan |e d e n k t — 19 35 i
Filmmuseum
van
de
schaterlach
—i
19 50 : Keurig Frons —
19 52 : Zoelc^
licht — 19 57 • Mededelingen — 20 0 0 S
TV-nieuws — 20 25 • De indringers
D«
profeet — 21 15 • A o n de rand v o n d e
gemeenschap • De cel waarin w i | leven.
Documentair programma — 22 05 : P r « mière — 22 4 5 • TV-nieuws

Vrijdag 10 oktober
14 05 t o t
15 50 : Schooltelevisie
-^
17 55 • Schooltelevisie — 18 55 • Z a n d mannetie — 19 0 0 : Luceat — 19 30 :
Z i e t u er wat in ? —
19 45
_"'«'
spreekt men Nederlands — 19 50
2.oeklicht
19 55 : - Mededelingen - Do
Weerman —
20 0 0
: TV-nieuws
—
20 25 t « P roten tegen een vreemde ».
Eerste deel : Vandoog wil ik g e l u k k i g
z i | n — 22 10 : James T e e Byors. Report o g e — 22.45 ; TV-t»ieuws.

harde, strijd om de punten heeft gestreden, kan er in ieder geval geen zijn om
de onbeleefde « dweerzerik » uit te hangen. Voor ons part gaan de goeie punten
deze keer naar Wallonië en de slechte
blijven bij ons.

s.p:o r:t

INCIDENTEN
rond de twintigste en de dertigste
plaats. Dit illustreert wel duidelijk de
bloedarmoede van de franse (professionele) wielersport. Niet alleen de franse
koereurs laten tegenwoordig duchtig
van hun pluimen Dat doen ook hun
voetballers Toch mag men, denken wij,
niet spreken over een teleurgang van de
•Dort in Frankrijk. Immers, nooit werd
r in dat land meer sport beoefend dan
»ns. Alleen werd het aksent verlegd.
\ an vedetterij en supporterij naar akeve sportbeoefening zo m a a r om de
3ort zelf namelijk Het is onze vaste
i/ertuiging dat wij daar ook naartoe
lan en wij vinden dat best.

De voetbalwedstrijd Verbrande Brug Hermes, m vierde provinciale Brabant
werd hchties ontsierd door incidenten'
W I J waren er niet aanwezig, we hebben
het dus van horen zeggen. De bezoekers
hadden — aldus onze zegsmans — zodanig herrie gezocht dat de politie moest
tussenkomen. Daarop ontstond een gevecht in regel, waarbij de politie ontwapend werd. Er werd zelfs geschoten
Een politieagent en een veldwachter
werden gekwetst « Sportief » rezultaat
van de wedstrijd : geschorst op het
ogenblik dat de stand 2-0 was voor Verbrande Brug. Wat on<j interesseert
heeft men de schoelies die voor de hele
zaak verantwoordelijk zijn, voldoende
herkend opdat men ze eens en voorgoed
mores -ou kunnen leren ?

GOUDEN MUNCHEN

Van Springel. onverwachte
maar verdiende overwinnaar
m Parijs - Tours.

NOG EENS HERMAN I
. W I J hadden Herman Van Springel dit
jaar eigenlijk niet meer verwacht, m a a r
dat is dan een vergissing geweest : w a n t
aan de « arrivee » van Parijs-Tours was
hij er De eerste nog wel. Soi Cools, zijn
sportdirekteur, zei dat H e r m a n heel de
dag bijzonder sterk gereden had. En dat
moet wel zijn, want op een paar kilometer voor de aankomst speelde hij het
Klaar om zijn twintig gezellen van zijn
wiel te schudden en alleen toe te komen
En dat moet ge, zoals Fred De Bruyne pleegt te zeggen, kunnen. Madame
^ e m o e t s en Soi Cools en Herman en
Elza en F r a n s Van Mechelen, zij zullen
allemaal wel kontent zijn

AKSENT VERLEGD
Wie er in de wielerwedstrijd ParijsTours vooral met bij te pas kwamen, dat
waren de Fransen Bij de eerste dertig
waren er precies geteld twee, zo ergens

KOP
Wi] horen zeggen dat de Koille
de spelers van de eerste ploeg een
soepeeke beloofd heeft als ze zondag winnen Zeg mannen, als het
een soepeeke met «kop»
moest
iijn, dan doet ge er hest aan te passen of te verhezen, zulle, en wij
>i>eten wat wij zeggen. Want kort
na de oorlog hebben wij ook eens
kop van de Koille gegeten. Ook op
een soepeeke voor de spelers van
dp eerste ploeg.
Wij waren destijds tot de bevinding gekomen dat er niets zo
goed is voor de kameraadschap
en
de saamhorigheid als samen eten
Oe grote klubs deden dat en wij
gingen het ook doen. Op de vrekken van het bestuur moesten wij
niet rekenen, wij zouden dus zelf
voor eten zorgen. De Koille was
toen nog doodsimpele
beenhouwerszoon, pas opgeleerd bij manier
va.n spreken, en nog lang niet de
fme stielman die hij nu is (of
beweert te zijn) Hoe dan ook, hij
de Koille zou zorgen voor een kommeke kop. Een paar
boerenzoons
zagen de mogelijkheid
thuis een
brood te krijgen of te pikken, of
wat dan ook. De Sjarel stelde zijn
staminee en de mosterd ter bexhikkmg en een bak bier bovenop
Van hier en daar was nog wat
bier gekomen en wij konden beginnen.
's Zondags na de match schoven
wi] aan.
Wij begonnen met het bier en
dat was goed De mosterd en het
brood zagen er ook goed uit, maar
van het glibberig goedje dat de
Koille op tafel kwakte en dat hij
«kop» noemde
waren wij niet
zo zeker. Het kleurtje
zwalpte
zo ergens tw^sen oliifqroen
en

« Gaston Roelants legde in Atene de
bazis voor een gouden Munchen», zo
schreef Marcel Van Bergen. Hij (Marcel) gelooft namelijk, dat Roelants er
m Munchen in 1972 nog zal in slagen de
maraton te winnen.
Nu lichten wij graag ons petje voor
w a t Gaston in Atene klaarspeelde - mét
of onder taktische fouten - en zijn wij
er vast van overtuigd dat hij ons nog
enkele malen een verrassing van formaat zal voorschotelen. Maar dat hij binnen drie jaar, op een ouderdom van 35
jaar, nog in staat zal zijn olimpisch goud
t e veroveren, daar durven wij toch aan
twijfelen. Vooral omdat m e n daartegen
van links en rechts met een aantal jonge atleten zal komen aanrukken, die m e n
m e t alle mogelijke middelen speciaal
«?^T °^ .gelegenheid zal voorbereiden.
Willen WIJ een « gouden Munchen », dan
zullen ook wij moeten op zoek gaan n a a r
jonge namen.

BELEEFD BLIJVEN, MANNEN
In Verviers heeft men de gewoonte —
goede gewoonte zelfs — na de wedstrijd
de bezoekende klub uit te nodigen om
m e t de spelers van Verviers, een « zjat »'
te komen drinken. Twee klubs, namelijk
bint-IMiklaas en Eisden, zijn n a a r het
schijnt 20 onvriendelijk geweest de
m a n n e n uit Verviers met hun koffie t s
laten zitten en zonder boe of ba n a a r
huis getrokken. Misschien hadden zij
daarvoor een reden, m a a r wij zouden al
moeilijk een reden voor dergelijke houding kunnen verzinnen. Het feit dat
men zopas op het sportterrein een, zelfs

paars en het geurtje,
daarvoor
moet nog een adjektief
worden
uitgevonden.
Omdat er hier en
daar al ene de neus ophaalde, zei
de Koille dat het goed te zien was
dat wij van vlees de botten afwisten en dat het eens hoog tijd werd
dat we ook eens kop aten, die
naam waardig. En hij lei een enorrtie schel vlees tussen zijn boterham, veegde er dik de mosterd
9^er en begon met smaak te eten.
Wat konden wij anders doen dan
zijn voorbeeld volgen ? Met ware
doodsverachting,
met veel mosterd
en nog veel meer bier slaagden
wi] er in het «kommeken
kop»
helemaal leeg te eten.
Toen eerst onze <dinnekensman»
de Frans en daarna onze trainer,
de Susse, bleekgroen begonnen uit
te slaan dachten wij dat ze weer
te veel gedronken
hadden
Toen
het nodig bleek Rie van Krol m de
vleesmand vóór op de fiets van de
Koille naar huis te voeren
beoonn^n. wij ons af te vragen aï de
Kcnlle wel goeie « marsjandies»
geleverd had. 's Anderendaags
waren wij met meer m staat ons iets
af te vragen en nog veel minder
ons te verweren tegen onze moeders, vrouwen of heven die valselijk beweerden
dat wij weer de
zatterik hadden
uitgehangen
Een legende wil dat de champetter vier dagen lang. viji ze." keer
per dag naar de Pirre is moeten
gaan met zijn oproepingsbrief
voor
den troep en dat hij
uiteindelijk
Het papier nog onder de deur van
.. ge weet wel . heeft
moeten
•ioorschuiven.
Dat moet nu zo'n kleine
vijfentwintig jaar geleden zijn Niemand
van ons heeft sedertdien nog ooit
kop gegeten. De Koille heeft er
nooit meer gemaakt.
Misschien
heeft hij ondertussen
bijgeleerd,
maar wij zouden, in de plaats van
onze opvolgers,
toch
voorzichtig
zijn. Vooral als er bij zijn die nog
'^idaat moeten
worden.

INGRIJPEN A.U.B. !
Ontredderde metrodiensten, een rolt r a p in het station vernield, massa's
aanhoudingen, vandalisme, indrukwekkende politiemachten met alle mogelijke attributen, schoften gewapend met
wapens allerlei : ziedaar enkele bijkom e n d e attrakties en geneugten van de o
zo heilzame voetbalsport op hoog vlak
m Engeland. Het is niet nieuw. Reeds
lang m e n e n de engelse supporters dat
ZIJ geroepen zijn tot het plegen van geweld onder alle vormen, om hun entoeziasme en aanhankelijkheid te betuigen.
Er is daar m a a r één ding op te zeggen •
dat het gerecht hopelijk de jongetjes
eens zal diets m a k e n dat zij zich in de
maatschappij te gedragen hebben als
eerbare burgers, en dat men eindelijk
eens zal ophouden met het verheerlijken van « spion » of « kop » en dergelijke onnozelheid meer. Dat ze liever
zelf tegen een bal gaan aantrappen !

