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De A k t i e Boemerang is achter de rug ; al heef t ze niet opge
bracht w a t de B.R.T.-direktie er oorspronkel i jk van verwacht
te, toch werd een aanzienl i jk bedrag bi jeengebracht en — wa t 
we l l i ch t belangr i jker is — werd de regering aangezet om zélf 
een inspanning te doen. W e verheugen ons in d i t rezul taat , 
dat een aantal ms-pat iënten ten goede zal komen. 

W a t ons bet re f t hopen we, dat de B.R.T. het probleem van 
de gehandikapten en in het algemeen van de ellende in onze 
welvaartmaatschappi j op een andere w i j ze zal aanpakken. 
Een volwassen radio- en tv-bestel is het aan zichzel f en aan 
de gemeenschao verp l icht , door een slui tende ber ichtgeving 
en een bestendige voor l ich t ing er voor te zorgen dat de kne l 
punten en de tekor ten in ons maatschappel i jk bestel worden 
blootgelegd, dat de openbare mening gevoelig word t gemaakt 
voor deze problemen en dat aldus een st roming op gang k o m t 
die — op essentieel demokrat ische w i j ze — s tuwt in de 
r ich t ing van de oplossing van die problemen. Als radio en tv , 
zoals in het verleden, b l i jven te kor t schieten in deze taak, 
dan kunnen de komende operaties Boemerang slechts be t i 
te ld worden als al ibi 's 

Hersengespoelde l iefdadigheid, gepaard aan de publ ic i ta i re 
uitwassen zoals we ze hebben moeten beleven, is stel l ig niet 
de oplossing Méér demokrat ie in de ber ichtgeving, méér de-
mokrat ie in de bewustmak ing en méér demokrat ie in de 
d ruk op onze openbare instel l ingen z i j n een steviger bazis 
voor de rechtvaardigheid dan akt ies die — hoe goed bedoeld 
ook — méér verdoezelen dan verdu ide l i j ken. 

In de werkgroep Eyskens schie
ten de zaken inzoverre op, dat de 
verhoudingen zich klaarder begin
nen af te tekenen. Verleden woens
dag, bij de bespreking over de be
grenzing van de brusselse agglo
meratie, lagen de verhoudingen als 
volgt : van vlaamse zijde werd vrij 
krachtdadig betoogd dat de brussel
se agglomeratie moest beperkt bli j
ven tot de huidige negentien ge
meenten ; de Brusselaars pleitten 
ofwel voor territoriale uitbreiding 
op de ene of andere wijze ofwel 
voor de uitbreiding van de brussel
se ekonomische macht over een 
ruim periferisch gebied ; de Wa
len hielden zich - voorzichtig of on
verschillig - afzijdig bij deze brus-
sels-vlaamse botsing. Eens te meer 
bleek zodoende dat, waar een op
lossing van de vlaams-waalse moei

de brusselse agglomeratie « omdat mer 
zich dat niet kan permitteren», maai 
daarenboven een dam tegen de verfran 
sing van Vlaams-Brabant — verfransinc 
die ook zonder anneksatie kan worder 
bedreven. Wij waarschuwen tegen he 
maneuver dat er in zou bestaan dat de 
frankofonen, in ruil voor een eventueel 
verzaken aan de anneksatie-eis, de mo
gelijkheid zouden krijgen om het volle 
gewicht van de verfransingsdruk op de 
randgemeenten te gooien. 

Deze randgemeenten horen alleen en 
uitsluitend thuis onder de bevoegdheid 
van de vlaamse kulturele autonomie; 
zij liggen immers in Vlaanderen. Het 
zijn de Vlamingen — en zij alleen — 
die autonoom te beslissen hebben over 
het al of niet behouden van de facili
teiten. 

Vandaag wordt ook buiten de Volks
unie vrij algemeen toegegeven, dat de 
vlaamse kleurpolitieke vertegenwoordi
gers destijds op Hertoginnedal een 
grove vergissing begingen toen zij ten 
eerste de faciliteiten aanvaardden en 

BEEN STIJF HOUDEN 
lijkheden niet denkbeeldig is, de 
brusselse land- en machtshonger 
het grote struikelblok blijft bij wat 
men de kommunautaire problemen 
noemt. 

Voor de Vlamingen komt het er op 
aan, dat alle vlaamse afgevaardigden in 
de kommissie Eyskens het been radi-
kaal stijf houden, vooral inzake de brus
selse pretenties. 

Er past hier een waarschuwend 
woord : er mag terzake geen cinische, 
dubbelzinnige politiek worden gevoerd. 
Sommige vlaamse kleurpolitici beseffen 
dat iedere toegeving aan de brusselse 
landhonger voor henzelf het politieke 
doodvonnis in Vlaanderen zou beteke
nen : een tweede Hertoginnedal aan
vaarden, zou neerkomen op zelfmoord 
Zij zijn wél bereid om aan de Brusse
laars te zeggen, dat het hen politiek 
niet mogelijk is om inzake de afbake
ning van de hoofdstedelijke agglomera
tie toegevingen te doen omdat zij, na 
eventuele toegevingen, in Vlaanderen 
gewoonweg opzijgeschopt zouden wor
den. 

Een dergelijke houding is echter on
voldoende! Van vlaamse zijde moeten 
de zaken scherp en klaar gesteld wor
den : niet alleen geen uitbreiding van 

vervolgens verzuimden, in de wet dui
delijk te laten inschrijven dat de rand
gemeenten vlaams gebied zijn. Deze 
grove vergissing moet goedgemaakt 
worden en in geen geval mag zij het 
uitgangspunt zijn voor een koehandel 
die, ook zonder anneksatie door Brus
sel, zou neerkomen op het openzetten 
van de poort voor de volle macht van 
de verfransende druk. 

De vlaamse kleurpolitici die zich tot 
deze koehandel zouden willen lenen, 
moeten zich geen illuzies maken : ook 
dat kunnen ze zich niet permitteren, 
tenzij ze politieke zelfmoord wensen te 
plegen. We zullen er voor zorgen dat de 
openbare mening in Vlaanderen voorge
licht wordt, dat zij beschikt over alle 
elementen om zich een oordeel te vor
men en om een veroordeling uit te 
spreken. 

Laat de vlaamse kleurpolitici maar 
even becijferen, wat hen Hertoginne
dal destijds aan invloed, aan zetels en 
kiezers heeft gekost! We verzekeren 
hen reeds tans dat het maar kinderspel 
was, vergeleken met wat hen te wach 
ten staat na een nieuwe hele of halv» 
kapitulatie. 

Vlaanderen heeft — gelukkig! — een 
stevige stok achter de deur in de werk
groep Eyskens : de Volksunie. 
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HOFFELIJKHEID TE DURBRY 

en gij 
leeft en teert op vlaamse en ne-
derlandse toeristen. 

Vandaar de ruchtbaarheid die 
ik er wens aan te geven. Dur-
bry verdient de naam niet meer 
van toeristische stad voor de 
Vlamingen. 

LV.L., Herent 

H. VAN DEN REECKSTRAAT 

In Durbry, kleinste stad van 
d* wereld, gelegen in de pro
vincie Luxemburg, waar zeker 
80 % der toeristen nederlands-
•prekenden zijn, (Vlamingen 
en Nederlanders) is men zeer 
stug, onhoffelijk en zeer on
vriendelijk tegenover vlaamse 
toeristen. Wij hebben het aan 
^e lijve ondervonden. 

Op bivak met een groep jon
gens en meisjes uit het Leuven
se van 19 juli tot 10 augustus 
bi] « Les Filles de la Sagesse », 
Rue des Recollets te Durbry, 
ondervonden wij heel wat moei
lijkheden, om het niet erger uit 
te drukken. 

Op 21 juli kwam de heer bur
gemeester zeer korrekt en be
leefd vragen of we de gehesen 
leeuwevlag op de bivakplaats 
(privaatdomein) zouden willen 
verwijderen gedurende één dag 
in het kader van de «belgische» 
nationale feestdag Hij vroeg 
ons zelfs de «belgische drie
kleur» te hijsen. Welwillend 
hebben we het eerste gevraag
de gedaan ; het tweede was ons 
onmogelijk, gezien we zulke 
vlag niet ter plaatse hadden. 

's Anderendaags hesen we te
rug de leeuwevlag tot grote er
gernis van enkele kloosterzus
ters, die protesteerden. Wij lie
ten alles maar betijen... een 

overeenkomst was immers een 
overeenkomst! 's Avonds echter 
kwam het bevel van de burge
meester dat de leeuwevlag niet 
meer mocht uitgehangen wor
den. Dat had de gemeenteraad 
beslist, die daarvoor in spoed
vergadering bijeengeroepen 
was. De valse kloosterzusters 
waren nu tevreden en de hei
melijke burgemeester zag zijn 
stad gezuiverd ! Daarbij lieten 
we 't echter niet. We voerden 'n 
tegenaktie door nu te laten aan
voelen dat er wel degelijk een 
vlaamse aanwezigheid is te 
Durbry. Op regelmatige tijdstip
pen van de dag werden er 
«vlaamse liederen» uitgezon
den op de bivakplaats en de le
den zongen gedurende hun 
zangstonden vlaamse strijdlie
deren. Hiertegen konden de 
franskiljonse kloosterzusters 
(Filles de la Sagesse) niets on
dernemen, noch de fanatieke 
burgemeester kon hierop rea
geren. Doch van dit ogenblik 
af ondervonden wij een on
noemelijke tegenwerking op al
le gebied en het enige doel van 
de kloostergemeenschap en van 
de stad bestond er nog in ons 
het leven onmogelijk te maken. 

Helaas voor hen !... zij zijn 
er niet volledig in geslaagd... 
Het ging zelfs zo ver : dat de 
overste telefonisch de parochie 
te Leuven verwittigde en sprak 
van «zij doen aan politiek». 
Van durf en onbeschaamdheid 
gesproken en dan wetende dat 

Vakantiewoningen 

tijdens de winter 

Natuur l i jk hebben w i j ook aan hen gedacht die een appartement of 

chalet verkiezen boven een verb l i j f in een hotel . Het is ons echter 

niet mogel i jk een speciale brosjure, voor het huren van appartemen

ten of chalets t i jdens de w^lnter, uit te geven. 

Schrijf ons gerust en deel ons Uw wensen mee. Volgende gegevens 

dient U zeker te verstrekken : 

- aantal personen - gewenste kamers - reisdoel - duur van de reis 
- vervoermiddel . 

Onze jarenlange ervar ing op het gebied van vakant iewoningen b ie 
den ALLE WAARBORG voor een prett ige vakantie. 

Vlaamse Toeristenbond 
Afdeling : PRIVEEREIZEN 

Sint-Jakobsmarkt 45, Antwerpen, Tel.: (03)31.09.95 
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de meeste kinderen daar op 
bivak, komen van gezinnen die 
jaarlijks het instituut en de 
school geldelijk steunen langs 
de plaatselijke parochieaktie te 
Leuven. 

Het ergste en de klap op de 
vuurpijl is dan nog dat de veld
wachter van Durbry een « pro 
justitia» opmaakt omdat mijn 
personenwagen de letters «VL» 
draagt. 

Op 26 juli te 9 30 uur - de eni
ge keer, dat mijn wagen even 
geparkeerd stond op de straat, 
verbalizeerde de veldwachter 
me zonder van mij maar enige 
verklaring af te nemen. Hij 
maakte een proces-verbaal op: 
ten eerste daar ik op de wagen 
geen kenletter «B» droeg en 
ten tweede daar de aangebrach
te kenletters « VL » zulkdanig 
de wagennummerplaat zou be
ïnvloed hebben, dat er verwar
ring zou uit kunnen voortsprui
ten (volgens art. 22). Een foto 
bewijst zeer duidelijk het tegen
gestelde : er is geen verwar
ring mogelijk. Ik kreeg zelfs 
geen afschrift van deze bekeu
ring. 

Het «pro justitiaB-dokument 
werd rechtstreeks naar het po-
litiekommissariaat van de ge
meente Herent gestuurd op 
2-8-'69, waar ik woonachtig ben 
en ik kreeg er pas kennis van 
op 8-9-'69. Van fanatisme en dis-
kriminatie gesproken ! Het is 
een echt schandaal voor Dur
bry, waar de ganse bevolking 

In «Wij» van 20-9-'69 staat 
op blz. 3 een artikel van B. Goo-
vaerts met als hoofding «Ant
werpse graven». In dit artikel 
wordt de vraag gesteld wanneer 
er te Borgerhout terug een Her
man van den Reeckstraat zal 
komen. De heer Govaerts is 
blijkbaar hierover slecht inge
licht, anders zou hij deze vraag 
niet stellen. 

In Borgerhout werd de Her
man van den Reeckstraat in
derdaad herdoopt in de Winston 
Churchillstraat, maar later 
werd de naam terug veranderd 
in Herman van den Reeck-
s t r a a t , w a a r s c h i j n l i j k 
onder de impuls van vlaamsge-
zinde leden van het gemeente
bestuur en van burgemeester 
Sledsens. Niettegenstaande deze 
verandering reeds sedert lang 
is gebeurd, geven stadplans van 
Antwerpen nog Winston Chur
chillstraat aan. Hierdoor is het 
begrijpelijk dat vele mensen 
van deze wijziging niet op de 
hoogte zijn. 

M.V.G., Borgerhout 

SPORT - HORMONEN 

In verband met het artikel 
«Hormonen» van Dr. Broe-
ckaert uit Lokeren, wil ik u 
melden dat de kortikosteroiden 
(kortisonepreparaten) alsook de 
bijnierschors-stimulerende mid
delen (ACTH), welke prepara

ten het meest gebruikt wor
den bij de hormonale dopins 
met onderworpen zijn aan h?t 
medisch voorschrift. Eeniedir 
kan deze preparaten vrii ver 
krijgen bij elke apoteker ' 

Niettegenstaande de alarrr,»^ 
rende berichten van b e v o S 
zijde aangaande hormonale d i 
pmg, hebben onze wetgevS 
deze produkten nog steeds niet 
onderworpen aan het medisch 
voorschrift en de medische kon-

Zoals Dr. Broeckaert schriiff 
zijn deze produkten in o n S 
voegde handen gevaarlijk i HS^ 
zou me te ver leiden in te gaan 
op de bijwerkingen van deze 
geneesmiddelen. ** 

Het schandaal duurt voort « 
De mmister van Volksgezond! 
heid en andere ministeriële \Z 
stanties durven de wetgevina 
niet veranderen omdat anderi 
te opvallend zou blijken dat zij 
zelf deze praktijken in de hanrf 
gewerkt hebben. ° 

Dr. O.S.. Heverlee 

AKKOORD 

Ik ga volledig akkoord mef 
uw zienswijze over Boemeranm 
het is te veel een uitstalling va» 
kijk - eens - hoe - edelmoedig . 
ik - ben. We stellen trouwens 
vast dat «Wij» niet alleen ia 
om op dit kwalijk aspekt vaö 
een overigens aan te prijzea 
en te steunen aktie te wijzen, 

M.A., Brugge 

De redaktie draagt geen vet» 
antwoordeijjkheid voor de ia* 
houd der gepubliceerde lezersi 
brieven. Ze belioudt zich het 
recht van keuze en Inkorting 
voor. Over de lezersbrievea 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

van de redaktie 

B n j s s e l , "•' olrrtober 19ó" , 
r e t r . : "'-'/IJ" niet t i j d i g op post. 
V-rigê zaterdag hebben t a l van "^IJ"-abonnees 

ĥ in blad niet ontvangen en het pas ma?irriag in de 
brievenbus gevonden . '̂e verontschuldigen ons 
daarvoor, doch we voegen er onmiddellijk aan toe 
dat niet wij maar de post schuldig i s . Ons blad 
was soals steeds t i j d i g binnen, maar zaterdag zijn 
niet al leen exe.T.plaren van "'.'/IJ" doch ook van an
dere veekbladen in Brussel X bli jven liggen. 

Het botert a l geruime t i j d niet meer in de post
diensten: tf weinig personeel, bi j nieuwe benoe
mingen te veel pol i t ieke beschermelingen, te wei
nig toesichtspersoneel . Al lan^ heerst daarover 
ontevredenheid en vrijdag was het dan zo ver : 
duizenden roststukken zijn blijven liggen. . 

3e post i s sinds geruime t i jd slechts nog de 
schaduw van vroeger: als uw brief maar twee da
gen nodig heeft om terecht te ko-^en moogt ?e a l 
b l i j z i jn; drukwerk dat na 5 dagen terecht komt 
is ook a l een rekord. Maar d i t gezegd zijnde: het 
is niet de gewone rostbediende die ver-.^jt t r e f t 
doch wel de postleiding en het "bevoegde" minis
t e r i e . Ze vis rot het eerst aan de ko- en bij de 
rost i s dat precies 20. 
Intussen hebben we off ic ieel klacht ingediend 

bi j het postbeheer. Of het zal helpen i s i e t s an
ders . Maar nu weet U toch dat U niet hoeft te 
schieten op "^^IJ" noch op de ^ewone rostman, want 
die gaan volkomen v r i j u i t . \vU 
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De nieuwe lening 

een 
voorzichtig 
minister 

(aco) Maandag e.k. wordt een begin 
gemaakt met de plaatsing van de belgi-
sche staatslening-met-de-rekord-rente-
voet : 8 tot 8,25 %. Uitgifteprijs 995 fr 
voor een obligatie van 1.000 fr. Looptijd 
1969-1975-1981. 

Tijdens de week die eraan voorafging 
was de notering van de belgische frank 
vaster. Was het een gelukkig toeval, een 
samenvallen van omstandigheden ? Of 
het gevolg van de taktiek der regering ? 
Bij monde van de eerste-minister en 

van de pas uit Washington teruggekeer
de minister van financiën werd vorige 
week een psichologische inspuiting aan 
de belgische frank gegeven die niet zon
der rezultaat is gebleven. 

Daarenboven móést de belgische 
frank wel met vastere koersen te voor
schijn komen. Hoe kan men een belgi
sche staatslening geplaatst krijgen in 
een periode waarin zou getwijfeld wor
den aan de waardevastheid van de bel
gische frank ? 

We voorzien dat de institutionele be-
l e ^ e r s en de banken de nieuwe lening 
in de markt zullen duwen met alle ge
oorloofde, soms ook wel harde midde
len. Aan minister Snoy mag de tegen
slag niet overkomen die de Interkom-
munale voor de E-5 getroffen heeft : die 
kreeg haar lotenlening van 2 miljard fr 
slechts voor iets meer dan de helft ge
plaatst... 