•

• «

fc^Sw"'

Een extra voor matrozen : de soldaten
van de Zeemacht
werkten
vóór de
wedstrijd
op het terrein en mochten
dan de wedstrijd
Brugge-Beveren
bij.
wonen.
Parijs-Tours verleden zondag, om df
pompiersstijl uit de eerste jaren van de
vlaanise sportjoernalistiek na te bootsea
K.an hij niet gewoon spreken in het Ne.
derlands van 1969, in plaats van altiS
m a a r beroep te doen op de doodversïeten uitdrukkingen en stomme cUché's
die veel te lang onze sportpagina's hebben versierd ?

BRAVO VOOR REDING
Men h e r i n n e r t zich dat de schertsjury
die ieder jaar de nationale trofee voor
sportverdienste moet toekennen, verleden jaar dat stuk folklore wel wou
schenken aan gewichtheffer Serge Reding (zilver in Mexiko), m a a r het op
het laatste ogenblik niet deed, zogezegd
omdat Reding van een restauranthouder
een diner had aanvaard en dus volgens
de heren gezondigd had tegen de wetten
van het amateurisme. « A m a t e u r » Ickx
(een miljoen of acht per jaar ?) heeft de
trofee dan m a a r gekregen. Het heeft Reding, niet eens boos, niet belet rustig
zijn weg te gaan ; zijn voorbeeldige ijVer werd zopas beloond. Hij is te Warschau europees kampioen geworden. Als
hij er nu aan denkt nergens de voeten
onder tafel te schuiven zonder te betalen (want dit is het voorrecht der jur y s), dan is er misschien kans dat hij
dit jaar de nationale dinges krijgt.

NIEUWE SPORT

9
Puttemans won de 1.500 m. in de halve
finale van de belgische
atletiekbeker.

STATUUT
In verband met het feit dat de rijke
Merckx gratis mag beschikken over een
legervliegtuig om uit de kliniek huisV^^%
*^ K^^'^" ^" ^«t ex-kampioen
Van Steenbergen, voor een maand onder aanhoudingsmandaat, na een paar
dagen vrijkomt en ongehinderd de pub leke opmie mag (proberen) te beïnvloeden, vraagt een lezer van de « Gazet
van Antwerpen » zich af • « In ieder geval zou ik graag weten of het met beter
ware de gunsten van de kampioenkaste
maar meens te mstitutionalizeren in een
statuut van de kampioen Zo weet men
tenminste waaraan en waaraf En de
diensten voor beroepsoriëntering kunnen met meer kennis van zaken de ouders informeren over de voordelen van
een sportloopbaan » Hebben wij niets
aan toe te voegen Tenzij misschien dat
mstitutionalizeren helemaal niet meer
nodig IS. ja zelfs ongewenst, want beperkend.

Er wordt in West-Europa alweer een
nieuwe sport gelanceerd. In België zijn
e r al enkele tientallen aanhangers, in
Engeland al honderden. De sport heet
« kendo » en is, zoals de naam het laat
vermoeden, afkomstig uit Japan. Op dit
ogenblik zijn trouwens enkele Japanse
specialisten in ons land doende met het
propageren van de nieuwe sport. Zo heel
veel nieuws is er anders niet aan, want
het lijkt ons zowat een kruising tussen
het oude Japanse gevecht m e t het
zwaard (samourai) en het europese
schermen.
Wij gaan ook niet beweren dat deze
sport h a a r nut niet zou hebben — elke
goed beoefende sport heeft haar nut —
maar het lijkt ons allemaal toch nogal
omslachtig, met al die oosterse gewaden
en komplimenten.

GRAAG WAT MODERNER
Het IS zeker niet onze gewoonte kritiek uit te brengen op de taal en stijl
van sportjoernalisten en dat is zelfs niet
ons recht, zolang er op onze taal en stijl
zoveel te zeggen valt. Wij willen er
nochtans onze verwondering over uitdrukken dat een jonge m a n als Louis de
Pelsmaecker, van de vlaamse TV, zo zijn
best doet o.m. bij zijn kommentaar bij
het tilmverslag van de wielerwedstrijd

Brugge - Beveren : de hrugse aanval
loopt dood op de bezoekende
doelwach-

ter.
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Medegedeeld
V.T.B. • V.A.B.
SCENARIOWEDSTRIJD
De V.T.B, en de V.A.B, richten in oktober 1969 hun derde
scenariowedstrijd in, met het
doel aan de leden van hun filmgroepen tema's en ideëen voor
kortfilms te bezorgen.
Totaal bedrag der prijzen :
12.000 fr.
Het reglement kan bekomen
worden bij de V.T.B.-V.A.B..
St.-Jakobsmarkt 45, Antwerpen.
Antwerpen

HET VLAAMSE KRUIS
Het Vlaamse Kruis « tak Antwerpen » nodigt alle belangstellenden uit op de kursus
E.H.B.O. welke op dinsdag 7
oktober a.s. begint. De lessen
worden gegeven elke dinsdagavond van 19u30 tot 21u30 in
het lokaal Prinsstraat 30, te
Antwerpen, door de heren geneesheren en eerste helperspecialisten.
Eksamen ongeveer april 1970.
De lessen zijn toegankelijk
voor iedereen boven de 17 jaar.
De inscchrijvingen geschieden
in voormeld lokaal alle dagen
van 9 tot 13 uur. Inschrijvingskosten 150 fr. Gratis leerboeken, oefenverbandmateriaal e.a.
Merksem
VLAAMSE VRIENDENKRING
« KEMPENLAND »
Op zaterdag 11 oktober vanaf 19 u. groot mosselfeest aan
60 fr. per persoon ten voordele

Aanbevolen
Huizen
PAPYRUS
Boek- en Papierhandel
Zaakvoerder : Fons Labeau
de Ribaucourtstraat 7
(nabij 1-iet Sint-Jansplein)
SInt-Jans-Molenbeek - Brussel 8
Telefoon : (02)28.87.09
_

30 8

Manége . VOLMOLEN »
Opoeteren ( l . )
Paardenpension
Rijlessen
Wandelingen
Restaura nt-Bar-ZwembadCamping.
FEL, (011)648.34

HOME
Eigentijdse wooninrichting
Rijschoolstraat 45 B
ST. TRUIDEN
Telefoon : (011)741.96
Aanbouw . KEUKENS
Specialist : H . D O X p.v.b.a,
Carnotstraat 135, Antwerpen
tel. 35.17.14
Standaard en Maatwerk : Milmö
Zeyher Keukens —
Elektrische
toestellen tege'n groothandelsprijs

van de peuterschool te Etterbeek.
Vervolgens
gezellige
avond met orkest en tombola in
het lokaal «Oude Barreel»
Bredabaan 587 te Merksem.
Willebroek
V.V.B.
De Vlaamse Volksbeweginggewest Willebroek nodigt u uit
voor haar 7e vlaams dansfeest
dat plaats heeft op zaterdag 4
oktober in de «Rubenszaal»
Mechelsesteenweg 186 te Blaasveld. Het dansorkest « Jazzclub
62 » speelt voor oud en jong tot
een stuk in de nacht. Door het
uitstel van de B.T.W. kunnen
we nog tappen tegen demokratische prijzen. Elke Vlaamsgezinde is hartelijk welkom. Aanvang 20 u.
Destelbergen

HERFSTBAL
Op zaterdag 18 oktober verwacht Vlaamse Vriendenkring
Destelbergen u op zijn jaarlijks herfstbal met reuzetombola, in het Vlaams Huis « Malpertuus »,
Dendermondestwg
685. Amuzementsorkest André
Baert! Deuren : 20 u. Eerste
dans : 20u30. Algemene inkom :
30 fr. De genummerde inkomkaarten nemen deel aan de
trekking van een speciale tombola.

Gent
KOFFIETAFELPRAATJE
De koffietafel van het V.V.
V.G. onlangs gehouden is uitgegroeid tot 'n echt familiefeest.
Om 4 u. reeds zat de fraaie bovenzaal van het Vlaams Huis
« Roeland » met zijn feestelijk
versierde tafels vol.
Onder een hartelijk applaus
werden ' volksvertegenwoordiger en mevr. Wouters, alsook
dhr J. De Keyzer verwelkomd
die, als«. leden, onze tafel eer
aandeden.
Namens het V.U. bestuur
Gent was dhr. Versyck als afgevaardigde aanwezig. De laureaat voor het inzamelen van
geldelijke steun werd, terecht,
dhr. De Zitter.
De gezelligheid steeg ten top
toen de bereidwilli^ge M. Willaert met zijn mondharmonika

oude liedjes uit de doofpot
haalde en de ganse groep arm
in arm meewiegde. Het drinken van een borreltje bracht
kleur in de gemoedelijke sfeer
terwijl de dames van het Sociaal Hulpbetoon steeds nieuwe
versnaperingen aanboden. Om
deze vriendelijke medewerking
dankt het V.V.V.G. hen dan
ook van ganser harte. Ook de
heren die enkele mensen per
auto afhaalden en terugbrachten worden in ons dankwoord
niet vergeten.
In elk geval zullen we nog
lang napraten over dit extra
goed geslaagd samenzijn en we
hopen, het nog herhaalde malen op die manier te mogen
beleven.
ZUID • AFRIKA

Op donderdag 16 oktober is
er om 20 u. in de feestzaal « St
Bavo», Lange Boomgaardstraat
een open zangstonde en kunstavond met Willem De Meyer
onder de titel «Vlaanderen
zingt Zuid-Afrika ». Met medewerking van verscheidene koren en met als eregasten de
toondichters
Preud'homme,
Clement en Douliez. Toegangskaarten aan 25 fr. (studenten),
35 fr. (leden kulturele verenigingen) en 50 fr. (niet leden)
zijn te bekomen bij Open
Kring, Steendam 41 en Vrienden van Zuid-Afrika, Postbus
61, Gent.
Menen
HET VLAAMSE KRUIS
Wij vernemen dat een nieuw
en gelukkig initiatief van start
gaat in Kortrijk en Menen. Het
Vlaamse Kruis is een a-politieke vereniging met dezelfde
doelstellingen als het Rode
Kruis. De nieuwe arrondissementele afdeling staat onder
de degelijke leiding van Dr.
Ooghe. Er wordt ook te Menen
een lessenciklus van 12 weken
ingericht i.v.m. E.H.B.O. Na de
12 lessen wordt een brevet uitgereikt. Wie zich voor deze
lessen interesseert kan kontakt
opnemen met Dr. Vanholme,
plaatselijk verantwoordelijke.
Ieder die 16 jaar is kan hieraan
deelnemen!

Provinciale Kaderdagen
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 1970, bande»
len de provinciale kaderdagen dit jaar over de taktiek, de situe*
ring en de techniek van de gemeenteverkiezingen.
Er zullen 3 referaten behandeld worden, n.L :
— het belang van gemeentemandatarissen
— de administratieve procedure
— de taktiek in de gemeenteraad
De binding onder de deelnemers zal nog gestimuleerd worden
door een gezamenlijl. middagmaal.
Het is de welgemeende wens van het partijbestuur dat de
kaderleden deze bijeenkomsten niet passief laten voorbijgaan,
doch integendeel door hun aanwezigheid een effektieve belangstelling betonen.
ANTWERPEN
datum ; 12 oktober te 10 u.
plaats : «Het Gouden Palet», MariaTheresialei, 13 Antwerpen
sprekers : H. Schiltz, A. De Beul en O. Renard
middagmaal : 85 fr.
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 : « Rembrandt», 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 arrondissementssekretaris
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)
inschrijving en storting : vóór 13 oktober op gironummer 1785.28
van Kredietbank-Brugge, voor rekening 2200/13/7408 van
Volksunie-arr. Brugge p/a H. Monteyne, A. Bontestraat 23,
St Michiels.

SURDIAC-Centraal
meer kamerverwarming

BAL
Zaterdag 4 oktober, jaarlijks
bal van het S.M.F.-Aalst in de
mooie zaal van de heer Cilbos
te Herdersem. Orkest : Oktaaf
Boone. Open 21 uur.

K. Verschraegen
Dr. Em. Maeyensstraat 36
ST. AMANDSBERG
Tel. (09)28.45.05

Tel. 011/72762
KOELTOQEN
KOEUKAMERS
Di£PVfl£Z£RB
O A V O O B $UP£RMARKTIN,

INDUSTRIE

OIEPVRIESTUNNEI^
KAMIONKOELINQ
WlNi^EUNRlCHTiNOEN
EN VOEOiNOSNUVERHEID

NAAR

ETN JEURISSEN PVBA
DeWimerstra8t2.
Borgerhout/Antwerpen Tei.: (03) 36.11.35-36.59.0'

VLAAMSE

WELVAART
VLAAMSE

HERMES

DOOR
MACHT

Het progrann van de
Volksunie in een 32 biz.

Zuidlaan 54, Brussel

Volledige
secretariaatcursussen
STENO- en DACTYLOGRAFIE
in vier talen

Bezoek « Casthot
DE VEERMAN »
Kaai 26, St.-Amends a.d. Schelde
Tel. ( 0 5 3 ) 3 3 2 . 7 5
Mosselen
Paling
Uitbater - Jan Brugmant

vlees - grote stukken of kleinverpakking - groenten - vis ijs - wild - gevogelte - o.a.
wild zwijn - patrijzen - kwartels - paarlhoenders - eenden babykalkoenen - hazen - konijnen;
Groothandelsprijzen
voor
de
partikulieren.

FRISINC,
Hasseltsesteenweg, 40,
St. Truiden

Walter ROLAND

« P I E T POT «
Antwerpen'! gezelligste
Bierkelder
Grote Pieter Potstraat 4
(bij Suikerrui)
Open vanaf 8 uur 's avonds
Maandag en dinsdag gesloten

Voor uw
diepvriesprodukten :

Mere

AL AL KEUKENS GLASAL
Fabrieken te Ramsdonck
tel. 015/714.47
Vochtbestand
Vuurvast
Matige prijs
Voor West-Vlaanderen :
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevezele
tel. 051/612.84

DIEPVRIEZERS

BULEX - T R I - M A T I C
SANITAIR

Grole leut;
Gl/vZÊN en MOMTUREN.
Gratis voor veaeUrden,
Hefilellingen in eigen wcfVtiuil.

« • Gediplomeerd Optielier —
Kerkstra»», 58 — A.ntwcrpen
(Ut «.«.b. op het huiinummer IJ
Tllelcon: 3S.8i.U
10 5i> lorling op verloon deier.

EIGENAARS VAN

BOEKHOUDEN
MODERNE TALEN
HANDELSCORRESPONDENTIE
ENZ

3-2-68
DAG-

EN AVONDLESSEN

Tapijten CASPERS
Mechanische en Perzische
Tapijten - Vloerbekledinger

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

Gentsestraat 6, AALST
Tel. (053)291.89

DE school waar Vlamingen
zich thuis voelen

OP SAFARI IN AFRIKA
MET DE V.T.B.

tellende brosjure.

Reeds mogelijk vanaf 18.305 fr.
Enkele voorbeelden :
A. 16 dagen aan het tropenstrand van de Indische Oceaan
vanaf
B. 11 dagen aan het strand en 3 dagen Tsavo-Safari vanaf
C. 18 dagen aan het strand en 1 week Kibo-Safari vanaf
D. 8 dagen aan het strand en 1 w e e k Seregeti-Safari vanaf
E. 9 dagen aan het strand en 5 dagen Kenia-Tanzania-Safari
vanaf
enz... enz...

14.275
18.305
24.090
24.610

fr.
fr.
fr.
fr.

Te bekomen door storting van 5 fr. + 3 fr.
verzendingskosten,
op
gironummer 1476.97 van
Volksunie vzw, Brussel 1,
met vermelding op de
strook van de reden der
betaling.

25.975 f r.

W l ] BIEDEN U ALLE MOCELilKHEDEN VAN SAFARI'S
IN KENIA - UGANDA - TANZANIA - TCAD CAMEROUN - ZUID-AFRIKA
VRAAG UITGEBREIDE DOKUMENTATiE : Vlaamse Toeristenbond, St-)akobsmarkt 45, Antwerpen. T. 03-31.09.95

DIT IS EEN UITGAVE VAN
DE

VOLKSUNIE-STUDIEDIENST.

20
DE NIEUWE

Het stof van twee maand van onze
spiegel vagend is het schouwspel niet
veel anders dan dit van juli. In feite
toch. Want wie zal zich laten vangen
aan het schijnbaar weer-alles-oplossendgeglimlach van premier Eysltens die, na
zijn mislukt paasoffensief, het nu gaat
doen vóór Allerheiligen. De oppozitieverdoemden, de zgn. ekstremisten, krijgen in de « weldenkende » pers al de levieten gelezen : « wee u, als gij het doet
mislukken ». Die belgicisten blijven ondertussen het federalismerecept afwijzen terwijl uit hun unitaire 1830-pot
weinig aanlokkende geuren voor de Vlamingen blijven opwalmen.

Geeft enkele pikante bemerkingen bij
wat « zij » zoal zegden de laatste tijd.
« Zij » dat zijn : Paulus de profeet van
Brussel, Paulus-Henri de ex-profeet van
Brussel, en de « Libre », de brusselse
waarzegster. Gesausd zijn die Nieuweopmerkingen niet alleen naar de franstalige kant.
« De h. Vanden Boeynants heeft te
Luik verklaard dat Wallonië in een federaal België niet het geld zou kunnen
opbrengen om zijn talrijke gepensioneerden te betalen. In dezelfde toespraak pleitte Vanden Boeynants nog
voor een samengaan van Walen en Brusselaars, en voor een soort zelfbestuur
voor Brussel. « De Standaard » is vol lof
voor deze rede.
Te Vilvoorde heeft de h. Paul-Henri
Spaak in een toespraak gezegd dat Brussel een vlaamse stad is die door de franstaligen werd veroverd.
Uit een door « Le Soir » gepubliceerde enquête blijkt dat er in de brusselse
agglomeratie slechts 17,7 % nederlandstaligen wonen. Uit het onderzoek blijkt
ook dat deze nederlandstaligen heel
vaak verplicht worden het Frans te gebruiken omdat zij in meerderheid de ondergeschikten van franstaligen zijn. Nog
27 % der ondervraagden gaven het Nederlands als hun moedertaal op. « La Libre Belgique » merkt hierbij aan dat de
Vlamingen te Brussel bescheiden moeten zijn, en verheugt zich terloops over
het feit dat men deze bescheidenheid de
laatste tijd alvast in de kolommen van
« De Standaard » heeft kunnen aantreffen ».

HET VOLK

DE STANDAARD

Al is het dan in de rand van hun krant,
die van « Het Volk » geven toch toe dat
ook tijdens het parlementair verlof het
de V.U.-mannen zijn die hun brood niet
in ledigheid eten. Wij hopen voor hun
demokratische gevoelens dat hun instemmen met diktator Van Acker
slechts ingegeven is door een ironische
iparafraze op het vroegere « één man,
eén stem ».

Die de laatste tijd goed meespeelt in
het onderhouden van de mite Van den
Boeynants speelt nog steeds een chineeslantaarnen-spelletje van licht en schaduw rond de Volksunie. Het pseudo-radikaal krantengetrompet van C.V.P.boss Vandekerckhove wordt er nog
maar eens bijgehaald. Ja het zijn dappere brusselverdedigers die C.V.P.-jongetjes van het ingeslikte amendement
Lindemans over de randgemeenten.
« Ook Robert Vandekerckhove is de
jongste weken ongewoon stug : zijn
voorstel om een vlaamse « stad » te
doen funktioneren in de brusselse agglomeratie, heeft zelfs Frans van der Eist
doen schrikken.
De woordvoerders van de Volksunie
zitten er maar bescheiden bij. Men hoorde tot nog toe enkele verstandige, maar
schaarse cromerkingen van Frans Baert
en nu en dan het ironische gebrom van
Wim Jorissen. De V.U.-delegatie is wel
wat gehandikapt. Zij beschikt niet over
de know-how van de grote partijen, die
niet alleen een studiedienst hebben,
maar ook de ervaring van hun ministers
en hoge ambtenaren. De V.U.-afgevaardigden moeten nu de opinie bewijzen,
dat zij meer te vertellen hebben dan federalistische algemeenheden : dat zij
een konkreet antwoord gereed hebben
voor de technische problemen die aan
de orde staan ».