De minister is voorzichtig geweest en 
heeft op voorhand geen bedrag van zijn 
lening genoemd. We hebben de indruk 
dat hij er zeker 15 miljard fr. van ver
wacht, liefst nog meer. Leningen van 12 
miljard fr. werden destijds aanzienlijk 
genoemd. Maar ditmaal zou dit veel te 
weinig zijn. 

Als enige konkurrent zouden obliga

tieleningen in buitenlandse valuta roet 
in baron Snoy's eten kunnen gooien. 
Maar tegen de koers waartegen tans de 
D-M^rk moet gekocht worden, is een 
duitse lening niet meer aantrekkelijk. 
Een opwaartse herwaardering van de 
D-Mark is al verdiskonteerd in de hoge 
prijs die men voor de Mark moet beta
len. 

Andere geldsoorten zijn minder aan
trekkelijk. De dollar wordt eveneens 
duur betaald. De nederlandse gulden is 
in de jongste dagen rechtstreeks betrok
ken bij de spekulatie, sinds er geruch
ten in omloop kwamen volgens welke 
de nederlandse valuta zwevende koer-
sen_ zou krijgen lijk de D-Mark en mis
schien zou geherwaardeerd worden, zo 
de pariteit van de D-Mark met meer 
dan 8 % verhoogd werd. 

Als enige faktor die buitenlandse le
ningen verkieslijker doet schijnen dan 
een belgische lening tege- 8-8,25 %, 
geldt de fiskale faktor : wie op buiten
landse obligaties intekent, ontvangt de 
rente integraal zonder fiskale voorhef
fing. Dat weegt volgens sommige beleg
gers op tegen een gebeurlijk disagio op 
de wissel. 

We zullen weldra zien in welke mate 
die beschouwing nog indruk maakt. 

De E.E.G.-kommissie 

atstratling 
van 
tormaat 
(aco) De E.E.G.-ministers die maan

dag te Luxemburg vergaderden, hebben 
de Kommissie een afstraffing toege
diend die het gezag van deze toch al om
streden instelling andermaal aanzienlijk 
verzwakt heeft. 

Wie is er de schuld van dat de E.E.G.-
Kommissie zo onbehendig en, politiek 
gezien, totaal onverantwoordelijk te 
werk is gegaan bij de behandeling van 
de gevolgen der zwevend-gemaakte 
koersen van de D-Mark ? 

(vervolg hlz. 4> 

BRUSSEL 

•z^t-' 

Sinds vorige maandag is er een 
einde gekomen aan de « dode pe
riode » op de belangrijke lijnen 
van de belgische spoorwegen. Deze 
minder drukke periode valt elk 
jaar tussen begin september en be
gin oktober. De vele vakantiegan
gers ruimen dan de plaats voor 
het gewoon reizigers- en pendel-
publiek, maar de talrijke pendel-
studenten naar Gent, Brussel en 
Leuven dagen pas op in de tweede 
week van oktober, wanneer de 
imiversiteiten opnieuw hun deu
ren openen. Op de ochtend- en 
avond-spitsuren vallen tevens di
verse treinen weg. 

Begin oktober komt dan vooral 
in het begin en op het einde van 
de week de ellende : bomvolle 
treinen met evenveel staande als 
zittende passagiers, niet alleen 
omdat er minde, «treinstellen» 
bollen (zoals dat in N.M.B.S.-jar-
gon heet) doch ook omdat er min
der wagens zijn. Men speelt het in 
onze nationale spoorwegmaat
schappij klaar om bij een even 
grote drukte treinen met minder 
passagierskapaciteit in te leggen 
dan tijdens de zomer. Is dat soms 
omdat het zomerpubliek de volle 
pot betaalt, terwijl het publiek 
van gans hei jaar grotendeels te
gen verminderd abonnementsgeld 
reist ? Een tweede vaststelling : 
meestal een overdreven aantal Ie 
klas-kompartimenten, die even 
vaak grotendeels leeg zijn, ter-
wi]l de « paria's van de N.M.B.S, » 
op mekaar gepakt staan en zitten 
als haringen in een ton. 

Het is duidelijk dat de N.M.B.S. 
nier aan sociale diskriminatie 
ooet, terwijl r'e service ondanks 
steeds hoger reizigersgeld (straks 
t̂ j dit weer de hoogte in) er 

steeds minder op wordt. Ieder re
gelmatig treinreiziger kan trou
wens sterke verhalen ophangen 
over de winkettendienst in onze 
stations, waar op tien winketten 
er twee werken, zodat er op spits
uren lange slierten geprikkelde 
mensen staan, waarvan er soms 
velen door een veel te langzame 

bediening hun trein missen. « De 
kliënt is koning » geldt blijkbaar 
niet voor de monopoliehouders 
van het treinverkeer in ons land. 

Is het te verwonderen dat bij 
een dergelijk onoordeelkundig be
leid het publiek steeds misprijzen-
der gaat spreken over de N.M.B.S. 
en begint te begrijpen, waarom 
deze maatschappij elk jaar zoveel 
financieel verlies lijdt ? Aan deze 
teleurgang van een openbare 
dienst (over de post doen we el
ders in het blad een boekje open) 
is ook en vlaams aspekt verbon
den. Kan dat trouwens anders In 
dit land ? Als er toch zoveel 
Vlaamse arbeiders en bedienden 

en katolieke ministers van Ver
keer hoeven werkelijk niet prat 
te gaan op de erfenis die ze op het 
belgisch spoor nalieten, tot en met 
in het welvaartsjaar nummer zo
veel. 

VOORLOPIGE HECHTENIS 
Minister Vranckx mag dan een 

voor een humanist en socialist ont
goochelend en beschamend ant
woord gegeven hebben op de hem 
gestelde vragen in verband met 
amnestie en de vlaamse ballingen, 
de man — die overigens een beza
digde indruk wekt — blijkt dan 
toch ergens een vasthouder te 

beroepsHALVE 
bekeken 

moeten gaan pendelen (o.a. een 
gevolg van de «CVJ». doet het»...) 
kan men dan werkelijk voor deze 
mannen en vrouwen niet het ele
mentaire reizigerskomfort waar
borgen, in afwachting dat door 
het opdoeken van het in elk op
zicht zo nefaste belgische centra
lisme de pendel in aanzienlijke 
mate vervangen wordt door de 
verwezenlijking van de aloude 
Vlaamse eis « werk in eigen 
streek » ? Nu zijn bepaalde spits-
uurtreinen van en naar Brussel 
uit « de Vlaanderen » niet veel be
ter dan door « rook en allerlei 
geuren verpeste rijdende samen
zweerdersholen » : ruimten die 
aan brusselse heertjes en dame
tjes de minachtende opmerking 
ontlolücen van « oa sent la provin
ce iel ». Generaties socialistische 

zijn. Als parlementslid diende hij 
destijds een wetsvoorstel in om 
het misbruik van de voorlopige 
hechtenis (overigens niet alleen 
in ons land, doch ook in andere 
europese landen een stijgende 
bron van ergernis) te beteugelen. 
Vaak vergeten parlementsleden 
die minister worden wat ze als ge
woon lid van het parlement na
streefden. Minister Vranckx 
>aaakt daarop in één zaak dan 
toch een loffelijke uitzondering 
en streeft als huidig minister van 
Justitie een versoepeling en ver
betering van het stelsel inzake 
voorlopige hechtenis na. Het 
vraagstuk Interesseert ons spe
ciaal, niet omdat de nationalisten 
zoveel meer belangstelling voor 
juridische kwesties opbrengen dan 
wel omdat tot op heden zoveel 

vlaamsnafionale militanten het 
slachtoffer waren en zijn van het 
misbruik door de rechterlijke 
macht van de voorlopige heclite-
nis. Het is een publiek geheim dat 
grotendeels uit anti-vlaamse kas-
temagistraten bestaande rechter
lijke ondel zoeksinstanties er in 
Vlaanderen een speciaal genoegen 
in scheppen, op ekelzonden be
trapte vlaams-nationalisten veel 
langer dan nodig 'n de gevangenis 
te stoppen. Dat is de Volksunie 
sinds lang niet ontgaan indien 
vandaag minister Vranckx ijvert 
voor een ernstiger en menselijker 
gebruik van de voorlopige hechte
nis, dan is dat niet in het minst 
een gevolg van de druk die VU.-
parlementsleden in die richting 
hebben uitgeoefend. Een wijziging 
van de wet kan : u ook een einde 
maken aan deze anti-vlaamse wil
lekeur. 

Het voorstel Vranckx komt in 
grote trekken op het volgende 
neer : het streeft een wijziging na 
van de wet van 20 april 1874 in de 
zin van een beperking van de 
duur enerzijds en anderzijds, in 
geval van besluit tot niet-vervol
ging, de toekenning aan de be
trokkenen van een recht op scha
devergoeding Aldus zal een on
derzoeksrechter in plaats van de 
tot nog toe geldende lapidaire for
mule nauwkeurig de redenen moe
ten omschrijven waarom hij de 
voorhechteni-' wenselijk acht, een 
gedragslijn die geldt voor misdrij
ven die met minder dan 15 jaar 
dwangarbeid of zwaardere straf
fen worden «eteugeld. Het wets
ontwerp streeft er ook naar de op-
heffingsvoorwaarden te verge-
makkeliiken. 

Spijtig dat deze procedure niet 
geldend was in de repressietijd ! 
Hoeveel miljarden zou de toren
hoge som van voorhechtenis, op
gelegd door de toen evenveel 
blunderende als onmenselijk op
tredende wraakjustitie, aan de 
belgische schatkist gekost heb 
ben ? 
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(vervolg van blz. 3) 

Naar men zegt is het te wijten aan 
Kornmissie-lid Barre. Deze technilcus 
zonder politieke feeling meende er goed 
aan te doen de Duitsers te verbieden, in-
en uitgaande rechten op landbouwpro-
dukten te heffen in vei'houding tot de 
schommelingen van de wisselkoersen 
van de duitse munteenheid. Hi.i steunde 
dit besluit op artikel 226 van het Ver
drag van Rome. 

Zowel de beslissing zelf als het beroep 
op dit artikel bleken maandag een fla
ter van belang te zijn. De ministers 
maakten de beslissing van de E.E.G.-
Kommissie ongedaan : een dodelijke 
slag voor het prestige van de Kommis
sie. 

Tevens is de bruikbaarheid van arti
kel 226 voor de toekomst gehipotekeerd. 
Het was een van de niet talrijke arti
kels van het verdrag die de E.E.G.-Kom-
missie in staat stellen, eigenmachtig op 
supra-nationaal gebied tussen te komen. 
Voor één maal dat er gebruik van ge
maakt werd, is het op een sisser geëin
digd. 

Alle ingewijden vonden het pijnhjk, 
maar sporen van medelijden met een 
politiek zo slecht geïnspireerde instel
ling hebben we niet gemerkt. Naar bui-
tenuit hebben de leden van de E.E.G.-
Kommissie hun solidariteit in de tegen
slagen gehandhaafd, maar binnenska
mers zijn er harde woorden gevallen. 
Het IS zeer menselijk. Waarom echter 
hebben de kommissarissen, die tans zo 
goed weten welke politieke knoeier hun 
kollega Barre eigenlijk is, zich niet ver
zet t°f";n diens naieC juridisme ? 

Zelfs een outsider had vorige week 
het gevoelen dat het voor de E.E.G. niet 
raadzaam was zich te bemoeien met de 
momenteel woedende monetaire krizis, 
die zich uitstrekt tot domeinen waarop 
de E.E.G.-instellingen niet meetellen. In 
plaats van zich op de achtergrond te 
houden, ging de Kommissie als een Don 
Quichotte te werk. Ze schakelde zich 
nodeloos in — of liet zich onbewust ge
bruiken — il. de te Bonn aan gang zijn
de politieke strijd tussen de C.D.U. en 
de S.P.D. Het belang van de door Bonn 
naar Brussel gezonden von Donahny en 
diens boodschap zag ze niet in, of ze 
verstond het verkeerd. Ze blunderde on
vermoeibaar verder, tot ze én zichzelf 
én de voorgaande én de volgende duit-
se regering de grootste ondienst had be
wezen. Eer gaf ze het niet op. 

We zullen tot volgend jaar moeten 
wachten tot de gelegenheid zich voor
doet om uit de E.E.G.-Kommissie de po
litiek totaal onbegaafden te verwijde
ren. Maar hoe 7al het dan met de 
Kommissie en met haar erg geslonken 
gezag gesteld zijn ? Wat zal er nog van 
overblijven ? 

• Ekonomisch federalisme ( 1 ) 

de 
valse 
orakels 

(j.o.) De manier waarop in Belgiè 
door sommige zogenaamd leidinggeven
de politiekers over ekonomisch federa
lisme en ekonomische decentralizatie 
wordt gesproken of geschreven, getuigt 
van verbijsterende onwetenheid of van 
kwade trouw. Het zou de moeite lonen, 
de orakels van o.m. ex-premiers Lefèvre 
en V.d.B. terzake te verzamelen. 

Samengevat luidt de tezis van de uni
taire oppozanten als volgt : « politiek en 
ekonomisch toegepast betekent Let fede
ralisme een achteruitgang ; België is al 
te klein, we streven terzake naar een eu
ropese federatie. België federalizeren is 
dus in de verkeerde richting marsjeren». 

Als dat waar is, marsjeert de V.U. in 
de verkeerde richting... Het is natuur
lijk gelogen maar, helaas, de gewone 
man ontdekt de waarheid niet zo ge
makkelijk. Temeer daar hij in ons ge
val daartoe een onthutsende ontdekking 
moet doen, namelijk deze dat zelfs ex-
eerste ministers de waarheid niet ken
nen of, wat nog erger is, ze om parti j
politieke redenen geweld doen. 

Hoe luidt de eenvoudige waarheid ? 
Europees of belgisch ekonomisch fede
ralisme is het tegengestelde van ekono
misch nationalisme en autarkie. De he
ren V.d.B. en Lefèvre stellen het voor 
alsof de federalisten zinnens zouden zijn 
op de taalgrens tolmuren op te rich
ten, alsof men in een federaal België de 
Walen en de Vlamingen niet meer vrij 
zou laten cirkuleren. Aldus voorgesteld 
lijkt het alsof het federalisme in België 
twee ekonomische eenheden wil oprich
ten en dit op een ogenblik dat de Euro
pese Ekonomische Gemeenschap gestal
te krijgt. 

Deze voorstelling is totaal vals. Wie 
op dit ogenblik nog over federalisme 
wil spreken, in België of in Europa, aan

vaardt het vrij verkeer van personen, 
van goederen en van kapitalen. Die aan
vaardt ook dat er een supra-nationaal 
gezag behoort te zijn. Dat wil zeggen, 
op het vlak waarop wij ons hier bewe
gen, dat de federalisten de europese eko
nomische integratie willen realizeren 
en liefst zo snel mogelijk. Zij hebben 
van voorbijgestreefde staatsnationalis-
ten geen lessen te leren. 

Ekonomisch federalisme ( 2 ) 

waarom 
twee 
regenmantels ? 

(j.o.) Wat betekent dan ekonomische 
decentraliatie in België ? 

Zij betekent dat de beslissingsmacht 
over de eigen regionale ekonomische 
problematiek vanuit het unitaire cen
trum, waar ze nu berust, verschoven 
wordt in de richting der gewesten. 

Waarom die verschuiving ? Wel, niet 
alleen om uit de huidige verwarr ing te 
geraken, maar om een einde te stellen 
aan de verspilling en onrechtvaardighe
den die het 50/50-beheer meebrengt. 

Er zijn nu eenmaal twee volksge-

meeschappen in deze staat; zij zijn niet 
even talrijk ; zij hebben niet dezelfde 
geografie, niet dezelfde ekonomie, niet 
dezelfde demografie. Unitaire beste-
dings-kriteria volgens dewelke de di
verse behoeften van Vlaanderen en 
Wallonië volgens uniforme regels ge
dekt worden, kunnen niet deugen, zijn 
niet ekonomisch verantwoord, beteke
nen verkwisting. Als de V.U. zegt « laa t 
ieder zijn huishouden besturen », dan is 
dat logisch ekonomisch federalisme. 

Laat u dan ook nooit meer wijsmaken 
dat de Volksunie een zgn. « taa ipa r t i j» 
is. Zij is in Vlaanderen de enige parti j 
die konsekwent aan volwaardige staat
huishoudkunde doet. Wij weten dat een 
staat besturen veel geld kost. Geld dat 
door belastingbetalers moet opgebracht 
worden. Het zou dus goed moeten be
steed worden. Besteed volgens de be
hoeften en in tijdsorde volgens de 
dringendheid der behoeften. 

Tans, in het unitaire bestel, zou men 
België kunnen vergelijken met een 
Vlaams en een waals gezin die door een 
belgisch stiefvader worden bestuurd. 
Het Vlaams gezin heeft vier kinderen, 
het waals twee. Er is duizend frank in 
kas. De vlaamse moeder heeft twee paar 
schoenen nodig, de waalse een regen
mantel . Wat doet stiefvader te Brussel ? 
Hij koopt twee paar schoenen en twee 
regenmantels. Hij geeft de vlaamse 
moeder een paar schoenen en een regen
mantel en de waalse evenveel. Hij 
prezenteert de rekening : 600 fr. plus 
10 % kommissie voor de stiefvader. Het 
is duidelijk dat het maar alleen de 
stiefvader is die tevreden mag zijn. 

Dit lijkt wellicht een simplistische 
voorstelling. In feite is de toestand veel 
erger. Het gaat immers in werkelijk-

heilige koe 
Terwijl wij nog altijd moeten gedogen dat de Nederlander Paarde-

kooper als ongewenste vreemdeling over de grens wordt gezet wanneer 
hij in Vlaanderen eens een taalkundig praatje zou willen houden, beschik
ken wij in Vlaanderen zélf over een Nederlander die zich wél in onze « ste
riele twisten » mag mengen, die urbi et orbi zijn mening over onze binnen
landse aangelegenheden mag verkondigen en die op de koop toe nog be
schikt over faciliteiten in belangrijke media zoals bijvoorbeeld de tv. Het 
verschil tussen de ongewenste en de hooggeëerde zit hem in een fiktie : 
het « europees statuut». Paardekooper is slechts een « Ollander », terwijl 
Brugmans - rektor van het Europa-kollege te Brugge - zich een « Euro
peaan » mag heten, één van de voorlopig nog zeldzame beati possedentes 
voor wie reeds tans het vrij verkeer van goederen en personen de bazis is 
voor een van vele zorgen bevrijd bestaan. 