PERS

« Zoals bekend bestaat er zowel in de
Kamer als in de Senaat een bulletin
« Vragen en Antwoorden ». Zelfs als het
parlement op reces is, kunnen de volksvertegenwoordigers en de senatoren de
ministers met alle mogelijke vragen lastig vallen. Men staat gewoonweg versteld over de vindingrijkheid van sommige parlementsleden.
Vooral de V.U.-senatoren Vanhaegendoren, Jorissen en Bouwens vuren wekelijks een nieuwe reeks vragen af. In het
jongste bulletin vinden we laatsgenoemde toevallig niet terug — waarschijnlijk
was hij nog met vakantie. Zijn twee kollega's echter laten zich weer niet onbetuigd. Vanhaegendoren komt negenmaal
aan bod, maar wordt ruim overtroffen
door Wim Jorissen (men is niet voor
niets fraktieleider) die met veertien
vragen op de proppen komt.
Dit schijnt niet naar de zin van kamervoorzitter Van Acker en senaatsvoorzitter Struye, want beiden ijveren
al enige tijd om beperkingen op te leggen bij het stellen van parlementaire
vragen. Een soort rantsoenering dus.
Wij kunnen hen (vooral de socialist Van
Acker) een slogan aan de hand doen :
« Een man, één vraag ! ».

VOOR ALLEN
De B.S.P.-isten die met hun volkshuizen niet moesten onderdoen voor de verfransers van de godshuizen hebben eindelijk, (her)ontdekt dat de verfransing
te Brussel een kwestie is van sociale
druk op het vlaamse individu. Het is te
hopen dat zij zoals Vermeylen senior in
zyn « vrijdenkende » periode van de
« Kritiek der Vlaamse Beweging » ook
tot de konkluzie komen « dat alles wat
de Vlamingen vergen, moet leiden tot
het eisen van federalisme... zij kunnen
niet anders, willen zij hun beginselen
volgen » (Vermeylen 1905).
« Is dat omdat het frans zo'n aantrekkelijke taal IS zoals Jacques Guyaux het
bezingt ? Bijlange niet, de werkelijke
oorzaak is dat men in de hoofdstad geen
kans geeft aan de Vlamingen, noch op
gebied van het onderwijs, noch in de
administratie. Omdat men in de hoofdstad het nederlands als de taal van de
meid blijft beschouwen, omdat de dokters in het Brusselse weigeren nederlands te spreken met hun patiënten, omdat men in de winkels van de Avenue
Louise en de Galerie de la Reine wordt
wandelen gezonden als men geen frans
wil spreken, daarom is deze verfransing
een feit.
De Vlaamse kwestie is in de hoofdstad
een sociale kwestie, en wie dat niet wil
zien verdient niet socialist te worden
genoemd, ook al heeft hij een partijlidkaart van de B.S.P. op zak, ook al is hij
« bourgmestre, sénateur ou depute socialiste ».
't Is daarom dat de vlaamse socialisten inzake de kwestie Brussel het been
stijf moeten houden ».

DE NIEUWE GIDS
Dé predikant van de vlaamse hoofdartikelschrijvers (zij het dan een part
eerlijker dan een Leynen van Limburg)
heft waarschuwend z'n paternalistisch
vingertje op naar de jongens van de
Volksunie. Wij zullen streng geoordeeld
worden door onze eigen aanhang als wij
in de kommissie Eyskens niet « meespelen » zoals het de C.V.P. belieft.
Dat in de krant, die opgericht werd
om te bewijzen dat er geen nationaliteiten-probleem meer bestond in het
Vlaanderen van na 1945.
« Wat wij hier schrijven geldt vanzelfsprekend de nationale partijen. Maar
het komt ons voor dat indien de vlaamsnationale of de waals-nationale partijen
hun medewerking verlenen aan een
vooruitstrevende regeling van de kommunautaire problemen, zij daaruit succes bij de opinie kunnen boeken.
Ook al verklaart zulk een partij achteraf dat de regeling waaraan ze medewerkt, niet de weerspiegeling is van al
haar objektieven en dat ze voort zal ijveren om haar programma verder uitgevoerd te zien, toch zou de pozitieve
geest waarmee zij een oplossing hielp
tot stand brengen, waarover nu een
grondwettelijke meerderheid in het parlement bestaat, haar door het grootste
gedeelte van haar eigen opinie ten goede worden aangeschreven.
Aldus zou die partij daarenboven het
zwijgen opleggen aan degenen die haar
doodverven als een antiparlementaire
partij en aan degenen die er uitsluitend
een zweeppartij willen in zien.
Meer bepaaldelijk zou de Volksunie
uit een dergelijke pozitieve proef voorkomen als een partij waarmee ook te
onderhandelen valt op het ogenblik dat
een regering moet worden gevormd.
Het gaat hier om een operatie die in
elk geval moet slagen — hoe tegengesteld de opinies vooralsnog zijn.
De schuldige voor een mislukking zou
het wel alleen met de toejuichingen van
de fanatiekelingen uit zijn partij moeten stellen ».

ELSEVIER
En een kijk van uit het Noorden op de
zoveelste vliegpoging van de heren die
nog altijd niet inzien dat alleen met federalistische vleugels dat 1830-vehikel
een nieuwe start kan nemen. Maar heeft
pauw Eyskens dat al begrepen ?
« Mislukt ook deze poging (en niemand
geeft veel voor het welslagen ervan)
dan zullen Eyskens en zijn katoliek-socialistische ploeg het zelf moeten doen
en krijgt Eyskens' katolieke partijgenoot oud-premier Paul Vanden Boeynants opnieuw een kans het met zijn
oud denkbeeld te proberen — een grote
koalitie tussen katolieken, socialisten en
liberalen. Dan zal voor een drietal figuren het moment gekomen zijn om uit de
koelissen naar voren te treden, namelijk
voor de rechtskatolieke Brusselaar Vanden Boeynants, de rechts socialistische
Brusselaar Henri Simonet en de liberale
Gentenaar Willy De Clercq. Maar welke
formules zij ook mogen uitbroeien, aan
het essentiële probleem valt niet te ontkomen : de staatsinstellingen moeten
vernieuwd worden, de gemeentelijke
autonomie zal een veer moeten laten
ten bate van een doeltreffende bundeling van plaatselijke overheden en aan
de pretentie van sommige Brusselse potentaten moet een eind gemaakt worden ».
ONS LEVEN
Heeft Eyskens het federalisme nog
niet (terug) ontdekt, zijn geheugen is
ook dat niet meer van « Nieuw Vlaanderen », dan kan hij even bij zijn rektor
van Leuven-Vlaams Prof. P. De Somer
te rade gaan. Die is er wel voor. Op zijn
Piets. Zo zegt hij in een vraaggesprek
met het eeuwigjonge « Ons Leven ».
V. «Kommissaris-generaal Leemans
heeft ooit gesteld, dat bij een oplossing
van het probleem van het Hoger Onderwijs, men een verregaande autonomie aan de taalgemeenschappen zal moeten geven.
A. Deze mening treed ik bij.
V. Bent U voorstander van een konsekwent doortrekken van dit principe
van de tweetaligheid, dus voor federalisme.
A. Persoonlijk ben ik er voorstander
van, alhoewel ik geen ekspert ben en
niet over alle elementen beschik om
een oordeel te vormen. Ik meen dat, indien ons land op federale bazis was ingericht, de Walen in Leuven hadden
kunnen blijven.»
LA GAUCHE
Dit waalse linkse weekblad, tussen
haakjes heel wat pozitiever tegenover
de Vlamingen dan « Combat » of « La
Wallonië », schudt ook het hoofd over
die eeuwige blindheid van de unitaristische in-het-slop-zitters, die maar steeds
de federalistische weg voorbijlopen ?
«Wij wensen de 28 «jagers» geen
«veel geluk ». Een hervorming van de
grondwet onder de huidige voorwaarden kan niets anders dan versteviging
van voor de arbeidersbeweging ongunstige krachten weerspiegelen. Wij verzetten ons tegen nieuwe Ronde "Tafels.
Om autoritaire oplossingen te vermijden is er maar één weg : de autonome
strijd van de arbeidersbeweging voor
het federalisme.
De betrekkingen «tussen de gemeenschappen » kunnen niet anders geregeld
worden dan door het federalisme. Dat
betekent dat Vlaanderen en Wallonië
dan hun eigen toekomst bepalen kunnen
door middel van eigen instellingen. De
huidige koehandel is niets anders dan
een hinderpaal voor het federalisme.
Alleen door de strijd voor het federalisme en het socialisme i? het mogelijk
om een einde te maken aan autoritaire
oplossingen, welke zij ook wezen.»

SPEURTOCHT
« KEN UW HOOFDSTAD »
Zondag 19 oktober 1969 heeft te
Brussel de tweede zoekwandelin?
«KEN UW HOOFDSTAD» plaatlf
Die kulturele en sportieve uitgave, IS voor het vlaamse aktie- en
gezelschapsleven in het Brusselse
van bijzonder belang en betekenis.
Verleden jaar waren er rond de
driehonderd ingeschrevenen. We
hopen dat we er dit jaar nog meer
zullen hebben, gelet op het verheugend feit, dat tal van groepen
en verenigingen reeds hun medewerking, of geldelijke steun hebben toegezegd.
Inschrijvingen tegen 20 fr. van
heden af ten lokale. Voor groepen
vanaf meer dan drie personen is
een gevoelige vermindering voorzien.
De start voor de eerste vertrekkers is vastgesteld te 13 u. en ondertussen gaan de inschrijvingen
verder, in en aan het café « Uilenspiegel ». We doorzoeken de middenstad, met een afstand van 4
km., en beantwoorden al kijkend
en wandelend de op het kontroleblad gestelde vragen en zo tot aan
het hoofdkontrolepunt rond de
Vlaamse Schouwburg. Hier is een
rustpauze in de « St. Rochuszaal »
op de Antwerpse Steenweg 106,
waar nog een paar bijkomende
vragen zullen gesteld worden, met
daarop de prijzenoverhandiging
en een gezellig samenzijn tot 19 o.
Te 19 u 30 begint het voetrallybal met het orkest en onder leidin van Stan Philips.
Toegang 40 fr. ; voor de deelnemers aan de zoektocht 20 fr. Spijzen en dranken zijn ter beschikking.
De opbrengst komt gedeeltelijk
ten goede aan de vlaamse-scholenaktie te BrusseL

Groepen en maatschappijen
allerhande ! I !
Speciaal voor U bedacht.
IEDER D O R T M U N D E R
THIER BRAU HOF
kan U op ieder ogenblik van
de dag van het jaar middagen avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag,
zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten.
Middag- en avondmaal In groep
gezellig, fi]n, goed en goedkoop.