De Amsterdammer Brugmans was in Vlaanderen reeds in pre-europese 
tijden geen onbekende. Hij behoorde tot de weinige Noord-Nederlanders 
die belangstelling konden opbrengen voor Vlaanderen en de vlaamse strijd. 
Vóór de oorlog, toen hij nogal wat «rechtse» kontakten er op nahield 
en meemarsjeerde in de toenmalige dietse trend, werd hij geloofd en ge
prezen als een vriend van het nationale Vlaanderen. Alhoewel hij sinds
dien meer belang ging hechten aan de goodwill van hen die aan de andere 
kant van de barrikade stonden, bleef hij bij de vlaamsgezinden toch be
schikken over het gunstig vooroordeel. 

We hebben de man te weinig kunnen volgen om te weten, waar en hoe 
er een breuk is gekomen in zijn overtuiging. Feit is dat Brugmans - die 
leraar Frans in het middelbaar onderwijs was geweest - na de oorlog bleek 
geëvolueerd te zijn tot een «taaie rooie rakker», wiens houding in de 
repressietijd niet kon laten vermoeden dat hij eens toch wel een hele 
of halve geestesgenoot was geweest van een aantal mensen, die last kre
gen omdat ze - naar de geijkte uitdrukking in het Noorden - « fout» wa
ren geweest. 

Hij is dan een tijdje titularis van de nederlandse Rijksvoorlichtings
dienst geweest, een organisme dat zich - blijkens allerlei onthullingen 
onder meer over de periode van de oorlog in Indonezië - alvast geen 
onsterfelijke roem heeft verworven. 

Einde der veertiger jaren werd het Europa-kollege gesticht. Deze instel
ling was geboren uit het private initiatief van een aantal overtuigd-euro
pees-denkenden ; er lag een onmiskenbare idealistische bekommering aan 
ten grondslag. Veel is dat allemaal niet geworden. Te Brugge groeide onder 
rektor Brugmans een soort privé-kostschool naar oud-hollandse trant, 
die het hebben moest van de politieke liefdadigheid. Hier te lande voelde 
iedereen zich vereerd dat Brugge het K schrijn van Vlaanderen», uit
verkoren werd als hoofdstad van de europese gedachte en veel andere 
overwegingen werden daarbij niet gemaakt. 

Met het verdrag van Rome kreeg het Europa-kollege ruimere mogelijk
heden : het werd een belangrijke springplank naar de lukratieve, inte
ressante en dus door velen begeerde posten in de europese instellingen. De 
kurieuze mengeling van idealisme en arrivisme, van dwepen en Streben 
bepaalt het leef- en denkpatroon in en om het Europa-kollege. 

De instelling heeft zich nooit kunnen integreren, is nooit een europees 
touw geworden waaraan Vlaanderen zich kon optrekken. Te Brugge is 
ze altijd een vreemde eend in de bijt gebleven. In de aanvangsperiode 
waren er tassen kollege en bevolking toch nog enkele kontakten : de 
dochters van goeden brugse huize vonden een op snee vergulde Europeaan 
een knappe partij en achter de deftige gevels langs de reien bloeide een 
kortademig en kortstondig europees salonleven. Die tijd is voorbij ; het 
komen en gaan van de toekomstige europese apparatschiks langs de brugse 
straten wordt niet eens opgemerkt. Pogingen voor autochtone lessenciklus-
sen liepen spaak en uiteindelijk blijft er als batig saldo vooral de ver
melding van het kollege op V.V.V.-foldertjes en een ruime biblioteek die 
openstaat voor het gemeen. 

Dit is dan het platform van waarop Brugmans de Lage Landen over-
schuuwt, de hoogte van waarop hij de dingen bekijkt en de preekstoel 
van waarop hij zijn waarheden verkondigt. Zó hoog, zó europees-verheven 
dat er geen kontakt meer bestaat met de werkelijkheid van de vlaams-
nationale strijd. Zo is Brugmans er toe gekomen, zich eens te meer laat
dunkend uit te laten over de poorters die, diep beneden zijn voetstuk, 
zich verder blijven vermeien in wat een doorluchtige en doorluchte geest 
toch alleen maar als middeleeuwse metten kan beschouwen. 

Wij die mét de vlaamse beweging bouwen aan een wezenlijk Europa
der-volkeren, zijn nou precies toch niet zinnens om opzij te gaan staan, 
in beate bewondering voor het voorbijtrekken van een heilige europese koe. 

dio Genes 

heid om ontelbare miljarden die in VP]« 
gevallen nut t iger zouden kunnen L n 
gewend worden. ^'*"-

Tenslotte vestig ik er uw aandacht nn 
dat Ik het hier had over ekonomisV^^ 
decentralizatie en niet over de n S 
landse taal en kui tuur of over de franL 
taal en kuituur. "««^e 

Dat zijn andere realiteiten van eerQ+o 
politieke grootheid. En dat wij Vlamin 
gen daaruit politieke besluiten trekken 
betekent nog lang niet dat we ekonomi 
sche zwakzmnigen zijn. Het betekent 
al evenmin dat we voor andere kult 
ren geen respekt zouden kunnen nZ 
brengen. ^ 

• Voorbeeld Frankrijk ? ( ] ) 

de 
I I 

luge 
in opstand 
(c.) Een berichtje dat slechts in wei-

m g kranten kwam en dan nog geen gro. 
te koppen kreeg, is de oprichting van de 
« Unie van Magistraten van België » 
een sindikaat van rechters, in navolgins 
van de in Frankr i jk reeds vroeger ODSIS 
richte U.F.M. (Union Federale des Ma^ 
gistrats) . 

Minister Vranckx heeft niets onverlet 
gelaten om de oprichting van dit « sin. 
dikaat » te beletten. Tevergeefs echter > 

De krizis in de gerechtelijke orde evol 
lueert naar haar hoogtepunt. In Frank-
rijk had ze dat reeds bereikt. En daar 
hier nog altijd drie-vierden van de ge
rechteli jke invloeden gekoncentreerd 
zijn in het « Palais-Poelaert », heeft het 
andermaal te Brussel gedruppeld als het 
te Parijs regende. 

Twee affaires hebben in Frankrijk de 
bom doen barsten : de zelfmoord van 
een dertigjarige lerares die een jaar ge
vangenis kreeg omdat ze betrekkingen 
had met haar 17-jarige jongeman-leer
ling en de door de belgische pers behan
delde gerechtelijke dwaling waarvan 
een slagersknecht het slachtoffer was. 

Het franse gerecht bevindt zich in een 
ongelooflijke staat : een gefossilizeerde 
kreat ie van Napoleon, onderbetaald, ge-
politizeerd, ongelooflijk achterlijk, vol
ledig verwaarloosd door alle regeringen 
met inbegrip van de gaullistische enzo
voort. De « juge » is daar een hongerlij
der geworden, een kar ikatuur die van de 
ene naar de andere kleine stad gaat «be
delen» om bevordering of overplaatsing; 
de griffier, die alles nog met de hand 
moet schrijven, schijnt doorgaans uit 
een spotprent van het einde der negen
t iende eeuw gestapt.. . 

• Voorbeeld Frankrijk ? (2) 

kontestatie 
ot 
kontanten ? 

(c.) Beweren dat het in België be
ter is, zou hoogst overmoedig zijn. On
langs waren we getuige van de benoe
ming van vier rechters te Brussel : iets 
om een revue over te schrijven. 

Bij de Vlamingen heeft het gerecht 
geen al te beste reputat ie . De overheve
ling van de geüniformeerde heksenja
gers uit de repressietijd, een reeks poli
t ieke of half-politieke processen links en 
rechts in Vlaanderen zijn niet van aard 
om die kwalijke roep af te zwakken In 
dit kleine wereldje is inderdaad het 
franskiljonse, het unitaristische vooroor
deel nog het sterkst gebleven en gaat de 
evolutie — die er dan toch is — het 
traagst. 

Daarbij komt dat de zaken tans socio
logisch zo liggen dat de jonge advokaat-
zonder-zaken in de verleiding gebracht 
wordt om een karige boterham te gaan 
verdienen bijvoorbeeld in ziekenkassen 
of vakbonden, om dan een kruiwagen 
voor een benoeming als rechter te krij
gen. Het sisteem is van aard om komior-
misten-bij-uitstek te kweken. En zo 
wordt de fatale kringloop gesloten :.."» 
een snel evoluerende maatschappi] b l i j " 
het gerechtelijk wereldje een vermolm
de en muffe rari tei t . 

Is de « opstand van de rechters », z<> 
als hij tot uit ing komt in de oprichting 
van het « sindikaat », tegen die toestan
den . gericht ? Of zal het allemaal uit
draaien op een klein beetje opslag i 
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DE ABONNEMENTENSLAG 

EERSTE CIJFERS 
Onmiddellijk na het s!aitschot voor de nieuwe abonne

mentenslag kwamen de eerste rezuüaten binnen. Niet 
direkt een lawine natuurlijk, maar toch om duidelijk te 
maken dat in vele arrondissementen en afdelingen het 
werk was begonnen. 

Rezultaten bei eikten ons reeds uit die hierna opge
somde arrondissementen, in volgorde van aantal nieuwe 
abonnementen : Antwerpen, Oudenaarde, Hasselt, Me-
chelen, Oostende-Veurne-Diksmuide, Korliijk en Brussel. 

Dat Antwerpen de (voorlopige ?) leiding neemt, is vrij 
normaal : qua inwoners- en stemmenaantal is het een 
uitzondeili]k geschikt werkterrein. Het verheugt ons ten 
zeerste dat het kleine en moeilijk te beweiken arrondis
sement Oudenaarde — verleden jaar reeds zo schitterend 
in de abonnementenslag — er tans terug yan meet af 
aan bij is. 

Twee afdelingen — vanzelfsprekend een antwerpse én 
een oudenaardse — dienen speciaal vermeld te worden : 
Broechem en St Maria-Horebeke. Zij waren de eersten 
om uit te pakken met cijfers die geen « toevalstreffers » 
zijn, maar die wijzen op een sistematische werving van 
nieuwe abonnementen. 

We zijn er van overtuigd, in onze volgende kroniek de 
erelijst te kunnen uitbreiden. Want terwijl we dit schrij
ven, ligt er nog een stapeltje niet-getelde nieuwe abon-
nemenls-inzendingen klaar... 

TERUG AAN GANG 

De opening van het akade-
misch jaar aan de verschillen
de belgische universiteiten is 
met minder triomfalisme dan 
ïn vroegere jaren gebeurd. Het 
lijkt wel alsof men aan provin
ciesteden zoals Kortrijk - dat 
een stukje van de leuvense koek 
kreeg - voortaan het monopolie 
wil laten van de plechtige stoe-
Jen met veel togagezwaai en 
tralala. 

De kontestatie was overal 
aan de orde van de dag. Te 
Leuven verklaarde de studen-
tenwoordvoerder dat hij het 
gloeiend oneens was met zijn 
rektor ; het antwerps R.U.C.A. 
verzaakte boosweg aan iedere 
t)lechtigheid ; te Gent stak het 
Wetenschappelijk personeel een 
Btok in het kromdraaiende wiel; 
Ie Luik beperkte de studenten-
spreker er zich toe, enkele 
grondwetsartikelen over de fun
damentele rechten van de Belg 
voor te lezen. 

Dé grote gebeurtenis bij de^e 
openingen was, vanuit vlaams 
Standpunt, de start van de ne-
derlandse univer=;iteit te Brusel. 

V.U.B. : DE DERDE 

Met heel veel genoegen zien 
Wij deze nieuwe vlaamse uni-
versueit aan het werk gaan. 
Een onafhankelijke, volwaar
dige V.U B. IS een verworven
heid van de Vlaamse Beweging 
op de plaats zelve, waar wij on
ze hardnekkigste en gevaar
lijkste tegenstrevers hebben : 
jn de hoofdstad 

De V.UB. wordt, zowat een 
halve eeuw nadat te Gent de 
allereerste vlaamse hogeschool 
Van wal stak en 39 jaar nadat 
de «officiële» vernederland
sing van het hoger onderwijs 
Was ingezet, de derde vlaamse 
universiteit. Er is veel — te 
Veel — tijd verlope. tussen 
1930 en de V.U.B.-start. Jaren 
gingen verloren door oorlog en 
na-oorlog. Het is dus met ver
traging, doch tevens met grote 
Voldoening dat wij vandaag 
een doel bereiken dat nog niet 

zo lang geleden als onbereik
baar gold. 

Een verdubbeling van het 
aantal eerstejaars-inschrijvin-
gen ten overstaan van vorig 
jaar bewijst, dat de V.U.B, pas 
tans haar toekomst is begon
nen. 

Moge deze vlaamse universi
teit aan de volksgemeenschap 
terugschenken wat zij er aan 
te danken heeft! 

ZIJN VONDST 

De antwerpse burgemeester 
Lode Craeybeckx heeft onlangs 
geschreven dat de bevolking 
van de waaslandse gemeenten, 
die bij de havenuitbreiding 
van de linkeroever zal betrok
ken zijn, moet geraadpleegd 

worden. 
De brusselse P S B -er Cudell 

tracht uit dat antwerps hout 
brusselse pijlen te snijden Als 
Antwerpen de bevolking van 
de waaslandse gemeenten wil 
raadplegen, zegt hij, dan moet 
Brussel ook de kans krijgen om 
de bevolking van de hoofdste
delijke randgemeenten te raad
plegen. 

Men moet maar op de ge
dachte komen! Wat Craey
beckx voorstelt, is een soort 
algemeen onderzoek van com-
modo en incommodo over een 
welbepaalde technische, tast-
baar-materiele kwestie. En Cu
dell vindt dat zoiets hetzelfde 
is als de zoveelste poging om 
Vlaams-Brabant te verfransen. 

Snugger, die Cudell, maar 
niet snugger genoeg 1 

ZIJN MENING 

Theo Lefèvre orakelt graag 
en hij geeft voortdurend toe 
aan zijn neiging om een plezie
rig geformuleerde uitspraak te 
doen doorgaan voor een door 
iedereen met handgeklap te be
groeten nieuwe waarheid. 

Naar aanleiding van zijn 
perskonferentie over de objek-
tieve normen voor de univer-
taire uitbouw, heeft hij weer 
een aantal als gedachten ver
pakte gemeenplaatsen ten beste 
gegeven. Zo onder meer de iet
wat anders geformuleerde ver
sie van één zijner vroegere 
aforismen : «Men spreekt in 
ons land meer van voelen dan 
van denken. Dat geldt vooral 
voor Vlaanderen. Men spreekt 
veel over vlaamsvoelend, maar 
men heeft nog geen termome-
ter gevonden om de vlaamse 
gevoelens te meten ». 

Voelend is Theo Lefèvre dus 
stellig niet. En moest hij den
kend zijn, dan ware hij wel
licht vlaamsdenkend. Bij ge
brek aan het en een het andere 
is hij wat hij is : een praatvaar. 

KWARTEEUW 

Het weekblad «Het Vrije 
Waasland» heeft zijn 25-jarig 
bestaan gevierd. In dat kwart
eeuw — en vooral tijdens de 
jongste jaren — is het gegroeid 
tot een der degelijke vlaamse 
streekbladen. 

«Het Vrije Waasland» is po
litiek totaal onafhankelijk en 

... und kein Ende. Tans was de brabanfse provincieraad aan de 
bewt om een « passende hulde » te brengen aan een jongen die 

harder kan stoempen dan ik en gij. 

stelt zijn Vrije Tribunes open 
voor mensen van de verschil
lende partijen. Door dik en 
dun echter verdedigt het blad 
een gezonde, radikale vlaamse 
lijn en speelt het een grote rol 
in de bewustmaking van de 
Waaslanders. 

We wensen onze konfraters 
een zo mogelijk nog bloeiender 
volgend kwarteeuw. 

VOERSTREEK 

Wim Jorissen heeft de mi
nister van P.T.T. via een par
lementaire vraag gepolst over 
de redenen, waarom de ge
meenten van de Voerstreek 
nog niet — zoals alle andere 
gemeenten van het land — een 
postnummer hebben gekregen. 

In afwezigheid van de Post-
minister heeft zijn kollega van 
Justitie, Vranckx, een ant
woord laten klaarstomen dat 
een meesterstukje cinisme mag 
genoemd worden. 

«Ik heb de eer aan het ge
achte lid mee te delen dat in 
het Belgisch Staatsblad num

mer 171 van 5 september 1969 
op bladzijde 8 308 een bericht 
werd gepubliceerd waarin on
der punt 3" van de rubriek Op
merkingen wordt gezegd ! 
«Het postnummer van de zes 
gemeenten van de Voerstreek 
zal later toegekend worden». 
Deze vraag wordt in beraad ge
houden in afwachting dat ze, 
in akkoord met het departe
ment van Binnenlandse Zaken, 
definitief kan geregeld worden. 
Het achtbaar lid zal van het 
verder gevolg op de hoogte ge
steld worden ». 

Straf staaltje van ministerië
le vlucht-voor-de-verantwoor-
delijkheid ' 

VAN DEN REECK 

Onze lezers blijven ons op de 
hoogte houden van de zaak der 
Herman Van den Reeckstraat 
te Borgerhout. Na de bevrij
ding veranderde die straat stie-
kum van naam, maar sinds 1961' 
draagt ze terug de naam van 
de vlaamse student die gedood 
werd, toen hij de Leeuwenvlag 
verdedigde. 

Vanuit Borgerhout signaleert 
men ons dat V.U-schepen Juul 
Dillen er destijds voor gezorgd 
heeft, dat de naam Herman 
Van den Reeck in ere werd 
hersteld 

Een zéér goed punt voor 
vriend Dillen ! 

Neen, dit is geen kultuurspreiding ergens in een onderontwikkeld land dat over geen 
tuur beschikt. Het is geen revolutionnaire metode om de kuituur tot de massa te bien 
zelfs geen cirkus... Het is het enige wat de brusselse dorpsnotabelen aan het Ballet van 

de Twintigste Eeuw te bieden hebben : een kermi stent..^ 

infrastruk-
gen. Het ts 
[nota bene) 

JULES D'HONDT 

Te Deurle overleed de 
vlaamse nijveraar Jules 
D'Hondt; de begrafenis-
plechtigheid heeft in alle 
intimiteit plaatsgehad. 

Jules D'Hondt heeft 
grote diensten aan de 
vlaamse beweging bewe
zen. Hij steunde moreel 
en financieel ontelbare 
vlaamse initiatieven, was 
een mecenas voor talloze 
kunstenaars, volgde met 
hart en ziel de ontvoog-
dingsstrijd van zijn volk. 

Het bericht van het 
overlijden bereikte ons 
bij het ter perse gaan, zo
dat we een uitgebreid in 
memoriam moeten uit
stellen tot ons nummer 
van volgende week 
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lUIK IN FRANKRIJK 

De Luikenaars zwelgen mo
menteel in een « franse veer
tiendaagse ». Er is een tentoon
stelling « Luik in het Legioen 
van Eer », de straten zijn tijde
lijk van naam veranderd, de 
meisjes hebben zich met rood-
w t-blauwe pakjes gekleed, er 
r i jden bussen uit Parijs en er 
s taan zelfs bordjes met de let
ters « RF » (République Fran-
Caise ». Avond aan avond zin
der t de lucht van de luikse 
liefdesverklaringen aan het 
het adres van Marianne 

De Luikenaars moesten zo 
eens écht hun goesting krijgen 
en morgenvroeg wakker wor
den in een heuse RF Ze zouden 
van een kale kermis thuisko
men. De enige bruidschat die 
ze ooit aan Marianne hadden 
kunnen aanbieden — de waalse 
Ewaarindustrie — gaat de berg 
• f 

Walen met een eeuwig heim
wee naar Frankri jk kunnen 
m a a r niet beseffen dat ze in 
Frankr i jk slechts inboorlingen 
zouden zijn van een onbelang
ri jk en volkomen te verwaarlo
zen wingewest 

Ze moeten het maar eens 
proberen ! 

LIEFDADIGHEID 

Tegenover de inspanningen 
die duizenden eenvoudige men
sen zich voor Boemerang heb
ben getroost, steekt het egoïs
m e en de zucht naar publici
te i t van een antal vedetten en 
centenschrapers schril af. 
Verleden zaterdagavond stuur
den de meeste « grote » vedet
ten hun kat naar de provincia
le Boemerang-hoofdkwartieren 
en naar het Amerikaans Teater. 
Ze hadden de jongste weken 
zoveel publiciteit en promotie 
gekregen, dat ze nu hard aan 
het hollen waren om dat ge
schenk om te zetten in keihar
de munt ergens op een bal of 
op een verenigingsavond. 

Aan het Amerikaans Teater 
waren er zakenlui die gewoon 
hun cheque terug in de porte
feuille staken en terug naar 
huis reden, toen ze merkten dat 
er geen tijd zou overblijven om 
hen in ruil voor hun aalmoes 
een publiciteitsbeurt op het 
scherm te geven. 

Tekenend ! 

ONBEGRIJPELIJK 

Verleden zaterdag stond heel 
de luchthaven van Zaventem 
overeind Rijkswacht in uni
form en in burger liep krijgs
haftig te kontroleren alsof er 
een wereldrevolutie op til was. 
Een anonieme kwibus had aan 

de portier van het vroegere ge
bouw van het departement van 
Buitenlandse Zaken telefonisch 
laten weten, dat er een aanslag 
zou gepleegd worden op minis
ter Harmei En Harmei moest 
zaterdagnamiddag per vliegtuig 
terugkeren uit het buitenland. 
Wie in godsnaam zou een aan

slag op Harmei willen onderne
men ' En waarom ? Deze zal
vende, zagende, oervrome ex
cellentie kon er totnogtoe van 
op aan, dat hij even weinig 
vijanden als bewonderaars had 
Dus geen in feite. 

GROOTSTE BRABANDER 

De provincie Brabant en de 
stad Brussel hebben verleden 
week een hulde aan Breugel in
gericht. Op een akademische 
zitting in het brussels raadhuis 
werd Breugel zowat officieel 
uitgeroepen tot « de grootste 
Brabander ». 

Nou, en wij die dachten dat 
het Eddy Merckx was, de ver
voerende en gratis-vervoerde 
Belg. 

Tussen haakjes : het somme
tje dat Merckx spendeerde voor 
Boemerang betekent voor hem 
juist geteld de startpremie voor 
twee kermiskoersen Dit klein 
beetje zakgeld bezorgde hem 

België's eerste cover-girl blijft met hardnekkige nadruk alle 
mogelijke kultuurmanifestaties behalve nederlandstalige vol

gen. « Het voorbeeld moet van hogerop komen » 

het voorrecht, aan den volke Of het daarmee tot een breuk 
voorgesteld te worden als Bel-
gié's Grootste Weldoener. 

zal komen op korte termijn, 
weten we niet. Maar dat op 
langere termijn dit tegenna
tuurli jk bondgenootschap moet 

springen, lijdt geen twijfel. 
Sommigen verdenken er Pe-

r in van, dat hij het R.W. wil 
doen opgaan in het door Col-
lard voorgestelde «progressie
ve front». Keert Perin terug 
naar de schaapstal ? Het ge
rucht werd door F.D.F.-voorzit-
ter Duvieusart gelogenstrafg, 
maar die logenstraffing werd 
door sommigen met scepticisme 
onthaald. 

BLOED EN BODEM 

Franstahgen krijgen er nooit 
genoeg van om de vlaamsgezin
den te beschimpen als bloed
en bodemfanatici, die vasthou
den aan een nationaal-socialis
tisch bodemrecht. Vlamingen 
die de eigenheid van bijvoor
beeld Vlaams-Brabant verdedi
gen, zijn alleen maar levende 
fossielen die een duister ger-
maans bodemrecht stellen te
genover het s tralende licht van 
het latijnse mensenrecht. 

Dergelijke schimpscheuten 
laten zich vaak lastig rijmen 
met verklaringen var franse 
imperialisten Bijvoorbeeld met 
de « duistere germaanse» eis 
van F.D F - R W-voorzitter Du
vieusart : « Geen enkele waalse 
gemeente naar de brusselse ag
glomeratie ». 

De heren verlangen van ons, 
in naam van de latijnse helder
heid, dingen waarvoor zijzelf 
feestelijk bedanken. 

HET MIDDEL 

Aan het frans blad «Le Fi
ga ro» zegde prins Albert dat 
hij, als voorzitter van het bel-
gisch Rode Kruis, één grote 
wens heeft : dat het aantal 
R K -leden snel moge stijgen. 

We kunnen de prins het mid
del aan de hand doen om dit 
doel te verwezenlijken • het 
Rode Kruis splitsen en ver
trouwen schenken aan de Vla
mingen. 

Te veel gevraagd ? 

TERUG ? 

Het botert niet meer goed 
tussen de Walen van het Ras-
semblement Wallon en de Brus
selaars van het F D F . ; Perin 
heeft al bekvechterijen gehad 
met Lagasse en in de werk
groep Eyskens komen de ge
schillen soms heel eventjes om 
dp hoek kijken. 

LICHTVOETIG 

f iW' 

Verleden zondag kwamen te Brasschaat een grote schaar vrienden van Wim Maes bijeen naar 
aanleiding van de eerste verjaardag van de dood van de V.M O -leider. Onze foto : de menigte 

tijdens de toespraak van Karel Dillen. 

In 1901 kwam bij de weense psichiater dr. Ródl een 
m a n binnen die verklaarde zeer zwaarmoedig te zijn, 
zozeer zelfs dat dit bezoek voor hem een laatste kans 
was. Hij wilde zich nog eens laten onderzoeken en, als 
er geenr middel was om hem te genezen, daarna zelf
moord plegen. De dokter merk te spoedig dat hij met 
een melancholikus te doen had die zeer moeilijk kon 
worden beïnvloed, maar dat de man verder eigenlijk 
heel gezond was. 

Zoals dat in die tijd nog kon en moest gebeuren omdat 
er toen nog vrijwel geen chemische « geneesmiddelen» 
voor dergelijke gevallen bestonden, stelde dr. Rodl voor 
een gelegenheid te zoeken om eens heel hartelijk te la
chen en dan in te zien dat er heel wat moois op de we
reld is, dat niet alles zo triestig is gelijk de patiënt zich 
dat inbeeldt. Want, en dit was dan het beslissende : ei
genlijk lijdt u alleen maar aan inbeelding ' 

Toen de man dan vroeg wat hij kon doen, had de psi
chiater een gelukkige inval. Hij had voor diezelfde avond 
twee kaarten voor het teater « an der Wien », zijn vrouw 
voelde zich niet goed, kon dus niet meegaan en daarom 
nodigde hij zijn patiënt uit samen met hem te gaan kij
ken Daar t rad dan de beste grappenmaker van de tijd 
op, Alexaner Girardi Kom eens mee, lach eens goed en 
dan gaat alles al veel beter ' De patient was helemaal niet 
verheugd, m tegendeel want het enige antwoord dat hij 
kon geven was dit « natuurli jk natuurli jk ga ik van
avond naar het Thaater an der Wien, maar weet u dok
ter, met die Girardi zal ik toch niet kunnen lachen Ik 
ben namelijk zelf Girardi » 

En voor wie vandaag de foto van Girardi beknkt is dit 
verhaal zeer geloofwaardig ' Er moet m een mens de 
grote eigenlijk strenge ernst 7iin die m dit gelaat ligt, 
om dit woord te kunnen spreken en tegelijk aan het ein
de van het eigen leven te denken Een ernst die echter 
als het ware talloze keren overwonnen wordt, want ook 
dit verhaal is immers geen ^̂ ef verhaal 

Zelden heeft een mens zo aitstochtelijk verlangd naar 
vreugde en opgeruimdheid als de intens tragische Niet
zsche Hij die de verscheurdheid van de eigen tijd dui
delijk zag en de nog grotere verscheurdheid van de ko
mende tijd meende te voorzien, droomde ervan dat 
er ooit mensen zouden zijn die zich naar geest en lichaam 
van alle banden zouden losmaken Mensen die zich vrij, 
lichtvoetig dansend zouden bewegen De afgrond tussen 
dit hunkeren van zijn hart en geest, tussen die boodschap 
van zijn werk en de werkelijkheid van zijn leven is 
ontzettend diep en breed (Het is natuurli jk niet de be
doeling hieruit een argument te halen tegen de gedach
ten van Nietzsche • daarom heeft Nemrod al te vroeg 
en al te blijvend Nietzsche gelezen en van hem geleerd!). 

Hoe komt het toch dat we bij hen die een gezicht hebben 
(want velen hebben er géén ') zoveel '-•ardheid, bitter
heid, boosheid krampachtigheid zien. of ten minste 
ernst, strengheid en gelatenheid "> Wie uitkijkt wordt 
getroffen door het stilste vreugdevolle gezicht omdat 
het juist zo zeldzaam is ' Er wordt toch heel wat gedanst 
zou men zeggen ' Er is toch lawaai geschreeuw en licht
zinnigheid genoeg ' 

Maar misschien kan alleen de mens lichtvoetig van 
geest, vreugdevol van hart zijn die ergens een punt 
heeft ontdekt waarop hij telkens weer zijn «voeten» 
neerzetten kan om er dan weer van op te springen. Boll-
now, een niet veelbesproken existentiefilozoof, schreef 
wellicht over dit steunpunt toen hij het had over «het 
diep tot vrede gekomen in zichzelf rusten van wie het 

^wustzijn van zijn eigen eeuwigheid in zich heeft». 
NEMROD 
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FRANS VAN DER ELST 

Hoe zien frankofonen de 
Volksunie-leiders? Het week
blad « La Relève » heeft in en
kele lijnen een portret trachten 
te schetsen van de V.U.-verte-
genwoordigers in de kommissie 
Eyskens. Het is prettig, even 
deze frankofone mening aan 
het échte portret te toetsen. 

Over partijvoorzitter Van der 
Eist schrijft het blad : «Sinds 
de «Face a l'opinion» is mr 
Van der Eist, advokaat tp Brus
sel maar verkozen te Antwer
pen, niet helemaal meer een 
onbekende voor de franstali-
gen Ernstig, werklustig, een 
tikkeltje pedant zal de voorzit
ter van de Volksunie, die des
tijds verdediger was van Elias, 
geen stukken maken». 

FRANS BAERT 

Over onze gentse senator 
zegt «La Relève» : 

«Ook mr Baert, volgende 
vertegenwoordiger van de 
Volksunie en advokaat te Gent, 
is geen brokkenmaker. Als 
steeds goedgeklede en netjes 
geschoren veertiger doet mr 
Baert een beetje denken aan de 
« Vlaamse gentleman » waarvan 
Jan Boon voor de oorlog droom
de. Het is een man van goed 
gezelschap, wiens koöptatie tot 
Volksunie-senator veel van zijn 
gentse konfraters verbaasd zo
niet geschokt heeft». 

WiM JORISSEN 

Over de partijsekretaris weet 
«La Relève» het volgende te 
zeggen : 

« Wim Jorissen is een gewel
denaar, die direkt na de Bevrij
ding in de oude Arteveldestad 
de leiding van de studentenagi-
tatie had genomen. Hij is Lim
burger en studeerde filologie, 
maar hij ruilde al vlug de le-
raarsstoel voor de meetingtri
bunes. Door zijn onophoudelij
ke parlementaire vragen over 
de meest gekke onderwerpen 
spijst hij geregeld en overvloe
dig de rubrieken van de kom-
mentatoren in de franstalige 
pers. Hem komt de eer toe de 
zoldering van de Senaat te heb
ben doen herschilderen, omdat 
er nog altijd eentalig-franse on
derschriften stonden bij de 
schilden van de vlaamse pro
vincies », 

Nadat we om zo'n portret 
eventjes hebben kunnen glim
lachen, moet ons toch de beden
king van het hart dat de fran
kofone lezer weinig informatie 
voor z'n centen krijgt! 

ALIBI 

P.S.C.-er Schyns, die te Kei-
mis woont maar zijn gemeente 
liever La Calamine hoort noe
men, geldt in de kommissie 
Meyers zowat als het nationaal 
alibi tegenover de duitstaligen 
uit de Oostkantons. 

Schyns is een zwakke broe
der die nooit één vinger heeft 
uitgestoken om de verwaalsing 
van het duitstalig gebied tegen 
te gaan en die vlijtig mee 
heeft geijverd om de verwaal
sing van nederlandstalig gebied 
te bekomen. Aan hem zijn de 
belangen van de duitstaligen 
even goed toevertrouwd als de 
belangen van het lam aan de 
roofgier. 

Maar officieel hebben de 
duitstaligen een vertegenwoor
diger. En de demokratische fa
cade is weer eens netjes gered. 

î  

KONTRAST 

Terwijl gans het duurbare 
vaderland overhoop wordt ge
haald voor Boemerang- en tele-
foonnummersakties werden te 
Gentbrugge twee gehandikap-
ten uit een zwembad gezet, om
dat de andere gebruikers aan
stoot namen aan hun verschij
nen. 

En dan maar praten over lief
dadigheid. En dan maar zwel
gen in het gevoel dat wij alle
maal toch zo'n rotfatsoenlijke 
lui zijn.. 

Alhoewel het incident te 
Gentbrugge officieel is «bijge
legd», blijft de eigenaar van 
het zwembad vrezen voor ver
dere oppozitie van zijn kliën-
teel en is het allesbehalve dui
delijk of te Gentbrugge voor
taan de integratie van de ge-
handikapten mogelijk zal zijn. 

De vreselijke keerzijde van 
een klatergouden medalje! 

DAVIGNON 

Burggraaf Davignon, oerkon-
servatieve franskiljon en Vla
mingenhater, is sinds jaren de 
'; eeuwig aanwezige» in het 
ministerieel kabinet van Bui
tenlandse Zaken. Spaak heeft, 

Frans Baert : «... de gentleman waarvan Jan Boon droomde...?» 

ondanks onophoudelijke vlaam
se protesten, steeds een be
schermende hand over Davi
gnon gehouden. Toen Harmei 
aan Buitenlandse Zaken kwam, 
erfde hij de burggraaf als ka
binetschef. De Vlaamse partij
genoten van Harmei vonden 
daar blijkbaar geen graten in 
en alles bleef zoals het was : 
Buitenlandse Zaken werd door 
Davignon verder beheerd als 
een eentalig-frans wingewest. 

Tans wordt Davignon door 
Harmei benoemd tot direkteur-
generaal, alhoewel de burg
graaf noch de leeftijd noch de 
rang heeft om op die post aan
spraak te kunnen maken. Met
een zit Davignon voorgoed in 
de kaas : als kabinetschef be
stond de mogelijkheid, hem 

I iiiii'Siiiir 
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De werken aan de viadukt op de weg Brussel-Antwerpen te Wilrijk beginnen op te schieten. 

van vandaag op morgen de laan 
uil, te sturen; als direkteur-ge-
neraal kan hij tot aan dè pen
sioenleeftijd zijn anti-vlaams 
mollenwerk verder verrichten. 

Eens te meer «doet» de 
Vlaamse C.V.P. het! Zwijgen 
namelijk... 

DE ONBESCHAAMDEN 

In sommige zakenkringen is 
het « de bon ton », minachtend 
neer te kijken op alle politie-
kers en ieder parlementslid al 
bij voorbaat een onbekwame 
tafelspringer te noemen. 

Naar aanleiding van de Boe-
merang-aktie zijn we getuige 
geweest van de onbeschaamde 
tafelspringerij van honderden 
zakenlui die tv-reklame voor 
hun zaak eisten en kregen in 
ruil voor een beschamende aal
moes, die straks nog op de be
lastingen zal worden verhaald. 

De parlementsleden hebben 
doorgaans blijk gegeven van 
heel wat meer takt : alhoewel 
hun dorpel platgelopen werd 
voor Boemerang-steun, hielden 
ze zich ver van het lawaaierig 
publicitair gedoe. 

De enkele uitzondering — 
Willy De Clercq — bevestigt de 
regel. «Le mouton frisé» is zo
wat de enige geweest om poli
tieke pijlen te snijden uit het 
hout der liefdadiehpid 

VASTE KOMMlSSlb 

In ons blad heeft volksverte-
woordiger Vic Anciaux een 
paar weken geleden een scherp 
artikel geschreven, waarin hij 
aankloeg dat het recente ko-
nmklijk besluit van minister 
Harmegnies de werking van de 
Vaste Kommissie voor Taaitoe-
zicht zo goed als geheel onder
mijnt. Daarmee is het hek van 
de dam voor de straffeloze ver
krachting var, de taalwet door 
de fransdoile imperialisten. 