HET LAATSTE NIEUWS
De jongens van het Leste Nuus blijven ook maar blauw-blauw tegenover
het federalisme. En dan maar verwonderd zijn dat zelfs de dartele Echternach-sprongetjes van H. Vanderpoorten,
het « vlaamse beeld » van de P.V.V.
maar geen gestalte kunnen doen krijgen. Zoals de verkiezingspeilingen van
«Het Laatste Nieuws» het telkens zo
procentueel juist bewijzen.
«Het ware goed, dat de leden van de
Commissie-Eyskens dit voor ogen zouden hebben, Brussel mag de steen des
aanstoots niet zijn, die tot het besluit
zou leiden dat het federalisme de enige
oplossing is.
In sommige kringen en dagbladen
schijnt men de openbare mening op deze uitkomst te willen voorbereiden. Door
op die nagel te hameren wil men deze
oplossing als onoverkomelijk ingang
doen vinden.
Zij is de slechtste die de Vlamingen
kan voorgehouden worden want zij zou
hen alle troeven ontnemen, die zij thans
bezitten, dank zij hun culturele, sociale
en economische opgang.»
WALTER LUYTEN.

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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beslist kunnen boeien m e t als
tema : «V.U. en gemeentebeleid ».

bewegi
Boom - Rupelstreek

Antwerpen - Stad
KOLPORTAGE
Kolportage m e t radiowagen
5n het noordelijke gebied van
de stad, namelijk SchoonbroekHagelkruis. Zondag 5 oktober
om 10 u. Bijeenkomsc aan de
kerk te Ekeren om 10 u. 's
morgens.
TEACH-m
Jongerengesprek m e t de medewerking van « De Vaganten »
op vrijdag 10 oktober in de
zaa' « O n t m o e t i n g » Brederodestr 128 om 20 u. Sprekers voor
die avond : Nelly Maes, Mik
Babylon, De Bouvre. Hugo
Schiltz. Inkom g r a f ' .
VOLKSUNIE-HARMONIE
Vijf echte vlaamse muzikanten met zware instrumenten
gevraagd. Ze moeten Vlaming
zijn en hun vlaams gezicht in
de V.U.-harmonie durven tonen.
Ze worden de eerst volgende
donderdag verwacht op de herhaling in ons lokaal café 't Anker, Astridplein 1 Antwerpen,
stipt te half negen 's avonds.
Inschrijvingen vanaf 20 u.

Berchem
L2DENVERGADEEING
Vrijdag 10 oktober 1969 te
20 uur in de zaal « Limburgia »,
Beernaarstraat. Karel Dillen
spreekt over het aktueel onderwerp
« lerland-Vlaanderen ».
Daarna filmvoorstelling over
Ierland.

Broechem
BESTUURSVERGADERING
Na een zonnige verlofperiode
van twee m a a n d e n k w a m e n de
bestuursleden der V.U.-afdeling
Broechem bijeen op 10 septem.
ber.
Tijdens
deze
vergadering
werden schikkingen getroffen
om met verenigde krachten aan
een nieuwe ledenwerving te
beginnen.
Er werden tevens plannen
gemaakt om rond Kerstmis onze leden en vooral het jonge
volkje op een gezellig vieruurtje met poppenkast en tombola
te vergasten.
Het politieke vormingsinstit u u t Lodewijk Dosfel zond aan
het bestuur een overzicht van
zijn geprogrammeerde aktiviteiten 1969-1970, colloquia en
lessencikli. Nadere inlichtingen hieromtrent op het sekretariaat of bij de voorzitter.
GESLAAGDE UITSTAP
Op uitnodiging van onze zusterafdeling Ranst trok een honderdtal leden van Broechem op
familie-uitstap naar het « Soete
Waesland», het « V e r d r o n k e n
land van Saef t i n g e » en het
prachtige middeleeuwse vestingstadje Hulst, in ZeeuwsVlaanderen.
Na een stevig middagmaal te
Hulst werden we door de heer
Hollaert van de plaatselijke
V.V.V. opgewacht in de ruime
burgerzaal van h e t laat-gotische stadhuis, waar onze gids
een uitvoerige
uiteenzetting
bracht over al de bezienswaardigheden. Na een bezoek aan
de baziliek volgde een wandeltocht doorheen de stad, waarop
de terugreis werd aangevat.

Borgerhout
ONS J A A R L I J K S FEEST
Niet enkel om eens te zamen
te zijn maar ook om onze kas
te spijzen houden wij ons jaarlijks dansfeest op vrijdag 24
oktober. Zoals steeds zorgt Piet
Willems voor de organizatie.
Wij verwachten een grote opkomst. Kaarten zijn te bekomen bij Piet Willems, De Winterstraat 14, Borgerhout. telefoon 36.43.08.
BELGISCHE CHAOS ?
Voor vrijdag 10 oktober te
^Ou30 in de Nieuwe Carnot
hebben wij als gastspreker de
neer J o Belmans, de kempische
voorman die zal handelen over
«Belgische chaos en V.U.-planDmg mzake streekbeleid.»

LEEUWENRALLY
Op 5 oktober a.s. gaat onze
derde Leeuwenrally door. De
prijzentafel beloopt meer dan
80.000 fr. (Ie prijs : vaatwasmachine. 2e tot 5e prijs : radio's).
Inschrijvingen en inlichtingen, Antwerpsestraat 30 Boom,
tel. : 78.02.99.
Bornem
V.U.-BAL
Zaterdag 15 november om 21
u. V.U.-Bal in de zaal Alcazar,
Puursesteenweg. Orkest Waltra
van Stan Philips.
Brasschaat
J A A R G E T I J D E WIM MAES
Op 5 oktober te 11 u. zal in
de hoofdkerk te Brasschaat een
plechtig jaargetijde worden gelezen n.a.v. het overlijden één
jaar geleden van Wim Maes.
Na de kerkdienst korte plechtigheid aan het graf.

Edegem
VERGADERZAAL
Ons bestuur mag zich eindelijk verheugen in een eigen
vergaderzaal. Het adres luidt :
« Oud A n t w e r p e n », Oude Godstraat 248 te Edegem. Deze zaal
staat voortaan ten dienste van
de bestuurs- en kadervergaderingen.
GEBOORTE
Bij Erik en Anne-Mie ClausVan Noten werdt een vierde
kindje geboren op 17 juli. Onze
hartelijke gelukwensen.
HUWELIJKEN
Wij v e r n a m e n het huwelijk
van Vera en Walter Schiltz,
zoon van Antoon Schiltz.
Op vrijdag .26 september trad
Magda De Boel in het h u w e lijksbootje
met Eddie Van
Ham., Hartelijke gelukwensen
aan beide paren en ouders.
KOPIJ
De kopij voor het kontaktblad van Edegem wordt ingewacht vóór einde oktober.

Herenthout
V.U.-BAL
Ons
tweede
Volksuniebal
werd onmiskenbaar een sukses
m e t als hoogtepunten : het fel
gesmaakte optreden van het
« S e p t e t C a m b r e » m e t de gevoelvolle muzikale begeleiding
van Hans Swinnen, de prachtiggeslaagde verkoop van vignetten ten gunste van de « Boemerang-aktie » met als ster-verkopers
volksvertegenwoordiger
J o Belmans en de senatoren
Wim Jorissen en Edgard Bouwens. Op 'n tiental m i n u t e n
werd 't rond bedrag van 10.000
frank gerealizeerd. Rezultaten .
1. Steun Vlaamse
Scholen
Brussel : 2.000 fr. 2. Tombola :
de netto-opbrengst va.i 3.500 fr.
wordt integraal afgedragen aan
onze kas voor kantonnale werking.
Wie zegt er daar ook weer
dat de Kempen niet opschieten ?
OVERLIJDEN
Op 25 september overleed dhr
J u u l Torfs, vader van onze bestuursleden Norbert en Felix
Torfs.
De Volksunie Herenthout betuigt de diep-beproefde familie, en inzonderheid onze aktieve bestuursleden haar oprecht
meeleven.
Hoboken
GESPREKSAVONT
Vrijdag 17 oktober te 20u30
verwachten we onze leden op
de algemene vergadering. Vooral zij, die geïntresseerd zijn
aan het gemeentebeleid, zullen
die avond vast hun gading vinden.
De heren A. De Beul, (Wilrijk), Van Huffelen, (Edegem)
en C. Pichal (Hoboken) zullen
ons, als gemeenteraadsleden,

Herentals
FLAMINGANTEN - DANS IN - NACHT
Zaterdag 8 november a.s. gaat
in zaal « Funkis » te Herentals
de tweede grootse Flaminganden dans-in-nacht door. Inrichting Volksunie Herentals.
De vlaamse topzanger Louis
Neefs zorgt voor de hoofdschotel, samen met het amuzementsorkest Ronny Clark.
In de grote bierkelder speelt
het orkest B r u n o Engelbert
o.l.v. Roger Van de Wattijne en
met medewerking van gekende
muzikanten uit Herentals.
Als biezondere a t t r a k t i e zal
het dansfeest in de grote zaal
worden geopend door de nieuwe Volksunie-fanfare. Inkom
50 fr.
Kontich
FLINKE LEIDERSPLOEG
Ward De Vreese-Rik De Wever. Twee mannen, één streven.
Wie Ward De Vreese is, hoeven we niet meer te zeggen; hij
staat reeds jaren in de strijd te
Kontich. Rik De Wever is een
Vlaams-Nationalist. Hij is niet
de m a n die zich bij de pakken
neerzet. Hij zegt wat hij m e e n t
en m e e n t w a t hij zegt. Samenwerking, aktie, dienstbetoon,
wordt verzorgd door een t e a m
van m e d e w e r k e r s w a a r v a n Jef
Steurs de centrale figuur is.
Zijn leus is «Dienstbaarheid is
plicht».
Onder het
voorzitterschap
van René J a e k e n stevent de
V.U. Kontich bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen
n a a r een veilige haven.

Lier
V.U.-BAL
De afdeling Lier richt h a a r
jaarlijks bal in op zaterdag 8
november. Orkest Sound Drake. Zaal van Café Belgrado,
Lispersteenweg. Inkom 40 fr.

V.U.-DANSFEEST
Op 18 oktober e.k. te 20u30 In
het «Parochiaal C e n t r u m Sint
Jozef»,
Liersesteenweg,
314
(grens Boefhout) Mortsel. gaat
ons V.U.-« Herfst-bal » door met
het orkest « J a c k y
Sands»
Kaarten aan 30 fr. ( = lot).
ABONNEMENTENSLAG
Wie nu inschrijft voor 1970
bekomt t.e.m. einde 1969 ons
weekblad « g r a t i s » . Tot uw
dienst : Wim Claessens, Liersesteenweg, 197 Mortsel (tel. :
55.39.09)

Niel
BAL
Zaterdag 11 oktober te 21 uur
eerste afdelingsbal in de zaal
Keizershof, E. Vanderveldelaan
t e Niel. Orkest Barry Bell. Toegang : 30 fr.
DIENSTBETOON
Hebt u moeilijkheden met
administratie of belastingen,
wend u tot het sekretariaat,
Aug. Vermeylenstraat, 5, Niel.
Wij helpen u.
Nijien
ZEVENDE VOLKSUNIEBAL
Voor de zevende maal richt
de afdeling Nijien haar bal in :
zaterdag 18 oktober te 20 u u r in
de Grote Turnzaal (Parochiezaal), Gemeentestraat te Nijien. Ensemble Meulemans. Inkom 30 fr.

Schoten
VOORBEREIDING
VERKIEZINGEN
Het afdelingsbestuur stelde
een plan op voor de kampanje
der komende gemeenteraadsverkiezingen. Een politiek komitee is belast met het uitwerken van ons verkiezingsprogramma. Als inzet zullen alle
leden bezoek ontvangen van
één der bestuursleden. Opmerkingen, wensen, eventuele medewerking, enz. kunnen dan
even besproken worden.

Stabroek
BAL
Mariekerke
Wegens onvoorziene omstanV.U.-BAL
digheden wordt het eerste V.U.Zaterdag 25 oktober om 20 u.
bal van 27 december n a a r 29
Volksuniebal in de zaal «Raads- november
verschoven." Zaal
kelder», Jan
Hammenecker- « V a l e n t i n e » , Dorpstraat. Orstraat 3 te Mariekerke. Orkest
kest « The Raindrops ». Inkom
Bert Kwint. Inkom 30 fr.
20 fr.
KOLPORTAGE
Zaterdag 18 oktober grote
Merksem
kolportage. Samenkomst om
KLEINKUNST '69
, half drie in zaal «Valentine »,
Dorpstraat.
Onder de titel K. Klein 69
prezenteert onze onvermoeibare Vlaamse K r i n g Groeninghe
een mooie avond in de zaal
Sint Eduardus, Bredabaan, op
Turnhout
vrijdag 17 oktober te 20 uur. Op
HERFSTBAL
het p r o g r a m m a Arlechino choZaterdag 18 oktober '69 om
reo, collegium musicum, Jos 21 u u r in achterzaal (poort)
van der Veken, mime F r e d e r i k
AMICITIA, Grote Markt, Turnen H e r m a n Elegast. K a a r t e n
hout : V.U.-Herfstbal met Walaan 50 fr. Plaatsbespreking
Merksemse Boekhandel, Breda- tra-orkest van Stan Philips Inkom : 50 fr.
baan 772.
LEDENVERGADERING
Deze gaat door op 24 oktober
a.s. ledere donderdagavond is
er vanaf 20 u u r iemand van de
Volksunie in ons lokaal Tijl te
spreken. Het sekretariaat Sint
Lutgardisstraat 56 is alle dagen open. Telefoon voor afspraak : 45.57.77.

Mechelen A r r . )
ARRONDISSEMENTEEL
V.U.-BAL
Het arrondissementeel V.U.Bal zal zeker niet minder zijn
dan de talrijke afdelingsbals.
In de prachtige zaal met aanpalende bar « De Toekomst» te
P u t t e (Centrum) spelen op zaterdag 22 november vanaf 20u30
voor u ten dans de orkesten
F e r r y Hill en Die Tiroler Holzhacker Brud'r. Er is bovendien
een tombola m e t waardevolle
prijzen voorzien. Inkom : 50 fr.
Kaarten vooraf te bekomen bij
de bestuursleden van de afdelingen.

Mortsel
WIM MAES
Op zondag 5 oktober e.k. te
11 u. wordt een zielemis opgedragen in de hoofdkerk te
Brasschaat tot nagedachtenis
van Wim Maes. Nadien korte
plechtigheid aan het graf.

Vorst - Veerie - Eindhout
DANK
Wij bedanken alle mensen
die door hun aanwezigheid ons
bal tot een sukses deden uitgroeien.
BESTUURSVERGADERING
De volgende bestuursvergadering heeft plaats op zondag 5
oktober. Agenda : gemeenteraadsverkiezingen, abonnementenslag, kastoestand na bal.
WIJNEGEM
INNIGE DEELNEMING
Op 67-jarige leeftijd overleed
drh J. Van Nuffelen, schoonvader van ons bestuurslid Rik
Matthijssens
Onze
oprechte
deelneming.
BELANGRIJKE
VERGADERINGEN
Maandag 6 oktober om 20 u.
in «Vleminckhof» Onmiddelijk daarna om 20u30 stipt vergadering voor de kandidaatgemeenteraadsleden
(uitleendokumentatie meebrengen a.u.
b.)
VLAAMSE VRIENDENKRING
Onlangs werd de W K uitgebreid. Een tiental jongeren vormen nu een vaste kern. Als
voorzitter werd gekozen Domien Stevens; sekretaris is Edwin Somers.

zoekertjes
Reklametekensar zoekf DRINGEND
werk, liefst omg. Antwerpen Niel
noodzakelijk t e k e n w e r k . G o m . Van
Geelstraat 14 Kalmthout.
T 110

Te koop weg. sterfgev. aan dr.
repressie getr. familie : industriële gebouwen (1952-1962), oppervl. 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
37-jarige zoekt betrekking als
magazijnier of portier, in het
Mechelse of het Antwerpse. Opbellen: Wim Jorissen (015)19994
T 125

Burgerlijk elektronisch ingenieur - 24 jaar. Vrij van legerdienst op 1 november e.k. zoekt
passende betrekking. Opbellen •
senator Jorissen. Tel. (015)19994
T 126

Jongeman (23) bediende, dipl.brevet helper Rode Kruis, zoekt
werk als verpleger in fabriek,
prov. Antw. of omg. St.-Niklaas.
Z. w. sen. Jorissen, tel. 015199.94.
T 112
Twee jonge verpleegsters zoeken werk, bij voorkeur streek
Boom of St.-Niklaas. Z. w. sen.
Jorissen. tel. 015-199.94 T 113
Ijzerbewerker zoekt werk als
lasser of monteur in prov. Antwerpen of Limburg. Z. w. sen.
Jorissen, tel. 015-199.94.
T 114
Garnierder - behanger (B6-B2)
L.S.B.L. Diploma : meubel- en
binnenhuisontwerper (B2) H.
S.L. Getuigschrift techn. leraar
R.T.M.N.L., 25 jaar, uit Mechelen zoekt passend werk, liefst
als tekenaar of lesgever. Schrijven : W. Jorissen, Astridlaan
80, Mechelen. Tel. 015-199.94
T 122
Vlaamse firma in brusselse omgeving zoekt hulpboekhoud(st)er. Opgave met curriculum vitae en verhoopt salaris via sen.
Van Haegendoren, G. Gezel lelaan 63, Heverlee.
T 123
Te h u u r mod. appart. met garage, 2 slaapk., 1 grote living,
hall, inger. keuken en badk.. 2
ter assen, 2 bergruimten, vestiaire, kelder, gemeenschapp. bergpl., individ. verwarming gas,
gemeensch. tv-antenne, deuropener : H. Decosterlaan 55,
Zellik (bji station St.-AgathaBerchem), tel 52.42.64. T 124

L. van
Uverstraeten
H oof dred a ktem
Alle bnefwisseline vooa
redaktie naar
Rotatyp
Sylv
DupuisLaan
110 Brus 7 Tel 23 11. i
Beheei
Voldersstraat H öruise.
Tel (02)125 160
Alle klachten voor met ontvangen V blad op dit adres
Jaarabonnement
30t' b
Halfiaarlilks
170 fr
Driemaandelijks 95 tt
Abonnement buitenlano
Steunabonnemeni

48U IT
820 fr

(minimum'
Losse nummert
8 fr
Alle stortingen voor het Otad
ov postrekening
1711 -if^
« Wij »
Vlaamn-nntiorinal
weekblad
Verantw uitg Mr F Van
der Eist Beizegemstraat "^
Brussel 12
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ÉRABANT
Anderlecht - Landelijk

NIEUWE
GEVOLMACHTIGDE
De heer Vic de Winne, kantonnale gevolmachtigde van
Anderlecht-Landelijk, nam ontslag. Het Arr.-bestuur dankt
hem om de bewezen diensten.
Het droeg zijn bevoegdheden
over aan de heer Daniël Deconynck, kantonnale gevolm. voor
Anderlecht-Stedelijk.
Brussel ( A r r . )