Het Dosfelinstituut heeft 
het initiatief genomen, een 
grote luinterciklus in te rich
ten over gemeentebeleid in 
al zijn diverse aspekten. 

Er wordt gestart met een 
algemene inleidende les over 
de verhouding tussen staat, 
provincies en gemeenten. 
Verder komen aan de heurt 
lessen over de gemeentekies
wet (1 u.), de gemeenten-
nanciën en de begroting (sa
men 2 u. ,* hierover werd een 
degelijk gefundeerd sïllabus 
opgesteld over de nieuwin-
gevoerde metode van begro
ting), de C.0.0. (2 u.), de 
problemen van de ruimte
lijke ordening (1 u.), de ge
meentelijke autonomie en 
de tussengemeentelijke sOf 
menwerking (1 u.), het ge
meentelijk onderwijs en de 
kuituur (ieder 1 u.), het per
soneelsbeleid (1 u.) en de 
gemeente (brandweer, ge
zondheidszorg e.d. — 2 u.). 
De hoofdbrok van gans de 
cïklus zijn echter wel de zes 
lesuren over de gemeente
wet. 

H KURSUS 
Er valt verder op te mer

ken dat voor elk lesuur der
tig minuten vraagtijd is 
voorzien. Bovendien zijn op 
het einde van de cïklus nog 
2 u. voorzien voor een fo
rumgesprek. 

Teneinde verre verplaat
singen voor belangstellen
den zoveel mogelijk te ver
mijden, zal deze kursus 
plaats hebben in de vijf 
vlaamse provincies, telkens 
in de provinciehoofdplaats. 

Hier volgt het datumsche
ma per provincie. Belang
stellenden houden deze data 
vrij. Antwerpen en Brabant: 
9 nov., 7 dec., 1 febr., 1 maart. 
Oost-Vlaanderen en West-
Vlaanderen: 16 nov., 14 dec, 
18 jan., 8 febr., 8 maart. Lim
burg: 23 nov., 14 dec, 25 jan., 
15 febr., 15 maart. 

TJurschema : telkens dus 
één zondag per maand, van 
9u30 tot 12u30 en van 14u30 
tot 17u30. Vier lessen per 
kursusdag met telkens 30 
minuten vraagtijd per les-
uur. 

Vóór elke les zal voor de 
deelnemers een sïllabus wor
den gemaakt. Verder zal do-
kumentatie ter inzage zijn. 

Het inschrijvingsgeld voor 
gans de ciklus bedraagt 750 
fr., inkluzief middagmaal en 
kursusgeld. Wie één hepaaU 
de kursusdag wil komen, be
taalt 200 fr. Alle inschrijviri-
gen moeten centraal toeko
men op het Dosfelinstituut, 
Tribunestraat 14, Brussel 1 
(p.r. 22.443 van de Krediet
bank, rekening 83.555 van 
het Dosfelinstituut). 

Nadere inlichtingen kun
nen telefonisch verstrekt 
worden : Dosfelinstituut 
Brussel - tel. (02) 19.12.02. 

De Volksunie staat met haar 
aanklacht niet alleen. Zopas 
heeft het Davidsfonds in scher
pe bewoordingen de sabotage 
van Harmegnies aangeklaagd. 
ID een motie heet het : « deze 
nieuwe sabotage van de taal
wet is een bewijs te meer, dat 
alleen efficiënte hervormingen 
van het staatsbestel de gemeen
schapsproblemen kunnen oplos
sen». 

Is het nodig er op te wijzen, 
dat de definitieve uitholling 
van de taalwetten door het 
nieuwe koninklijk besluit ge
dekt wordt door de verant
woordelijkheid van gans de re
gering en van de partijen die 
haar steunen? Met name de 
Vlaamse B.S.P. en C V P 

Zij zijn het nog maar eens 
aan het « doen »• 
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ALS 

DE HEREN 
HET 
VOOR 
HET 
ZEGGEN 
HADDEN 

Door de « heren » bedoelen wi j niet die 

van Zichem, maar wel de kopstukken van 

de brusselse P.L.P., die nogmaals in de 

kraam gekomen zijn van wat zij zelf (in 

het Frans natuurli jk) een « plan de décou-

page » — een herverkavelingsplan — noe

men. Het plan steekt verduiveld goed in

een en voorziet hoofdzakelijk in grens

wijzigingen van eentalige vlaamse rand

en aanpalende gemeenten, waarvan grote 

stukken losgemaakt worden om die te 

voegen bij de zogenaamde tweetalige ge

meenten van het hoofdstedelijk gebied. 

Zo zou het tweetalige St Agata-Berchem ver
rijkt worden met een stuk van Zellik, met de dil-
beekse wijk Kattebroek en met een gedeelte van 
Groot-Bijgaarden; een gedeelte van Wemmei zou 
naar Jette gaan, terwijl de vilvoordse wijken Het 
Voor en Koningslo rechtstreeks aan Brussel zouden 
toegevoegd worden; verder zouden de zuidelijke 
gedeelten van Kraainem en van Wezembeek St Pie-
ters-Woluwe gaan vergroten, terwijl geheel Linke
beek en stukken van Alsemberg en St Genesius-
Rode aan Ukkel zouden toevallen; ja, onze franko-
fonen laten zelfs hun begerige blikken vallen op 
het arrondissement Leuven, waar het vlaamse Ter-
vuren een stuk zou moeten afstaan aan het tweeta
lige Oudergem. 

De driestheid van deze anneksionnisten is werke
lijk verbijsterend; men moet werkelijk liberaal en 
frankofoon zijn om het lef te kunnen opbrengen, 
zo maar riemen te willen snijden uit andermans 
leer. Ik zou wel eens het gezicht willen zien van 
een van die plannenmak«-g, hidien een van hun 
buren hen zou komen zeggen dat hij besloten heeft 

een stuk van hun tuin bij de zijne te voegen! 
In het bovenstaande lijstje is dan nog de gemeen

te weggelaten waarvan de jongste tijd het meest 
van al is gesproken, met name St Pieters-Leeuw, 
dat de wijk Zuun (St Lutgardis-parochie) met het 
Negenmanneken (St Stevens-parochie) aan Ander-
lecht zou moeten afstaan. De plaatselijke toestan
den goed kennende — en in de andere hierboven-
genoemde gemeenten zal het wel niet anders zijn — 
wil ik daar even bij stil staan, met het doel de Vla
mingen aan te tonen hoe lichtvaardig en onverant
woord in bepaalde kringen met de vlaams-brabantse 
gemeenten en met de plaatselijke bevolking wordt 
omgesprongen, 

St Pieters-Leeuw is geen kleine gemeente. Het 
telde in 1951 reeds 11.400 inwoners, allen zonder 
uitzondering vlaamse mensen; in 1967 was de bevol
king gestegen tot 16.200, wat dus een aangroei van 
zowat 4.800 inwoners betekent in een goede vijftien 
jaar tijds. Het zwaartepunt van het landelijke 
Leeuw heeft zich verplaatst naar Zuun (Negen
manneken) waar tans bij benadering een goede 
twaalfduizend Leeuwenaars zijn gevestigd. Ook het 
oude Zuun was en is nog haast uitsluitend vlaams, 
maar zoals in de meeste brusselse randgemeenten 
zijn er de jongste jaren veel nieuwe straten aange
legd en honderden nieuwe huizen gebouwd. Die 
nieuwe inwoners zijn echter niet allen frankofo-
nen ; volgens betrouwbare zegslieden zou hun aantal 
zeker niet meer dan 25 % van de nieuw aangeko-
menen bedragen zodat zij, in verhouding tot de 
autentieke Leeuwenaars, slechts een zeer gering 
percentage uitmaken. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat daaronder tamelijk veel socialisten zijn, 
die natuurlijk met verlangen uitkijken naar aan
hechting bij het naburige socialistische Anderlecht. 
Alles te zamen vormen de zuunse frankofonen dus 
een zeer geringe, zij het dan ook drukdoende min
derheid. Mocht men zich de moeite getroosten om 
van huis tot huis met de mensen te gaan spreken, 
dan zou men al spoedig ervaren dat bij velen onder 
hen het Frans slechts een zeer dun oppervlakkig 
laagje vormt en dat men in talrijke gevallen te 
doen heeft met oorspronkelijk vlaamse mensen. 

Dat er te Zuun ook door anderen dan door de 
socialisten mollenwerk verricht wordt hoeft wel 
niet gezegd. Zo oordeelde bij voorbeeld de nieuwe 
pastoor die enkele jaren geleden de vlaamsvoelen
de herder van de St Stevensparochie is opgevolgd, 
dat voor de plechtige kommunie van de vlaamse 
kinderen (de meerderheid) de 8-urenmis goed 
genoeg was, terwijl de hoogmis van 10 uur voorbe
houden werd aan de franstalige kinderen. Maar 
daarin schijnt tans verandering te zijn gekomen. 
Hierbij aansluitend kan gezegd worden dat er in 
de vrije en gemeentescholen van Zuun-Negenman-
neken geen franse klassen bestaan, behoudens hier 
en daar een transmutatieklas. 

Tenslotte dient er op gewezen te worden dat er 
op het gemeentehuis van St Pieters-Leeuw nog 
nooit een frankofoon is doodgevallen van ergernis, 
omdat men niet genoeg begrip toonde voor zijn 
spreekwoordelijke afkeer voor het Nederlands. 

Nu is het wel zo dat ook te Zuun een afdeling 
van het F.D.F, is opgericht, maar dit is toch lang 
niet voldoende om die vlaams gebleven wijk via 
het tweetalige Anderlecht aan verdere verfransing 
over te leveren. En het potsierlijke, ja het erger
lijke van het hele opzet is wel dat het gedeelte van 
Anderlecht waaraan Zuun paalt, niet eens fransta-
lig is. Wel integendeel : de anderlechtse wijk Het 
Rad is nog een van de meest vlaamse wijken van 
die brusselse voorstad, die zelf nog voor driekwart 
nederlandstalig is. 

Voor iemand die de plaatselijke toestanden kent 
is het dus overduidelijk, dat er geen enkele taal
kundige grond bestaat om Zuun (Negenmanneken X 
van St Pieters-Leeuw te scheiden en bij Ander
lecht te voegen. Maar, eerlijk gesproken : hoevelen 
in de werkgroep Eyskens weten iets af van het 
bestaan van Zuun ? Hoevelen zijn er ooit in Zuun 
geweest? En zo'n werkgroep zon dsfn moeten be» 
slissen over de versjachering van enige duizenden 
vlaamse mensen, om een paar duizend Walen en 

franskiljons ter wille te zijn die zich daar pas zijn 
komen vestigen en die het in hun fransdolle pre. 
tentie steeds vertikt hebben en nog vertikken, zich 
aan hun nieuwe omgeving aan te passen. 

Zou het niet wraakroepend zijn dat een paar dui-
zend van elders overgewaaide vreemdelingen eox 
meer dan twaalfduizend man sterke autochtone 
bevolking van een oeroude Vlaamse gemeente zo 
maar onder de voet kunnen lopen ? Zou het wasET 
zijn dat Vlaanderen daarbij lijdzaam zou toezien ? 
Zouden wij, zonder enige noemenswaardig verzet, 
weer tienduizende vlaamse mensen moeten opof
feren aan de veroveringszucht van een volksvreeiH-
de minderheid ? 

Er zijn nog vlaamse politiekers die de armen in 
de lucht steken van schijnheilige verontwaardi
ging wanneer hier of daar de kreet «Walen buï-
ten » weerklinkt, maar het is toch maar zó dat in 
de vlaamse dorpen de mizerie steeds begint met de 
aankomst van enkele Walen en frankofonen, die 
dan de voorhoede vormen van een veroveringsleger 
dat niet rust, vooraleer het een nieuw wingewest 
aan de vroegere inpalmingen heeft toegevoegd. 

Zelfs de meest verstokte unitarist moet nu toch 
al lang hebben ingezien dat de kleurpartijen door 
hun unitaire ingesteldheid die regelmatig voort* 
schrijdende gebiedsroof niet kunnen noch willen 
tegenhouden. 

Alleen een federale deelstaat Vlaanderen is bij 
machte het tij te doen keren en een afdoende dam 
bp te w&rpen tegen de verdere uitbreiding van de 
brusselse olie^rlek! 

En tenslotte nog di t : herhaaldelijk i i j n 
aan frankofone zijde stemmen opgegaan 
om « de plaatselijke bevolking via een re
ferendum over haar toekomst te laten be
slissen ». W i j hebben reeds gezegd en wi j 
bli jven daarbij : w i j spelen d i t spelletje 
niet mee. Het zou werkeli jk al te gemak
keli jk z i jn, via grondspekulatie en bouNAA. 
ondernemingen een kunstmatige inwi j -
king van frankofonen in onze vlaamse ge* 
meenten te verwekken en te bevorderen, 
waarna dan die nieuw aangekomen vreem
delingen de weegschaal In de zin van de 
aanhechting bij Brussel kunnen doen over
slaan. 

Het lot van de vlaamse gemeenten rond 
Brussel gaat heel Vlaanderen aan. En wan
neer wi j zeggen « \/\aanderen laat Vlaams-
Brabant niet los », dat weze het duidelijk 
dat geheel Vlaanderen — en niet enkefe 
brusselse frankofonen — zeggenschap 
moet hebben wanneer over het lot \/an 06 
vlaamse gemeenten rond Brussel moet 
worden beslist. ^r\ dat Vlaanderen ditmaal 
niet zal laten gebeuren ! 



Kolonizering 

nnre Strijd voor het behoud van vlaam-
se grond bestempelt men als nazistische 

^°Hef iTatioiiaalsocialistische Duitsland 
dacht meer bodem als levensruimte no-
Vf te hebben. Ook Brussel heeft zgz. 
° per « bodem » nodig om te leven. 

De gang van zaken is bekend. Brussel-
cp kapitaalmachten (met name bekend 
pn eventueel te publiceren aan de hand 
van het kadaster) kopen goedkope 
grond op en verkavelen hem aan 500 % 
winst aan brusselse villa-kolonisten. 
Evenzo handelen gevestigde groot-
grond-eigenaars met de grond, die sedert 
eeuwen het gebruiksbezit is van de boe
rende Vlaamse boer Plat telandsburge-
meesters spelen mede. 

Ook de inlandse stamhoofden verkoch
ten voor enkele glazen kralen konces
sies aan de gezanten van Leopold II. 

De kolonisten komen, bouwen en spe
len baas. De inheemsen worden « ver
dreven » in het rezervaat van de «dorps
kern». En de bescheiden vlaamse men
sen denken er niet aan in de luxe-wi|>-
ken te wonen (zij denken he t wel, maar 
hun portemonnaie kan het niet «den-
kens). 
Het signum van de kolonizering is h ier 

niet de huidskleur maar de taal, de kui
tuur en het inkomen. 

Ruimtelijke ordening 

Nu kan men grondwetten en taalwet
ten maken zoveel men wil ; tegen deze 
kapitalistische kolonizatie is alleen he t 
kruid gewassen van he t part i jprogram
ma van de Volksunie dat een « groene 
ruimte » voorziet rond Brussel. De ge
wone Brusselaar zal daar meer van pro
fiteren dan de r i jke Brusselaar. Om 
daarvan overtuigd te zijn volstaat he t 
een zomerse namiddag bij «Moeder 
Lambik » door t e brengen. 

Er moeten dan geplande resp. Vlaam
se en franse satell ietinplantingen ko
men ten noorden en ten zuiden van de 
tsslsrGiis. 

Onlangs t raden Miei Van Cauwelaer t 
en minister Tindemans dit t radit ionele 
Vlaamse standpunt bij, maar waar blijft 
minister De Saeger om het « t e doen » ? 

Niet de « agglomeratie- », « hoof dste-
deliike-» of «ku l tuu r r aden» zijn van 
hoofdbelang; alleen een waterdichte 
demokratische ruimteli jke ordening 
doet het. 

De kwaal is erger dan men te Ant
werpen of elders denkt. Dat men maar 
even het V.U.-arrondissementsbestuur 
Leuven er bij hale om « op het terrein » 
uit de doeken te doen hoe en door wie 
wij in de doeken worden gedaan 
'(«voorlopig» niet op de zeshoek Eys-
kens maar in de driehoek Woitrin). 

Het wordt hoog de tijd dat Vlaande
ren verneemt wie er spekuleert op 
«Louvain-La-Neuve» even bezuiden de 
taalgrens en welke gevaren er schuilen 
in de Grote Ring van Snijers d'Atten-
hoven die de kristendemokratische De 
Saeger met de dood in het har t aan
vaardt. 

«Stop de verfransing» in Vlaams-
Brabant is ijdele praat zolang wij n ie t 
afdwingen : stop de grondspekulatie 1 

Steun aan Franskiljons 

Wij hebben inderdaad vlaamse scho
len en vlaamse overheidsadministratie 
in Vlaanderen. Wij hebben echter ook 
nog steeds franse zaken-kantoren en 
franse salons waar velen naar reikhal
zen en eigenlijk hopen te worden in op
genomen. 

Hoeveel zonen en dochteren van 
Vlaamse nieuwe barons en ridders heb
ben een vlaamse huiskring gesticht ? 
Sommigen wel, anderen n i e t ! 

De sociale taalgrens blijft een feit zo
lang zij van uit Brussel en door Brussel 
wordt in stand gehouden. 

_Aan de loketten en voor de receptio
nisten en telefonisten is de taal van de 
bijkantoren van brusselse banken en 
grote ondernemingen het Nederlands in 
Vlaanderen, maar in de betrekkingen 
met Brussel het Frans. 

Als demokraten hebben wij ons niet 
alleen te verzetten tegen de sociale 
aliënatie, maar tegen de kulturele alië-
natie die ons nederlandse volkswezen 
ondergaat... ook in Vlaanderen en tel
kens men als vlaamse « agent» te doen 
heeft met de brusselse «pa t ron» . 

Wij worden geen gave vlaanjse ge
meenschap, zolang wij Brussel m zijn 
funktie van kulturele olievlek niet be
dwingen. 

In dit opzicht kan een sluitende wet 
op het taalgebruik in het bedrijfsleven 
een groot sociaal effekt hebben. Zij zou 
de sociale mobiliteit in de hand werken. 

Vreemd kapitaal 

Verre van ons te betwisten dat het 
vrije verkeer van kapitalen de alge
meen-europese welvaart niet zou ten 
goede komen. Deze verkering moet ech
ter m het oog worden gehouden terwil-
le van de openbare zedelijkheid. 

Laten wij de situatie even overschou-
wen. 

Brussel « onze trots en onze schande » is niet 
alleen de kwestie van die negentien gemeen
ten, waar wi j onze aanwezigheid te manifeste
ren hebben omdat zij « de hoofdstad » zi jn van 
van het dierbaar vaderland. Diskussies over 
«agglomeratie-organen» zijn bijzaak : het gaat 
om het belang van de vlaamse mensen in Brus
sel. Het gaat niet alleen om de funktie « hoofd
stad », maar veeleer om de funktie « olievlek ». 
Brussel is de bloedzuigende spin in het web van 
het belgisch bestel. « Brussel-Olievlek » bete
kent kolonizering van Vlaams-Brabant. « Brus
sel-Olievlek » steunt het bloedarme franskil
jonisme in Vlaanderen. « Brussel-Olievlek » is 
de greep van het onvolkse kapitaal op vlaamse 
ondernemingsdurf en arbeidszin. « Brussel-
Olievlek » houdt het konservatieve belgische 
establishment in stand, dat de zgn. « vlaamse 
elite » deels qua taal en overwegend qua men
taliteit opslorpt. 

BRUSSEL - HOOFDSTAD 

BRUSSEL - OLIEVLEK 

Een aantal van ouds gevestigde grote 
ondernemingen in Vlaanderen (niet de 
meest expansieve) zijn filialen van brus
selse « groepen ». Het loon in de werk
plaatsen wordt door Vlamingen ver
diend... maar de winsten versterken 
Brussel en vaak is de top een verleng
stuk van Brussel De kontrolerende fi
nanciële groepen worden nochtans over
wegend door vlaamse spaarcenten of 
door het produkt van vlaamse belastin 
gen gevoed. 

Een groot aantal nieuwe ondernemin
gen zijn van buitenlandse oorsprong en 
het is beter dat zij er kwamen dan dat 
wij met 200.000 werklozen bleven zit
ten. De financiële faciliteiten die zij 
ontvingen komen ook weer van vlaamse 
centen. In vele gevallen sluiten deze 

buitenlandse groepen nauw aan bij het 
brussels-belgische grootkapitaal. 

Wij verheugen ons (last not least) in 
de ondernemingsgeest van een aantal 
opkomende essentieel vlaamse onderne
mingen Voor velen breekt de tijd aan 
dat het keurslijf van het familiale be
drijf voor hun expansie te klein wordt 
Zij zullen een beroep doen op kapitaal 
In feite zal dat kaoitaal overwegend het 
produkt zijn van het vlaamse spaarver
mogen maar . zij zullen het. eerst via 
kredieten en langzaam-aan via partici-
oaties toegestoken krijgen door het ka
naal van het frans-brusselse grootkapi
taal dat de hand zal leggen op hun be
heer. Ook zij zijn er aan blootgesteld, 
in het belgische bestel te worden opge
zogen. 

Vervreemding 

Alle mooie kontestatie-slogans t en 
spijt leven wij nu eenmaal in een kapi
talistische maatschappij; wij moeten in 
dit opzicht ook realist zijn, maar wij 
mogen toch nooit ophouden de kui tuur 
en de portemonnaie van de vlaamse 
mens « eers t» te stellen. 

Zowel het traditioneel gevestigde, he t 
vreemde als het opkomende vlaamse 
bedrijfsleven worden door de overheer
sing van Brussel bedreigd. 

Vlaamse managers en hogere kader
elementen staan vanwege de brusselse 
pozitie blootgesteld aan de bekoring 
van vervreemding. 

Sommigen zullen weerstaan en ont
houden dat zij alleen maar recht heb
ben te « verdienen » om te « dienen »; 
anderen zullen als « alibi-Vlamingen» 
funktioneren, als «he t vlaamse l id» 
van de raad van beheer. 

F. Van Cauwelaert heeft zich vergist 
als hij meende dat Vlaanderen het zou 
halen met zijn numerieke meerderheid. 
Heeft hij zich ook niet vergist als hij 
geloofde aan het vlaamse effekt van h e t 
« word rijk » ? 

De eindfaze van de Vlaamse Bewe
ging kan haar definitieve overwinning 
of haar definitieve ondergang beteke
nen. De greep van het brusselse esta
blishment op Vlaanderen is hierbij een 
belangrijk element. 

Wij moeten ons daarom (niet alleen 
daarom!) beslist voor de ekonomische 
demokratie beijveren, er tevens van 
bewust dat zulks niet een kwestie van 
slogans is maar van deskundigheid en 
politieke wil. 

Brussels konservatisme 

Het springt in het oog dat de euro
pese integratie sneller vordert als inte
gratie van trusts, kartels en groepen 
dan als politieke integratie. 

Nochtans is het alleen ui t de politieke 
integrat ie (liefst van een Europa der 
volken) dat een demokratisch Europa 
kan tot s tand komen. En Vlaanderen 
heeft alle belang bij een demokratisch 
Europa. 

Het is even duidelijk dat Brussel een 
konservatieve mental i tei t heeft en daar
door een gevaar is voor de belgische 
toekomst in Europa. 

De konservatieve mentali tei t van 
Brussel is voor ons land en ons volk 
een verliespost. Op het politieke vlak is 
da t volkomen duidelijk : de houding van 
de brusselse parlementairen _ t.a.v. 
Vlaamse en sociale problemen springt in 
he t oog. Het brussels konservatisme is 
ook een ekonomische verliespost. He t 
brussels kapitalisme is een renteniers-
kapitalisme en een spekulatie-kapitalis-
me. Het is nu minder een riziko-nemend 
kapitalisme dan in de 19e eeuw. De sta
tist ieken liegen er niet o m ! De jongste 
•jaren was de oprichting van nieuwe be
drijven overwegend te danken aan bui
tenlandse initiatieven (wat niet zonder 
schaduwzijde is). Vlaanderen heeft daar 
overwegend van gcorofiteerd. Het bel
gische grootkapitaal, vooral op de waal-
se industrie gericht maar onder het be
leid van brusselse managers, heeft wei
nig nieuwe initiatieven getroffen. De 
Walen klagen daar terecht over. 

Ekonomische decentralizatie is daarom 
evenzeer een vlaams als een waals be
lang. 

Brussel verr i jkt zich voortdurend t 
he t brussels aandeel in het geografisch 
nationaal produkt wordt groter en gro
ter, maar Brussel verarmt Belsië als 
geheel, relatief gesproken, dit wil zeg
gen : het remt de vooruitgang. 

Demokratisch 

De konservatieve mentali tei t van de 
hoofdstad valt ook op in kulturele aan
gelegenheden. 

Het tot stand komen van een enorme 
bru.iselse megalopolis bedreigt niet al
leen sociaal en kultureel de inwoners 
en de gemeenten die er het slachtoffer 
van zijn. 

De opeenhoping van rijkdom, van 
macht en van intellektueel potentieel 
in de handen van de frankofone brus
selse bourgeoisie in 's lands centrum, 
dat met een stijgend aantal nutsvoor
zieningen en hipermoderne kantoor
ruimten wordt uitgerust, moet de defi
nitieve « provincializatie » van de neder
landse kuituur als gevolg hebben en 
meteen ook in Vlaanderen zelf de defi
nitieve minorizering van de gewone 
man. 

Uit wat voorafgaat volgt, dat de 
strijd die het volksnationalisme voert 
voor de oplossing van het probleem 
Brussel een essentieel demokratische 
strijd is. 

M van Haegendoren, 

senator. 
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G A N D I 
Moest men vandaag naar de naam vragen van de britse eerste-minster of van 

de britse onderkoning van India ten tijde dat Mahatma Gandi een van zijn talrij
ke hongerstakingen hield, dan zou het overgrote deel van de ondervraagden het 
antwoord schuldig blijven. Maar miljoenen herinneren zich de naam van de 
«kleine, lelijke, naakte fakir•>•> zoals Gandi in bepaalde londense kringen werd ge
noemd toen hij alleen maar een zonderlinge indische rebel was. Op 2 oktober 
jongstleden werd de honderste geboortedag van deze indische vader des vader
lands in zijn land en ook elders ter wereld plechtig herdacht. 

De metode van het lijdzaam verzet, zoals deze door Gandi tegen de britse be
zetters van zijn onmetelijk land werd toegepast, heeft intussen school gemaakt, niet 
zonder sukses trouwens. Dit is het politiek aspekt van Gandi's testament. De in 
het Westen tot een mode uitgegroeide belangstelling voor het geestelijk leven in 
Azië in het algemeen en in India in het bijzonder is een andere oorzaak voor de 
meer dan gewone aandacht, die men ook vandaag nog aan «de grote ziel» 
schenkt 

Ruim tien jaar na de moordaanslag op 
Gandi stelt zich onvermijdelijk de 
vraag, hoe India (en Pakistan, tegen 
welke scheiding Gandi gekant was) is 
geëvolueerd en wat er van zijn « nala
tenschap » is terecht gekomen. Er dient 
daarbij duideliik gesteld dat, al wordt 
Gandi verheerlijkt als een tegenstander 
van geweld, hij niet in alle omstandig
heden tegen het aanwenden van geweld 
gekant was Er bestaan van hem eigen
handig geschreven teksten waarin Gan
di stelt, dat wanneer men onrechtvaar
dig aangevallen wordt « men zich met 
geweld moet verdedigen ». Vandaar dat 
men Gandi beter en juister omschrijft 
als een leider van passief verzet dan als 
onvoorwaardeliik voorstander van ge
weldloosheid. Het is een schakering, in
dien niet méér, die van belang is bij het 
be<?choTiwen van Gandi's leven en stre
ven 

De paradoks van dit leven is wel dat 
zijn moslem- en hindoelandgenoten' zo
wel vroeger als nu om een niets het mes 
trekken en mekaar te lijf gaan. Alle 
waarnemers zijn het er over eens om te 
getuigen, dat het geweld in India en Pa
kistan dagelijkse ko",t is, het weze nu in
gevolge religieuze, linguïstische, rassis-
tische of kastetegenstellingen. De ver
zoenende boodschap van Gandi heeft 
weinig effekt gehad, zijn dood stond oa-
radoksaal genoeg in het teken van het 
blinde geweld en de honderdste verja
ring van zijn geboorte werd voorafge
gaan door de tragedie van Ahmenabad, 
waar hindoes en moslems mekaar bij 
tientallen hebben afgeslacht. 

Gandi zou bij een eventuele terug
keer heel waarschijnlijk verwon
derd en bedroefd opkijken, want ook 
zijn strijd tegen het kastestelsel is maar 
langzaam opgeschoten, evenals zijn stre
ven naar een rechtvaardige en vooral 
vrijwillige verdeling van het bezit. Vi-
noba Bhave, die zich als geestelijk erf-
geaaam van de Mahatma beschouwt, ge
niet evenals zijn geestelijke vader wel 
gropt aanzien bij zijn voettochten door 
India, doch tot nog toe is hij alleen in de 
vrijwillige afstand van hoop en al 2000' 
ha. grond aan arme boeren geslaagd, in 
een land dat zo groot is als Europa ! 
Men vereert in het huidige India Gandi 
alleen met de lippen en met bloemen op 
zijn graf, waarop zijn laatste woorden 
gebeiteld staan « Oh mijn God ». Voor 

het overige wint het materialisme ge
staag maar zeker veld in dit land, dat 
sommigen in het Westen als een geeste
lijke oaze beschouwen doch waarvan de 
werkelijkheid soms apokaliptische as-
pekten aanneemt. Deze vaststelling wil 
geen veroordeling zijn noch het uitspre
ken van een faillissement, omdat men 
nu eenmaal in lange eeuwen gegroeide 
strukturen niet in een twintig, dertig 
jaar totaal omkeert, zelfs niet als men 
Gandi heet. De morele moed van een 
Gandi tekent zich trouwens des te groot
ser af tegenover een dergelijke Hima-
laja van onbegrip, vooroordelen, haat en 
wat voor menselijke ondeugden en 
zwakheden nog. Ook aan het fatalisme 
waartegen Gandi streed kon hij weinig 

verhelpen. Tot op vandaag aanvaarden 
nog steeds miljoenen Indiërs gelaten 
hun lot, « omdat het nu eenmaal zo in 
de sterren geschreven staat ». 

Gandi's meest in het oog springende 
verdienste zal blijven, dat hij als In
disch nationalist — fundamenteel ele
ment in Gandi's leven dat vandaag nau
welijks wordt belicht in de wereldpers 
— in zijn opzet is geslaagd met nochtans 
voor een nationalist ongewone middelen 
(in tegenstelling met Soebbas Chandra 
Bose, de andere indische nationalist 
waarvan de herinnering vooral in Ben
galen die van Gandi naar de kroon 
steekt, al was hij dan voorstander van 
geweld of misschien juist daarom). Zo 
men al op het eerste gezicht schokschou-
tert voor het aanprijzen van het spinne
wiel als wapen tegen de britse overheer
ser, dan moet men toch bedenken dat 
Gandi daarmee niet een soort aartsva-
derlijke ekonomie voorstond maar on
der meer met een eigen, zij het dan nog 
zo primitieve « tekstielindustrie » de ka
toenbaronnen van Manchester wou boy
kotten. Dat heeft, samen met de vele an
dere vormen van lijdzaam verzet zoals 
de burgerlijke ongehoorzaamheid en 
dies meer, uiteindelijk op het even puri
teinse als zakelijke Groot-Brittanië zijn 
effekt niet gemist. 

Gandi zal als de voornaamste bewer
ker van India's onafhankelijkheid voort
leven. Zijn vizie op deze onafhankelijke 
samenleving met beklemtoning van de 
morele maatstaven is echter minder dan 
ooit aan een begin van verwezenlijking 
toe, wat evenwel zijn grootheid als mens 
en als politikus zeker niet schaadt. India 
moet nog een lange weg afleggen voor
aleer het de middenweg zal vinden tus
sen een westers sociaal progressism'e, 
gesteund op een sterke, moderne ekono
mie en de blijvende eigen geestelijke 
waarden : een keuze waarvoor uiteinde
lijk iedere natie, en niet alleen in het 
Oosten wordt geplaatst. 

Behalve de onafhankelijkheid van India hebben Gandi's politieke erfgenamen 
wijlen premier Neroe en de huidige eerste minister, mevrouw Gandi (dochter 
van Neroe en geen verwante van Gandi) van zijn politiek testament nog niet veel 
terecht gebracht. Maar Gandi's beeltenis blijft een der voornaamste simbolen van 

de indische Kongrespartij. 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 

Zee: bescheiden begin van dooi in 
russisch-chinese betrekkingen met 
wederzijdse terugtrekking van een 
paar troepenonderdelen aan de ge
meenschappelijke grens. Mao ver
schijnt voor het eerst sinds maanden 
weer in het openbaar op de feeste
lijkheden van de 20ste verjaring van 
de kommunistische machtsovername. 
Liberalen verwerpen koalitie met de 
C.D.U. en bevestigen koalitiekeuze 
met de socialisten. Oud F.P.D.-voor-
zitter Mende geeft zijn verzet tegen 
koalitie met S.P.D. op. Een S.P.D.. 
F.P.D.-regering met Brandt als kan
selier en Scheel als Vice-kanselier is 
zo goed als zeker. Kanselier Kiesin-

ger kondigt een scherpe oppozitie 
vanwege de C.D.U. aan. 

I Westduitse regering dient klacht in 
by het Europees Hof van .Tustitie te
gen de beslissing van de Uitvoerende 
Europese Kommissie, die de west
duitse beschermingsmaatregelen af
keurde. De E.E.G.-ministerraad be
spreekt eveneens de kwestie van de 
vlottende Mark en de maatregelen 
van Bonn. De opwaartse herwaarde
ring van de Mark is nog slechts eer 
kwestie van percentage. 

Premier Papadopoelos van Grieken
land verzacht de perscensuur en de 
staat van beleg. De assemblee van de 
Raad van Europa te Straatsburg zal 
de ministerraad van deze organiza-
tie, de schrapping van Griekenland 
als lid van de Raad aanbevelen. 
Labourkongres eindigt in verdeeld
heid over de voortzetting van loon-
en prijspolitiek van de Labour-rege-
rmg (de twee grote vakbonden stem-
den tegen de ekonomische maatrege
len van het kabinet Wilson). De re
geringsvoorstellen worden niettemin 
door het kongres aangenomen. 

I Bij nieuwe ernstige rellen te Belfast 
worden 2 britse soldaten door kogels 
gewond : ze zijn de eerste gewonden 
onder de britse troepen sinds de be
zetting van Noord-Ierland. 

I De britse Reuter-korrespondent Grey 
na twee jaar totale afzondering in 
zijn appartement te Peking weer 
vrij, ingevolge de vrijlating door de 
britse autoriteiten te Hongkong van 
de «laatste vaderlandse (chinese) 
joernalisten » aldaar. 
Proces tegen Michael Rohan, beschul
digd van brandstichting in de Al 
Aksa-moskee te Jeruzalem begonnen. 
Raad van de Euromarktministers 
schuift het voorstel van de E.E.G.-
kommissie tegen sommige westduit
se ekonomische beschermingsmaat-
re»:elen ter zijde. 
Oost-Duitsland herdenkt de 20ste 
verjaring van de oprichting der Duit
se Demokratische Republiek. Walter 
UUbricht spreekt voor de genodigde 
oosteuropese partijleiders, waarvan 
Brezjnjev de voornaamste is, de me
ning,uit dat de tijd is gekomen voor 
de erkenning van de D.D.R. door 
Bonn. 