VERSLAG ARR. RAAD
Op de Arr. Raad van 27-9-69
werden volgende beslissingen
getroffen.
1) Er zal op volgende Arr. raad
nogmaals een bespreking gewijd worden aan het standpunt
van de Volksunie over Brussel.
2) De afdelingen wordt gevraagd, op hun volgende bestuursvergadering de mogelijkheid te onderzoeken om de kosten van Brussel-Brabant in
hun gemeente zelf te dragen.
3) Verkiezing bij handgeklap
van de heer Theo Beenders,
Leuvenbaan, 39 te Zaventem
tot arrondissementeel bestuurslid ter vervanging van de heer
Jos Verloop, ontslagnemend als
penningmeester. 4) Vóór volgende Arr. raad zal er een vergadering bijeenkomen ter bespreking van de financiële en
ekonomische problemen. 5)
Vanaf volgende Arr. raad zal
een aanwezigheidslijst voorgelegd worden voor de vergaderingen van het arr. bestuur.
ABONNEMENTENSLAG
In de loop van voorbije week
hebben alle afdelingssekretarissen de streefnorm en de onderrichtingen gekregen voor
hun afdeling. Wij zijn ervan
overtuigd dat iedereen hier ten
volle aan zal medewerken.
PROVINCIALE KADERDAG
Heeft plaats op zondag 12 oktober e.k. in het Rijksdomein te
Hofstade. De vergadering zelf
in het lokaal « Zomerlust». Het
middagmaal in het «Bootshuis».
Aanvang : 10 uur. Prijs : 150 fr.
alles inbegrepen. Inschrijvingen bij de Provinciale voorzitter Bob Maes, Parklaan 14 te
Zaventem.
VERGADERING AFDELINGSSEKRETARISSEN
Het is onmogelijk deze te laten doorgaan op heden zaterdag 4 oktober. De vergadering
werd verlegd tot zaterdag 18
oktober 1969 om 15 uur in het
lokaal «Waltra», Arduinkaai
.(K.V.S.) te Brussel
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Grimbergen
VOETBAL

Morgen zondag 5 oktober 17
u. : Tijl voetbalt tegen O.L.V.Waver op terrein St Servaasdreef. Grimbergen.
V.U.-NACHTBAL
Zaterdag 29 november derde
V.U.-nachtbal in « Fenikshof».
Orkest Stan Philips.
Jette

AANBEVOLEN DATA
4-10-69 te 20u30 zaal «Excelsior», poppenkast voor de kinderen; 26-ll-'69 zaal «Excelsior» te Jette. Optreden van
Miei Cools.
VUJO
Heden zaterdag 4 oktober om
14 u. (en niet om 10 u) heeft in
de zaal « Excelsior» een informatievergadering plaats onder
het motto : Jeugd en gemeentepolitiek.
Keerbergen

TENTOONSTELLING
FERDINAND VERKNOCKE
Op uitnodiging van Keerpunt
65 stelt Ferdinand Verknocke
van 11 oktober tot 26 oktober
tentoon in galerij Bloemendaal,
Mechelbaan alhier.
Opening op 10 oktober te 20
u. met inleiding door Dr. E.
Van de Velde.

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 » Diestsesteenweg 300 te Kesseel-Lo.

Merchtem
AFDEUNGSBAL
Op zaterdag 25-10-60 heeft in
de zaal Oberbayern, Stoofstraat
te Merchtem het eerste Volksunie-afdelingsbal plaats. Orkest
Harry en zijn Peacocks.
St.-Kwintens-Lennik
ONTSLAG

Afdelingsvoorzitter J. Van
Lier, nam op eigen aanvraag
ontslag. Het Arr. bestuur dankt
hem om de bewezen diensten.
Dhr A. De Baere werd eenparig tot wn. voorzitter gekozen.

Vilvoorde

BAL V.U.
Op 18 oktober houdt de afdeling 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
Brussel
hét evenement 1970! Kaarten
50 fr. te bekomen bij de leden
BRUSSEL DANST
in « De Gouden Voorn », HoutZondag 19 oktober te 20 uur, kaai 1 en in «De Witte Leeuw».
na de aankomst van de Voet- Als naar gewoonte, tombola.
rally, in de St-Rochuszaal, Antwerpse steenweg 106 te Brussel 1, speelt het orkest Stan
Philips het Herfstrally-bal. In- Wemmel
kom 40 of 20 fr.
EERSTE DANSAVOND
BIJ DE BREUGELVRIENDEN
Voor de eerste maal richt
Vrijdag 17 oktober om 20 u. is onze afdeling een jaarlijkse
het feest in het lokaal «Uilen- dansavond in. Wij verwachten
spiegel». Na de statutaire ver- dus al onze vrienden op dit bal
gadering, huldiging, feestmaal in de zaal « Pax », Schoolstraat,
en gezellig samenzijn. Begin 20 op zaterdag 11 oktober vanaf
uur.
20u30 tot... in de vroege uurtjes.
Diest ( k a n t o n )

2e DANSFEEST
Zaterdag 18 oktober 1969 om
21 u. in zaal Berkenhof, Turnhoutsebaan, Molenstede.
Edelweiss speelt ten dans.
Deelname in de onkosten : 50 fr.

Zaventem
BAL

De Volksunie-afdeling Zaventem nodigt uit op haar «Ruisende Volksunie-Dansavond »
op zaterdag 11 oktober 69 om
21 u. in zaal « St Michiel» Stationstraat, 103 te Zaventem. Orkest : Rhythm-club ».

Dworp
MOSSELFEEST
De plaatselijke V.ü. afd. samenwerkend met de Pallieterklub richt haar jaarlijks Mosselfeest 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 afdeling (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.

OOST-VLAANDEREN
Aalst

SUKSESRIJKE
KOLPORTAGE
Tijdens de kolportage van 28
dezer werden 350 nummers
verkocht. De mannen van Aalst
werden flink bijgestaan door
de zes man sterke ploeg van
Remi Van den Broeck. Daarvoor onze oprechte dank! Volgende kolportage zondag 19 6ktober! Nu reeds vastleggen en
tijdig op post!

BAL
Bredene
Zaterdag 18 oktober 1969 om
21 u. 4e Nachtfeest in de feest- NIEUW BESTUURSLID
Door de groei van het aantal
zaal Modern Palace. Orkest
Ronny Clark en zanger Louis leden wordt een nieuw bestuurslid gekoöpteerd. KandiNeefs. Inkom 50 fr.
daten voor deze funktie kunnen zich bekendmaken bij
voorzitter M. Pollet, NoordzeeBurst-Ressegemstraat 29, Bredene, tel. 819.84

gandisten goed en legt 60 fr =•»
reed (hoofdlid) en
2itr(mft^
VERENIGDE HANDELAARS
Deze bloeiende verenim„„
zorgde dit jaar .veer voTr^^"^
aangename verrassing : ^ e t
Leffinge kermis deed ze vlaggen aanbrengen, en de leenwt
vlag ontbrak er niet. Fijn!

LEDENVERGADERING
Op zondag 5 oktober, ledenvergadering in lokaal Geerts
Frans.

Oostende
VUJO

Bambrugge

Lebbeke
VLAAMS BAL
Zaterdag 15 november om 21
uur Vlaams Bal in de zaal « Palinghuis», Grote Markt, Lebbeke. Inkom 40 fr. Orkest Pit
Storms en zijn Zwervers.
Nieuwerkerken bij
Meerbeke

IN MEMORIAM
Onder grote belangstelling
werd onze trouwe propagandist
Albert Van Snick ten grave
gedragen. Zijn plots overlijden
was voor de tallozen die hem
hebben gekend een zware slag.
Onze innige deelneming.
St.-Amandsberg - Oostakker

LEDENVERGADERING
Vrijdag 10 oktober eerste
maandelijkse ledenvergadering,
om 20 uur in Café St. Amand
Antwerpse steenweg, 119. Kamiel Van Damme spreekt over
«Wat is Vlaams nationalisme»
waarna filmvertoning
over
Zwitserland en dia's over de
plechtige herdenking Cyriel
Verschaeve te Solbad-Hall. Roni Ranke draagt vóór.
Sint-Niklaas
STADSRAAt

Op 24-9-69 werd voor de eerste maal door onze afdeling een
stadsraad gehouden. De talrijke
aanwezigen bespraken bepaalde problemen in verband met
gezin en bejaarden. Het opzet
van de stadsraad is tegen
de gemeenteraadsverkiezingen
van 1970 een zo volmaakt mogelijk programma op te bouwen.
KOLPORTAGE
Morgen zondag 5 oktober
kolportage te Stekene. Samenkomst om 9ul5 aan café «De
Engel», of 9u45 aan het gemeentehuis te Stekene.
Scheldekant - Waasland

KOLPORTAGE
De kolportageploeg van de
Scheldekant start met haar geregelde kolportages morgen
zondag 5-10H69 te BazeL Bijeenkomst in «Cambrinus » Kruibekestraat 1 om 9u30.

Outer
HÜWELUK
Onze simpatieke propagandist Roger De Clercq trad in 't
huwelijk. De afdeling Appelterre-Eichem en zijn kameraden uit de kantonnale ploeg
wensen hem een lang en gelukkig huwelijksleven.
Ronse

BESTUURSVERGADERING
Deze zal gehouden worden in
het gewoon lokaal, maandag 6
oktober, te 20u30.
LEDENWERVING
Van ieder van onze leden
wordt een kleine inspanning
gevraagd : werf een nieuw lid!

WEST-VLAANDEREN
Brugge ( A r r . )

KADERDAG 19 OKT.
Nog niet alle afdelingen hebben hun inschrijvingsstroken
overgemaakt. Zij worden ingewacht tot 13 okt a.s. Betaling
(65 fr.) voor middagmaal te regelen bij de inschrijving.
VERHUIS SEKRETARIAAT
Vanaf 1 oktober 1969 werd
het arrondissementeel sekretariaat ten huize van Amoud
Vanhouteghem,
overgebracht
naar Zeebrogge, Roeaanstraat
46. Het arr. bestuur blijft wekelijks bereikbaar op het vast
sekretariaat, elke vrijdagayond
van 21 tot 24 uur te Brugge, Suveestraat 2, Ie verdieping (boven Breydelhof). Tel.: 350.67

De Haan

LEDENWERVING
De eerste nieuwe leden voor
1970 die op het arr. sekretariaat
binnenkwamen waren er uit
Klemskerk - Vlissegem ! Onze
huidige leden mogen ons verwachten de eerstvolgende dagen en weken voor de bernieuwing.
VOLKSVERGADERING
Zaterdag 25 oktober spreekt
rrov. Maurits Zwaenepoel voor
onze afdeling over «Als Vlamingen, hoever staan wij ? s
20u30 in kafé Mispelburg, Vosseslag. Klemskerke.