Sinds de eerste oktober is er weeral 
een land meer dat zich in een bepaalH 
punt niet wil onderwerpen aan het 
oordeel van de meerderheid van d! 
TT^-^^^ .^^^'l^ '• Groot-Brittanie Tot die datum had dit lanf̂  +5,-̂  
Gibraltar aan S p a n j e ' t e r t d^agelT 
Dat IS niet gebeurd en Spanje K 
nog verdergaande tegenmaatregelen 
getroffen dan tevoren Het i- v,̂ + " 
lijk wel ondenkbaar dft er o m l T 
van Gibraltar een gewapend S l S 
zou ontstaan, maar wat h e h W 
allemaal al niet ondenkbaar genoemd ^ 
Toch zijn er heel goede redenen oS t l 

konfikt komen kan : er is inderda^^ 
f--V ï^^'f^'ïl' """ hinderlijk en erge^^ 
li]k konfhkt, maar een van beide pari 
tijen, of beter nog de beide partyen 
zouden in dit geval wel krankzinma 
moeten zijn om het op schieten te U 
ten aankomen Zo ver zal het dan wel 
"•lf^,''??^^P.' hoewel er vormen va„ 
ijdelheid zijn die niet zozeer verschil 
len van een of andere vorm van krar^t 
zinnigheid! ^^^'^^^ 

De naam van dit betwiste gebiedi» 
komt van de eerste bekende verovÜ 
raar Tarik en luidde Djebel el Tarilf 
(de heuvel van Tarik). Misschien liat 
m die naam zelf al een eerste verkh 
ring van de hardnekkigheid waarmee 
Spanje dit eigenlijk toch volledig on. 
belangrijk geworden rotsgebied terug, 
eist. Tarik landde in 711 op de roti 
toen hij vanuit Noord-Afrika overstak 
en begon met de arabische verovering 
van geheel Spanje, waaruit dan later 
(maar tamelijk vlug!) de westelijke 
bedreiging van de Islam tegen Europa 
voortkwam. Eeuwenlang hebben de 
Spanjaarden gevochten voor de her« 
overing van hun land, daarna trokken 
ze uit ter verovering van de «rest» 
van de wereld, maar Gibraltar hebben 
ze slechts korte tijd kunnen herove. 
ren. Zo is de oorspronkelijk kale, dode 
rots bijna steeds een als het ware stil
le uitdaging geweest van hun nationa. 
Ie trots. 

Beheerst Brittanië 
de zeeën? 

GIBRALTAR 
Toen Tank zijn heuvel veroverde 

trof hij er niet anders aan dan een ko
lonie apen, en ook nu nog leven in 
Gibraltar de enige «vrije » apen van 
Europa. Het gehele gebied vanaf de 
landengte (die achthonderd meter 
breed is) tot aan de zee is niet groter 
dan zes vierkante kilometer en een 
stevige wandelaar heeft niet zo veel 
meer dan een uur nodig om dit gebied 
zowel in de lengte (vier kilometer zes
honderd meter) als in de breedte (één 
kilometer tweehonderd meter) te door
kruisen. Gibraltar is eigenlijk zeer 
dicht bevolkt : vierduizend inwoners 
per vierkante kilometer, maar dat il 
dan toch nog niet veel meer dan vier
entwintig duizend voor «stad en 
land». Het britse garnizoen behoort 
natuurlijk niet tot de vaste, eigen be
volking, deze bevolking zelf is voor
namelijk Spaans en Italiaans van oor
sprong en spreekt vooral Spaans. Deze 
eigen bevolking is vrijwel voltallig 
katoliek, heeft een eigen bisschop, 
maar de anglikaanse Britten hebben 
hun eigen bisschop ingevoerd. 

Nog in de voorbije wereldoorlog 
heeft de vesting Gibraltar een belang
rijke rol gespeeld. De verschuivingen 
in de wereldpolitiek, waarin Europa 
niet meer die bijna uitsluitend be
langrijke rol speelt, de veranderingen 
in de militaire mogelijkheden hebben 
dit belang misschien bijna helemaal 
doen verdwijnen. Dat wil zeggen voor 
wereldkonfiikten. Maar lokale kon-
flikten, en wat men konventionele 
oorlogen kan noemen, blijven toch nog 
mogelijk. Daarom heeft Gibraltar ook 
in dit laatste gedeelte van deze eeuw 
nog altijd enig militair belang gehou
den. Naast een simbool is deze vesting 
voor beide tegenstanders, voor die 7e 
heeft en voor wie ze hebben wil, OOK 
nog werkelijkheid! 

In de beide aangeduide redenen ligt 
wel de verklaring van dit voor ons 
enigszins belachelijk konflikt : ruzie 
maken voor zes vierkante kilometer 
rots, zonder veel ekonomisch belang 
(alleen het toerisme is een bron van 
inkomsten, en dat heeft Spanje zeir 
toch wel genoeg !), vierentwintig dui
zend inwoners. Er is enig werkelijk 
belang mee verbonden, maar Ij^^-i'̂  
vooral de botsing van het oude britse 
imperiale hart, dat nog altijd klopt, en 
het trotse spaanse hart dat de Britten 
weg wil. Gelukkig heeft Engeland het 
nu opgegeven er een ideologisch _ kon-
flikt van te maken, maar het is en 
blijft een ruzie waarbij elke computer 
radeloos wordt. 
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AL BEDORVEN ? 
Op een paar jaren is de So-

zialistische Deutsche Studen-
tenbund .(S.D.S.) er in ge
slaagd, de algemene dultse stu-
dentenbond te v e r o v e r e n . 
Sindsdien stuurden de leiden
de heren, Udo Knapp en Rein-
hard Wolff, een radikale koers 
tegen de « parlementarische 
Scheisze» (we vertalen dit 
maar niet !) In de maand mei 
werd dan de V.D.S. volledig 
gelijkgeschakeld met de S.D S. 
en kwam onder de leiding van 
Uulian von Eckardt, Michael 
IWolf, Frank Wolf en Hannes 
Heer. Zij zouden «kollektief» 
of kollegiaal regeren. Tijdens 
de voorbije zomermaanden is 
daar echter niets van gekomen. 
De reden is heel eenvoudig : 
de heren waren niet beschik
baar omdat Frank Wolf met 
Cohn-Bendit filmde in Italië, 
Hannes Heer een lang verlof 
doorbracht in Joegoslavië en 
Julian von Eckardt verlof nam 
ïn Franco-Spanje. Harde wer
kers en taaie revolutionairen, 
zou men zeggen. 

ZOLANG HET GELD KLINKT 
Was revolutie vroeger het 

werk van armen en veront
rechten, dan blijkt nu heel 
veel geld voor een revolutie 
nodig te zijn. Men krijgt bijna 
de indruk dat op onze «mark
ten » zelfs revoluties te koop 
worden aangeboden ! De duitse 
Btudenten betaalden : aan de 

De tsjechoslovaakse soldaten zijn opnieuw waardig bevonden om, samen met de bezetters van 
hun land op maneuver te gaan. 

Apo-advokaat Mahler twaalf 
duizend markt ereloon (waar
om zijn eer hem niet verplicht 
geen loon aan te nemen van 
zijn beschermelingen, verstaan 
we niet !) ; tienduizend mark 
voor bureelmateriaal en boe
ken en tot die boeken behoren 

dan 20 eksemplaren van 
«Sexualitat und Klassenkampf» 
van K. Reich; vijftienduizend 
mark reiskosten voor een be
zoek aan Jordanië, maar voor 
een reis naar Tokio kreeg een 
«kameraad» niet meer dan 
drieduizend mark toelage. Zal 

CORNELIUS 
VEROLME 

Onze rubriek «Wij In Nederland» 
heeft een paar weken geleden uitvoerig 
gehandeld over de moeilijkheden dte ge
rezen waren in het scheepshouwimperi-
um van Cornelius Verolme en over de 
bemoeiingen van Verolme om — iri ruil 
voor zo weinig mogelijk overheidsin-
menging — van staatswege een finan
ciële inspuiting in zijn bedrijf te krij
gen. 

De naam Cornelius Verolme is reeds 
tans — terwijl de man nog volop in de 
kracht van zijn jaren is — legende ge
worden. In een paar tientallen jaren 
tijds heeft deze self made-man uit het 
niets een industrieel imperium van we
reldformaat opgebouwd. Deze ongewone 
carrière heeft een aantal tipisch-neder-
landse karaktertrekken van Verolme 
geopenbaard : standvastigheid, aanpas
singsvermogen, nuchtere zakelijkheid ge
paard aan icdlvinistische strengheid voor 
zichzelf en voor anderen, bijbelvastheid 
en soberheid die bij een industrieel die 
onoverzienbare rijkdommen beheert 
steeds weer verrassen. 

Verolme heeft zich, van polderjongen 
uit een vrij arm gezin, naar omhoog 
gewerkt tot de heerser over Nederlands 
grootste scheepsbouwbedrijf. Hij heeft 
dat, in de meest letterlijke zin van het 
woord, met eigen handen gedaan ; niets 
werd hem daarbij geschonken. Toen hij 
in 1950 zijn eerste scheepsbouwwerf 
kocht — een wrak en gedeeltelijk ont
manteld bedrijf waarin niemand nog 
enige toekomst zag — probeerden kon-
kurrenten zijn pozitie te ondermijnen 
door aan Verolme's kersverse zakenre
laties foto's van de wrakke boel te la
ten geworden. Het mocht niet baten ; 
de overredingskracht die van Verolme 
uitging zorgde ervoor, dat de buiten
landse opdrachtgevers hun bestellingen 
niet alleen handhaafden maar nog op
dreven. 

Verolme kreeg op de scheepsbouw-
markt een stevige reputatie omdat zijn 
werven stipt op tijd en stipt volgens de 
lastenkohiers klaar kwamen met de 
meest ongewone bestellingen. Om dat 
klaar te spelen, moesten er vaak onge
looflijke prestaties worden verwezen
lijkt. Zo nog vorig jaar, toen op de 
scheepswerf Rozenburg een supertan
ker voor Esso gebouwd werd tegelijker
tijd met de helling waarop het schip 
lag. Men beschouwde dat als een niet te 
verwezenlijken krachttoer ; Verolme 

speelde het nochtans klaar om én mam
moettanker én helling (380 meter lang 
en SO meter breed) op tijd klaar te krij
gen. 

Het geheim van het sukses van deze 
man berust goeddeels bij zijn persoon
lijkheid zelve. Verolme heeft jarenlang 
alles opzijgeschoven, wat niet recht
streeks met de opbouw van zijn impe
rium te maken had. In zijn villa te Rid
derkerk was hij slechts zelden te vin
den ; voor zover hij niet op de werf 
was, reisde hij - met een haast spreek
woordelijk geworden klein koffertje « 
de wereld af op zoek naar nieuwe or
ders. Sober tot aan het ascetische toe 
scheen hij weinig andere behoeften te 
hebben dan die van de voortdurende 
inspanning voor de zichzelf opgelegde 
taak. 

Zijn soortgenoten, de nederlandse 
scheepsbouwers en industriëlen, hebben 
het nooit erg met hem op gehad. So
ciaal heeft Verolme zich in die kringen, 
ondanks zijn sukses en zijn vele geld, 
nooit kunnen doen aanvaarden. Hij 
werd en wordt beschouwd als een « Ern-
porkömmling'», als een polderboertje 
dat niet eens vreemde talen kent, dat 
nooit gestudeerd heeft en dat het in 
zelfstudie nooit verder bracht dan tot 
een onbeduidend technisch diploma. Dat 
Verolme, die zich nooit schaamde over 
zijn eenvoudige afkomst, dat toch er
gens als een zeer heeft gevoeld, moge 
blijken uit de grote moeite die hij zich 
gaf om lid te kunnen worden van de 
ekskluzieve zeilvereniging « De Maas ». 

Van beneden uit werd en wordt hij 
uitgekreten voor een ouderwetse pa
ternalist ; de vakbonden hebben nooit 
van hem moeten hebben. Paternalistisch 
is hij zeker, in die zin dat hij zijn impe
rium drijft als de eenmanszaak die ze 
ook is en dat hij er in geslaagd is, de 
vakbonden buiten zijn kantoren te hou
den. Dit laatste is het gevolg van de 
zeer behoorlijke arbeidsvoorwaarden in 
zijn bedrijf. Hij wordt dan ook door zijn 
personeel op de handen gedragen. En 
zijn arbeiders weten dat na Verolme's 
dood het hele imperium zal beheerd wor
den door een stichting waarvoor reeds 
tans algemeen bekende en aanvaarde 
persoonlijkheden zijn aangeduid ; in fei
te zal het Verolme-koncern eigendom 
van de werknemers worden en zullen 
Verolme's erfgenamen het moeten stel
len met vrij bescheiden rentes die de 
stichting hen zal uitkeren. 

Een figuur als Cornelius Verolme 
roept desondanks in ons huidig sociaal-
ekonomisch bestel een aantal kontrover-
sen in het leven. De roep naar demokra-
tie, naar medezeggenschap en inspraak 
verstomt niet, omdat hij gericht wordt 
tot een alleenheerser die - toevallig • 
een «verlichte despoot» is In die zin 
kan een man als Cornelius Verolme doen 
herinneren aan het dichterswoord «ik 
hen eeuwen en eeuwen te laat geboren » 
Maar is dat wel zo ? 

AN. Tovano 

deze revolutionaire beweging 
het lege geldlaadje kunnen 
overleven ? Of zal er altijd wel 
van ergens geld blijven ko
men? 

VADER ONTEVREDEN 
In West-Berlijn staat nog al

tijd het ambassadegebouw van 
China leeg. Dat wil zeggen, 
dat er geen officiële vertegen
woordiger van een van de bei
de China's woont. Er wonen 
nog wel vijf gezinnen, die al 
voor de wereldoorlog in dienst 
waren bij deze ambassade. Zij 
hebben zelf het gebouw een 
beetje opgeknapt, zodat zij er 
kunnen in wonen; ze hoeven 
geen huurgeld te betalen. Op 
tweede kerstdag van vorig jaar 
hebben vijf moedige guerilla-
strijders van de westberlijnse 
Apo getracht, dit gebouw te 
bezetten of in beslag te nemen 
voor het China van Mao. De be
woners zelf hebben er hen ech
ter krachtig uitgeranseld. Dat 
wil zeggen dat de Apo's be
streden werden met hun eigen 
wapens, want eerst hadden ze 
al heel wat stuk geklopt. Sinds

dien bewaakt de berlijnse po
litie het huis om een herhaling 
te voorkomen. 

Waarschijnlijk komt die toch 
niet, want « vader Mao » was 
ook niet tevreden over het op
treden van zijn «zonen» : de 
vertegenwoordiger van Mao in 
Oost-Berlijn heeft nu namelijk 
laten weten dat een dergelijke 
aktie ten scherpste dient te 
worden afgekeurd. En als « va
der Mao» spreekt, moet er 
worden gehoorzaamd! 

SPORT KOST VEEL 
In 1972 zullen te München 

de Olimpische Spelen worden 
gehouden. Zoals bekend is, ko
men allen grote en vooral rijke 
steden hiervoor in aanmerking; 
want de kosten liggen zeer 
hoog. Voor Munchen voorzagen 
de plannen eeî  uitgave van 
vijfhonderdtwintig m i l j o e n 
duitse marken (het heeft nu 
nog weinig zin, de omrekening 
in belgische frankjes te ma
ken !). Het is nog niet eens 1970 
geworden en het waarschijnlijk 
nog maar voorlopige eindrezul-
taat is nu al meer dan het dub
bele : een miljard twintig mil
joen duitse mark. Hoe het zo
ver is gekomen wordt duidelijk 
als men bijvoorbeeld leest, dat 
oorspronkelijk voor het zwem-
dok zeventien miljoen mark 
was voorzien, terwijl het in 
feite vijftig miljoen mark zal 

kosten. 

BIJVERDIENSTEN 
Amerikanen hebben (zoals 

alle volkeren trouwens) heel 
wat gebreken, maar zin voor 
zaken doen en geld verdienen 
kan hen niet ontzegd worden. 
En alles wat daarbij helpt is 
goed. Zo hebben de vijfenne
gentig grootste leveranciers 
van het Pentagon het nuttig 
geoordeeld, tweeduizend twee
enzeventig gewezen hogere of
ficieren in dienst te nemen. Zij 
mogen, naast hun pensioen, nog 
tot ongeveer een miljoen twee
honderdduizend frank bijver
dienen. En dat kunnen zij op 
dergelijke posten ook. Tot 
groot nut van de firma's, die 
zo niet alleen goed weten wat 
het Pentagon «nodig» heeft, 
maar ook de nodige relaties 
hebben om de bestellingen vast 
te krijgen. 

De D.D.R. vierde de twintigste verjaardag van haar oprichting 
onder meer met de inhuldiging van de oostberlijnse tv-toreiu 
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Joegoslavië oefent, na Spanje en I ta l ië, op de toer isten u i t noordel i j 
ke landen een sinds de laatste jaren st i jgende aantrekk ingskracht u i t . 
Deze aantrekkingskracht l igt echter grotendeels gekoncentreerd rond 
de zomerse vakantieplaatsen langs de kust. Van land en volk in de re
publ iek b l i j ken zelfs na herhaalde vakant ie-verbl i jven vele zomertoe-
risten we in ig meer te kennen dan het hotelpersoneel en enkele ste
del ingen. Dat Joegoslavië een kommunist ische staat is, we ten de 
meesten we l . Maar dat deze staat met een probleem te worste len 
heeft , dat aan onze eigen « kommunauta i re » problemat iek her in
nert , en dat d i t probleem niet van gisteren dateert maar reeds onmid 
de l l i j k bi j de s t ich t ing van het kon ink r i j k der Serven, Kroaten en Slo-
venen scherpe tegenstel l ingen opr iep : dat we ten er heel w a t minder. 
Joegoslavië, dat momenteel een federale republ iek is bestaande u i t 
zes republ ieken en twee autonome gebieden, herbergt b innen z i j n 
grenzen een grote verscheidenheid van volkeren. Hoewel de meesten 
z i jner bewoners to t een der zuid-slavische volkeren behoren, is deze 
verwantschap geenszins een garantie voor een broederl i jker naast el
kaar wonen : integendeel ! De vers tandhouding tussen de drie grote 
volkeren die Zuidslavië bewonen, is n iet van aard dat men van een 
harmonieuze samenleving kan gewagen. Vooral de Kroaten en Servi
ërs hebben in het verleden vaak scherp tegenover elkaar gestaan en 
de grotere zowel als de kleinere volkeren en volksgroepen hadden 
vaak af te rekenen met een staats imperial isme, waarvan de grootser-
vische droom de dragende kracht was. Tegen deze verd rukk ing hebben 
vooral de Kroaten z ich ten schtirpste verweerd, en hun volkseigen
heid met k lem bevestigd. 

De tegenstelling tussen het kroatische 
volksnationalisme en het zuidslavische 
staatsnationalisme blijft vooi tbestaan, ook 
nog na de indeling der Tito-republiek in 
verscheidene volksrepublieken met een zij 
het zeer beperkte autonomie. De zelfstan-
digheidsgedachte der Kroaten is met het 
einde van de ooilog niet ten onder gegaan. 
In ballingschap vertoeven er vele duizen
den, die nog dromen van een vrij Kroatië. 