In het Pension Monika Ka
rel - Janssenslaan,
Oostpnyir
richt de VUJO een r e ^ ^ v l ^
studieavonden in. Prijs : 20 fr
per avond, abonnement* 60 fr
voor de 4 avonden. Gestarf
werd op 2 oktober. Volgende
avonden hebben plaats op 1(1
oktober, 31 oktober en 7 november. Zij worden telkers in
«WIJ» bekendgemaakt
LO»E CLAES
Op 26 sept was senator Lode
Claes de gast van onze afdeling. 141 personen waren aanwezig in «De Ncjordzee» om te
luisteren naar de boeiende uitHeist a / Z e e
eenzetting van deze ^eer IDEvoegde figTinr. Een lang debat
DANSFEEST
Zaterdag 15 nov. te 21 uur, in volgde.
zaal Ravelingen. Toegang 40 fr. LEDENSLAG
ABONNEMENTENWERVING
Onze dank naar diegenen, die
Na een enorme inspanning vo<M-af via de bank of de post.
voor de ledenwerving in 1969, chek hun lidgeld 1970 reeds
specializeert de afdeling zich hernieuwd hebben. De anderen
tans in het aanwerven van le- mogen tans in de eerstkomenzers voor WIJ. Spaar 300 fr en de dagen en weken onze propaoverhandig het aan een der be- gandisten verwachten voor de
stuursleden : V. De Lille, Kur- hernieuwing. 60 fr. hoofdleden,
saalstraat 17, Gilbert Pollet, S fr bijleden!
Bondgenotenlaan 51, Jef Denoose, Bondgenotenlaan 57, Ro- BANDOPNEMER
Tijdens de jongste abonneger Vandenberghe, Zeedijk 453
of Ludo Van Drom, R. de Vriè- mentenslag had onze afdeling
hoog gemiM en -we hebben het
restraat 15.
gebaald. Vorige week werd
onze prijs ontvangen : onze afdeling kreeg aldus •^n eigea
Kortrijk
bandopnemer. Proficiat!
KOLPORTAGE
Verleden zondag kolporteerde afdeling Kortrijk met 20 Roesela re
man in de streek van Tiegem.
Op de 550 huizen, werden 180 HERFSTAVONDFEEST
nummers van «WIJ» aan de
Hierbij wordt u vriendelijk
man gebracht : dat is meer dan uitgenodigd tot het jaarlijks
35 % ! Bovendien werden dan «Herfst-avondfeest» van de
nog een 70-tal nummers ver- Volksunie-afdeling Roeseiare,
kochi, in de omliggende ge- welke doorgaat op zaterdag 4
meenten Kerkhove, Waarmaar- oktober 1969 in de zaal «De
de en Ingooigem.
Beurs», Statieplein, Roeseiare.
Orkest : Frank Evers Combo.
OVERLIJDEN
Deelname : 60 F., deurea open ;
Op 23 september overleed 20u30.,
eerste dans : 21 uur.
mevrouw Eugenie Sablain-Ver- Plaatsbespreking
: Vandenbon»
haeghe^ grootmoeder van de der Hubert, Hof van
Hénneechtgenote van provincieraads- ke 12, Roeseiare. Tel. t051/239.88
lid Roger Vandewattyne. Ckize en Van Onacker Gerard, Bragoprechte deelneming.
gesteenweg IM, Roeseiare Tel.
TENTOONSTELLING
051/226.70.
Van 11 tot 12 oktober ekspozeert kunstschilder Nesten zijn
verleen in de bovenzaal van
het Volksunielokaal 1302, bur- Ruddervoorde
gemeester Reynaertstraat 9 te DANSFEEST
Kortrijk.
Heden zaterdag 4 okt. te
20u30, in zaal Rio, eerste dansPROVINCIALE KADEBDAG
Inschrijving bij arr. bestuurs- feest van de Volksunie. Toelid André Deprez, Scfaansstraat gang : 50 fr.
24 te Menen, tegen uiterlijk
volgende maandag.
Inschrijvingen voor het middagmaal (65 fr.) door over- Stene
schrijving
op postrekening LIDKAARTEN 1970
In de e.k. weken, zullen onze
179481 van André Deprez, Mebestuursleden de lidkaart VOOT
nen.
1970 komen vernieuwen. Het is
GEVRAAGD
een goede gelegenheid om met
Arrondissementeel bestuurswat te praten.
lid Luk Debels heeft hulp no- hen
dig! Wie beschikt over een WERKPLAN «9-7«
a. Militantenploeg wordt geschrijfmachine en is bereid enkele uurtjes per week thuis vormd in elke wijk der gedaktilowerk voor de Volksunie meente, b. Twee dames zijn
te verrichten ? Zich melden in tans in het bestuur vertegenlokaal 1302 te Kortrijk (tel woordigd, c. Volgende studiekringen gaan door :
11600).
10 okt 69 «De organizatie van
de staat», «Wetgevende, Uitvoerende, Rechterlijke Macht»
Kortrijk ( A f d e l i n g )
(Lesgever : Advokaat Pierre
Calkwaert). Bestuurlijke prov.
NIEUW BESTUUR
N.. de recente bestuursver- organizatie (Kris Lambert) 13
kiezingen ziet het afdelingsbe- febr. 70 : «Bestuurlijke gestuur er uit als volgt : voorzit- meentelijke organizatie^, .(Jter : Roger Plancke; ondervoor- Nagels). 13 maart «Organizazitter : Roger Vandewattyne; tie der verkiezingen in onS
sekretaris : Mireille Bergh- land» (A. Van SyngteU- AU«
mans-t'Joen; penningmeester : lessen in de groenteveiling.
Jozef Labaere; propaganda :
Henk Gesquiere en August Wydoodt; organizatie : Camille
Velghe en Johan Velghe; fami- Tielt
„.
liale aangelegenheden : Cecilia VERGADERING
Vrijdag 17 oktober om 20 O.
Sintobin-Van Mullem.
spreekt Mik Babyion over de
KLEINKUNST
aktuele politieke toestand m
Zaterdag 18 oktober a.s. ; op- bovenzaal van «D'Hespe».
treden in VUJO-lokaal Torral- Markt, Tielt.
ba, Doornikselaan 3 te Kortrijk
van Roland van de Blue-workshop.
SCHILDER„,^«BEHANGWERK
In de Westhoek, vlug, goedLeffinge
fcoop,
LEDENSJLAG
Tijdens de volgende dagen en
Debruyne Ec^ert
weken zullen alle leden bezocht
Duinkerkestraat 74 Venrne;
Wiorden om de lidgelden te herTeL : 058/31748
nieuwen. Ontvangt onze propa-

23

mi

600 ARBEIDERS ..... 1001 MOGELIJKHEDEN!!
Deze slogan betekent méér dan wij in een boek zouden kunnen beschriiven
Het is duidelijk dat U in volle vrijheid wilt kiezen dat U niet wenst te hanÖelen met een tussenpersoon of met een beginneling U zult immers niet tevreden zijn met het eerste het beste ! U vraagt een maximum aan degelükheid
en komfort en U wenst uw geld niet in 't water te werpen ' U vraagt natuurliik
eerst vrijblijvend voorlichting ? U wenst eerst met eigen ogen te zien ' U wilt
rechtstreeks van onze kliënten weten of ze tevreden zijn U wenst een vlotte
service en snelle uitvoering Met één woord : U wenst het beste van het beste
ronder een frank teveel te betalen.

HET BESTE VAN HET BESTE...
ZONDER EEN FRANK TEVEEL TE BETALEN !!!
Vanaf 1.950.000 F
Daar komt het inderdaad op aan...
Daarom moet uw zaak op voorhand grondig besproken en bestudeerd worden
en zulks zonder enige voorafgaandelijke verplichting voor U ! U moet op voorhand weten waaraf en vvaaraan ! U heeft het recht veeleisend te zijn.

ONZE KLIËNTEN HEBBEN HET RECHT
VEELEISEND TE ZIJN !!I
Stenen kopen = opbrengsf verzekeren ! ! !
Raadpleeg onze diensten over onze prachtappartemenïen aan de Dampoort te
Cent - aan het Meerfenhof ïe Hoboken - aan de Belgiëlel te Antwerpen. Over
onze zeer voordelige villapercelen te Drongen bij Cent - in het Leuvense en
In de mooie naïuur van onze Limburg !
MEER D A N 6.000 TEVREDEN K L I Ë N T E N K U N N E N W l |
U BEZOEKEN EN DAAR
WIJ

VERWACHTEN

ZIIN

U OP EEN

MET

Vanaf 950.000 F

W l | FIER OP ! ! I

VAN

ONZE

VIER

ZETELS

Vanaf 600.000 F
Wenst U nadere inlichtingen
stuur dan deze bon naar één onzer informatiecentra
Naam ...

...

Adres ... . . .
fel. privé
I. over
over
over
over

. . . . . . . . . flj..

. . . . . . . . . .*•

... ...
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M. ... ... ... Woonplaats M. M . H» na c~
... T0I. kantoor ... ... »• M. ... M. M. ...

gronden voor vülatiouw
gronden vraor hoogbouw
gronden v eensgezinswoning
veilige geldbeleggtngen
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of bezit rseds qrond, gelegen te ...

1 / 2 villa, vanaf 750.000 F

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
ANTWERPEN
Meir 18
tel. 03 31.78.20
vijf lijnen

GENT

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

*.>

A3» M ï

CS. Si3 m C » SA • »

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

KUNNEN

N.V.

GENK

LEUVEN

Winterslagstr. 22

Brusselsestr. 33

tel. 011/54.442

teL 016/33.735

Z4

Filmster Alice Field overleden
Het field geruimd
F.D.P.-chef Scheel legt nederlaag uit
« H e t Scheelde niet veel ... »
Geen genade voor drie van Breda
Z i t t e n t o t het einde van h u n Bredagen
CDU-CSU weigert nederlaag te erkennen
Straussvogel spelen
Onbekend virus in Noord-Vietnam
Viru.s.a. ?

ONOET
« ...bij aankoop van 2 kgr LSD krijgt u een gratis sleutelhanger...»

Nederlandse dieven stalen caravan
Caravandalen
Minister Anseele naar Tokio
japanseele
Na de rijksdag ...
De Bondsdagbrandt
Zuivering te Praag
Doebsjeksen j a c h t
Duitse opiniepeilers er naast
Callups en d o w n s
Mao : te hoge bloeddruk
M a o r t a staat op springen
Post in staking ?
W e l d r a the last post
Dokters vrijgesproken
T r i o m f der transseksuheelkunde
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«... dank u, ik rook alleen marihuana!»