Af en toe vernemen wij hoe een kroatisch 
banneling door Tito's geheime diensten 
werd gelikwideerd : zo bv. voor enkele 
maanden een der vooiaanstaanden uit de 
legeiing Pavelic en nog onlangs een kioa-
tisch nationalist in Westduitsland. 

Waarom willen de kroatische nationa
listen een zelfstandige staat ? En hoe zijn 
de etnologische, historische en kulturele 
achtergronden in een land dat, behalve de 
Bulgaren, alle Zuidslaven van de Balkan 
verenigt en spijts deze verwantschap giste
ren — en ook heden — er nog niet in ge
slaagd is het nationalisme (irzer zeer ver
wante volkeren in een gioot ziiidsla\isch 
ideaal samen te vatten ? 

Zoals men kan zien is de Balkan van de 
drie zuideuropese schiereilanden het enige 
dat geen natuuilijke scheidingsgrens met 
het eigenli)ke Europa heeft. Er zijn in het 
nooiden wel de oostelijke Alpen, maar 
daarnaast is er de hongaaise vlakte, die bij 
de pannonische vlakte aansluit en van 
waaruit nomadenstammen de hele Balkan 
konden overstromen • Hunnen, Avaren, 
Bulgaren, Polovtsen. Wie er zich eerst ge
vestigd heeft, is niet met zekerheid geweten, 
maar de Balkan blijkt reeds zeer vroeg be
woond geweest te zijn en men heeft er zelfs 
de bakermat van het europide ras gesitu
eerd. De oudste gekende bewoners, zijn de 
lllyriërs, een indogermaans volk zoals de 
Kelten, Germanen, Slaven, Latijnen en 
Grieken. Deze lllyriërs ondei-wierpen de 
oerbevolking, vermengden zich met de Kel
ten die eveneens binnenvielen op het schier
eiland, maar konden tot geen staatsvorming 
komen. In de 3e en 2e eeuw voor Kristus 
kan een aaneensluiting van illyrische stam
men langs de kust vastgesteld worden (met 
Scodra : Skutari, de huidige albanese stad). 
Van deze lllyriërs zijn er nog etnische over
blijfselen in Zuidslavië zelf, in de zuidelijke 
bergstreken, waarheen zij door de slavische 
bezetters gedreven werden. 

Deze Wallachen of Vlasi spreken onder 
elkaar een taal die sterk op het Albanees 
gelijkt. De Albanezen zijn trouwens ook 
min of meer onder romaanse en slavische 
invloed geraakte afstammelingen der llly
riërs 

Na de illyrische inwijking kwam de kel-
tische in de 3e eeuw voor Kristus een twee
de element aanbrengen. Van deze inwijking 
getuigen nog keltische plaats- en rivierna
men. 

Omstreeks 230 v. Kr. veroverden de Ro-

Standheeld van de « han «-generaal Jel-
lacic, nationale held van Kroatië in 

1848, te Zagreb. 

meinen geleidelijk heel de Balkan. Zij ver. 
sloegen de ill) risthe koningin Teuta, richt
ten hun befaamde « Limes > op aan de 
Donau en romanizeerden Illyrië en Panno-
niè. De lllyriërs zouden nadien niet al
leen de beste legioenen leveren, maar oot 
talrijke keizers. 

Na de val van het romeinse rijk trokken 
de Goten de Balkan binnen en vestigden 
er zich, tot in 375 de Hunnen het Goten̂  
rijk overweldigden. 

Het is. pas rond het jaar 500 dat de Sb 
ven (ook Wenden genoemd) vermeld woi' 
den als invallers. De keizer van het oost-
lomeinse tijk, Justinianus, wist ze echter ai 
te weren ^ 

Deze Slaven die afzakten naar het Wes
ten, de wegtrekkende Germanen achterna 
en met achter hen de oprukkende Hunnen, 
slaagden et tenslotte in vanuit hun stam' 
land tussen de Oder en de Dnjepr zich in 
het dun- of helemaal niet bevolkte gebied 
te vestigen, in bondgenootschap met d« 
Avaren. 

Na een eerste kerstening in de vierdt 
eeuw en een teloorgaan van het knstendom 
tijdens de periode der volksveihuizingen, 
werd de Balkan daarna opnieuw gekers
tend. Karel de Grote versloeg de Avaren: 
het frankisch rijk reikte nu tot op de Bal
kan. De keistoning ging uit van twee een-
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de griekse ortodokse kerk predikte 
in" de Slavische volksaal en de bijbel werd 
vertaald in een macedonisch dialckt, het 
latere zg- Keikslavisch Het zuiden en oos
ten kwamen onder invloed van By/antium, 
nooiden en westen daarentegen onder die 
van Rome. Deze uiteenlopende geestelijke, 
religieuze en kuhuiele ontwikkeling zou 
een der belangt ijkste faktoren vormen 
die tot een differinciering binnen eenzelf
de stam- en taalgebied zou voeren. 

Reeds vroeg onderscheidde men de zuid-
slavische be^\oners san de Balkan naar 
volksgioepeit en weiden de benamingen 
Bulgaren, Serven en Kroaten gebruikt. De 
stammen in de oostelijke Alpen zouden 
zich pas \eel latei aaneensluiten en zich 
« Slovenen » noemen : daar was een sterke 
duitse in\loed en een vermenging, zodanig 
dat het aniiopologische tipe daar oveieen-
stemt met datgene in Oostenrijk. 

De naam Kroaten (in het kioatisth 
Hrvati, waarbij de h als ch wordt uilge
sproken) zou volgens sommigen de naam 
zijn van een overheeisende stam, terwijl 
anderen hem weer zien als de naam van 
een stammenveibond, zoals bij ons ook die 
van de Franken. Ook wordt de veronder
stelling geopperd dat deze stam uit de 
streek Kroatië in Galiciè (bij Krakau) naar 
de Balkan zou geroepen zijn door de bizan-
tijnse kei/er. Een verdeie hipoteze stelt 
voorop dat de Kroaten helemaal geen Sla
visch, maar een gotisch ol iraans volk zijn 
dat de taal der Serven heeft overgenomen 
en dat uit de Kaukasus zou komen. 

Wat er ook van zij : evenmin als de 
Slovenen zijn de Kroaten zuiver slavisch. 
Vooral aan de kust van Dalmatië zijn ze 
antropologisch sterk geromanizeerd gewor
den, terwijl in het binnenland de illyris-
che, keltische en germaanse in\'loed zich 
bij de Slavische inwijking gevoegd heeft 
Eigenaardig is wel dat het dinarische tipe, 
dat overwegend is, niet slavisch is noch 
noords of latijns, zodat men verondersteld 
heeft dat dit tipe nog van een voor-illy-
rische peiiode moet stammen, van de oer
bevolking van het schieieiland. 

Zoals hieibo\en reeds vermeld was al 
zeer vroeg de scheiding tussen de Kroaten 
en Ser\icis voltrokken, hoewel in de over
gangsgebieden Bosnië en Herzego\\ ina beide 
volksgroepen zeer veimengd waren, wat bij 
de overeenkomst in taal het onderscheid 
nog bemoeilijkte. Het kroatische nationa
lisme beklemtoonde daarom de antropolo
gische verschillen met de seivische taaige
noten en wees op zijn — echte of vermeen
de — gotisch-illyrische afstamming om zich 
van de veel sterker Slavische Serviërs te on
derscheiden. 

Er bestaan wel kroatische dialekten, maar 
geen eigenlijke aparte kroatische taal. De 
kultuurtaal voor Kroaten zowel als voor 
Serviërs is het servokroatisch, dat dus niet 
alleen in Kroatië c i Servië, maar ook in de 
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gemengde gebieden als Bosnië-Herzegowi-
na en in Montenegro geldt. Het Sloveens 
in het noorden en het Macedonisch in het 
zuiden zijn wel Slavische talen en zij ston
den in nauwe vewantschap met het centra
le Seivo-kroatisch, maar de afwijkingen zijn 
mettertijd groter geworden, zodat het Slo
veens een eigen taal werd met een eigen 
literatuur. Vooral tijdens re reformatie 
kreeg zij impuls, om met de romantiek 
een grote bloei te kennen vooral onder de 
invloed van Herder. 

De volksverscheidenheid tussen Kroaten 
en Serviërs drukt zich deihalve op andere 
wijzen uit dan door de kultuurtaal, hoewel 
er toch wél veischil bestaat tussen kioa-
tische en Servische dialekten. Het zijn voor
al de kuituur en de historische faktoren 
die haar gericht hebben die, naast een ver
schil in etnische invloeden het kroatische 
volk van de andere zuid-shnische volkeren 
ondel scheiden. 

Kultiiui en geschiedenis zijn hier zeer 
nauw veibonden. Kuituur is een uitdruk
king van het volkswezen, maar de kuituur 
wordt ook door andere faktoren dan de 
taal georienteeid. In het kioatische geval 
zijn het geschiedenis en godsdienst die de 
kuituur en daarmee ook de uitdrukking 
van een eigen volk-zijn in grote mate heb
ben beïnvloed. Zoals reeds gezegd weiden 
het zuiden en het oosten door Byzantium 
en de grieks-ortodokse kerk gekeistend, ter
wijl het noorden en westen onder invloed 
van Rome en de westerse wereld kwamen. 
Dit leidde niet alleen tot een verschil in 
godsdienst — waai bij de Seiviërs ortodoks, 
de Kroaten en Slovenen rooms-katoliek 
werden — maar zelfs tot een verschillend 
geschrift. Nu nog gebruiken de Serviërs 
het kyrillische schiift, terwijl de Kroaten 
en Slovenen het westerse alfabet gebruiken. 
Toch werd bij de opkomst van het kroa
tische rijk getracht een eigen schrijfwijze 
in te voeren, het zogenaamde glagolitische 
alfabet dat echter onder invloed van de 
kerk veid-sveen, hoewel het door de pries-
teis ontworpen was. 

Ook de geschiedenis zou voor beide vol
keren andeis verlopen. Begin der 10e eeuw 
zou vorst Tomislav zich onafhankelijk van 
h t t rijk maken. Zowel hij als Peter Kiesi-
mir IV maakten van Kroatië een sterk ge-
centializeerde staat met twee grote gebie
den : het Sava-gebied in het noorden en 
Dalmatië in het westen. Aan de kust ont
stonden telangüjke handelssteden die la
ter door Venetië weiden onderworpen, met 
uitzondering van Doebrovnik. Toen koning 
Zwonimir de Kroaten verplichten wilde toï 
een kruistocht, namen zijn onderdanen da£ 
niet en het kostte hem het leven. Zijn 
vrouw, die een zuster was van de hongaar-
se koning Ladislaus, riep haar broer ter 
hulp. Twintig jaar verzetten de Kroaten 
zich met wisselende kans, tot in 1102 La
dislaus' opvolger Koloman met de twaalf 
voornaamste stammen een verdrag sloot, 
waarbij Kroatië in een personele unie me£ 
de hongaarse kroon kwam. De door de 
hongaarse kroon aangestelde ban of herceg 
(hertog) boette aldra zijn gezag in : het 
land werd tijdens de middeleeuwen en de 
toenemende feodaliteit geregeerd door im
mer machtiger wordende magnaten, die 
vaak met elkaar over hoop lagen. Een an
der verschijnsel van de middeleeuwen — 
namelijk het ontstaan der steden — vol
trok zich ook hier. Doebrovnik bijvoor
beeld groeide uit tot een werkelijke han
delsrepubliek, met de derde grootste vloot 
van Europa. Bij de turkse overweldiging 
in de 15e en 16e eeuw emigreerden vele 
Kroaten naar het noorden : naar Honga
rije en het rijk. 

Een tweede emigratie zou volgen, na de 
slag van Mohacz in 1526, waarbij de Tur
ken niet alleen zuidelijk Kroatië maar ook 
Srjem en Slavonië bezetten. De Turken 
werden in 1593 teruggeslagen, maar intus
sen hadden veel Kroaten hun land verla
ten en hadden zich in Hongarije of Oos
tenrijk gevestigd. De Kroaten hadden aarfs-
hertog Ferdinand van Habsburg tot koning 
gekozen, maar de Habsburgers trachtten 
hun macht uit te breiden, kwamen in bot
sing met de kroatische adel en namen 
strenge represailles. In 1671 werden twee 
vooraanstaande Kroaten terechtgesteld en 
Kroatië werd een Oostenrijkse provincie. 
Een militair gebied werd in het zuiden op
gericht : vele Kroaten trokken weg uit de
ze militaire zone die dan gedeeltelijk door 
Serviërs bevolkt werd, wat tot veel latere 
spanningen zou aanleiding geven. 

In de 17e en 18e eeuw was de kroatische 
adel reeds zeer sterk gegermanizeerd en het 

nationaal besef leek wel uitgestorven. Toen 
Maria Theresia in 1779 besliste dat Kroa
tië ondergeschikt zou worden aan Honga
rije, kwam dan ook geen protest en heï 
feit dat de kroatische landdag in 1790 de 
inlijving bij Hongarije vroeg, betekende 
wel het einde van de staat Kroatië. Onder 
Jozef II werd alleen het Duits nog als 
ambtstaai erkend. Napoleons verovering 
betekende .slechts een intermezzo : de « il-
lyrische provincies > ondergingen echter 
de invloed van de maatschappelijke denk
beelden der franse revolutie. Het nationa
lisme was ook gewekt, nadat de volkstaal 
in eer was hersteld geworden. Na Napo
leons' val nam Oostenrijk zijn Balkan-pro
vincies weer in bezit. Hongarije, dat Kroa
tië administratief beheerde, voerde zijn ma-
giarizatie-pogingen op alle manieren door. 
Het wilde zelfs het Duits opzij schuiven 
voor het Hongaars en eiste van de kroa
tische afgevaaidigden in de hongaarse land
dag dat zij alleen Hongaars zouden spreken 
De Kroaten stonden dus tussen twee vu
ren : enerzijds de Oostenrijkse bedreiging 
met germanizatie, anderzijds de hongaarse 
bedreiging met magiarizatie. Ook hier was 
het een kleine groep intellektuelen, die het 
vaandel van de nationale herleving voor 
het feerst zouden hijsen : vooral studenten 
der universiteiten Wenen, Boedapest en 
Graz. In 1830 zou de éénentwintigjarige 
Ljudevit Gaj een korte grondslag van de 
kroatische spelling uitgegeven, zich daarbij 
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schap, v?as ze tevens verbindingsteken met 
de ander Zuidslaven. 

De Hongaren zagen met lede ogen de 
opkomst van dit illyrisme en bestreden het 
waar ze konden. Toen dan ook in 1848 de 
hongaarse opstand tegen Oostenrijk uit
brak, kozen de Kioaten — evenals de Slo
venen en de Serviërs — de zijde van Oos
terijk en Ban Jelagic trok op tegen de 
hongaarse vrijscharen, tot verwondering 
van het Westen en tot ergernis van Marx, 
die in zijn onbegrip voor de diepere na
tuurlijke refleksen van het volkswezen 
sprak van antidemokratische en konserva-
tieve haarden op de Balkan. 

Ban Jela^ic — die in zijn vrije uren ook 
dichter was — werd door een Servisch pa
triarch, afgezant der Vojvodina, tot Ban 
van Kroatië gezalfd. Oostenrijk vergat ech
ter zijn beloften, vooral toen het met Hon
garije tot een akkoord kwam. 

In die omstandigheden zochten de kroa
tische natonalisten naar gelijkgezinden en 
verwanten. Zo ontstond de zuidslavische 
politieke eenheidsdroom, die in de kroatis
che nationalist en bekwame leider, bisschop 
Joseph Strosmayer. een verdediger zou vin
den. Strosmayer was op het kultureel vlak 
zeer aktief, stimuleerde het kroatische kul-
tuurleven en stichtte te Zagreb de Akade-
mie voor Wetenschappen. Maar de samen
werking met de Serviërs was van korte 
duur. Toen er onenigheid ontstond omtrent 
de gemengde gebieden Bosnië en Herze-

Gezicht op de mooie stad Split. 

bazerend op de door de Tsjechen toege
paste beginselen. Ivan Derkos schreef zijn 
« Genus patriae » dat een vurige oproep 
inhield tot het gebruik der landstaal. Ook 
hier dus, zoals bij ons, was de taal een 
sterk element voor nationale zeltlsevestiging. 
Graaf Janko Draskovic ijverde in zijn werk 
voor een Groot-IUyrië (Kroatië en Slove
nië) en deze illyrische gedachte zou, vanuit 
Kroatië, aldra over heel het zuidslavische 
gebied verspreid worden. Aldra ging ook 
de taalbeweging over naar een nog voor
zichtige politieke beweging ; weer een pa
rallel met onze vlaamse beweging. In 1835 
kon Gaj de eerste krant « Novine horvats-
ke » met literair bijvoegsel uitgeven. Zij 
propageerde voorzichtig het politieke groot-
illyrisme. 

Een belangrijk feit zou Gajs beslissing 
zijn, voortaan niet meer het kajkavische 
dialekt der hoofdstad Zagreb te gebruiken 
als algemene omgangstaal, maar wel het 
stokavische dat in Zuid-Kroatië gesproken 
wordt, dat veel dichter bij het Servisch 
staat en ook de Servische literaire taal tot 
bazis diende. De oude literatuur van Doe
brovnik was daarenboven ook in dit dia-
lekt geschreven. 

Tengevolge van Gajs' beslissing ontstond 
er nu een algemene kuluurtaal, die niet 
alleen voor heel Kroatië dienen kon maar 
die ook gelden kon voor de andere grote 
zuidslavische groep : de Serviërs. Bindend 
element voor de kroatische volksgemeen-

gowina traden de Kroaten hardhandig te
gen de Serviërs op, ondei leiding \an hun 
ban Mazuranic, een belangrijk dichter die 
o.m. het epos « De dood van Smail-aga 
Cengijic » schreef. 

Na de bezetting van Bosniè-Herzegowina 
door Oostenrijk in 1878, tengevolge van 
het kongres van Berljn, weiden op du ge
bied de Kroaten begunstigd. Hoewei Hon
garije — dat na de oprichting der dubbel
monarchie in 1867 nog een stevigei greep 
op Kroatië had gekregen — alles in het 
werk stelde om zijn groot-magiaarse droom 
te verwezenlijken ten koste van de kroa
tische nationaliteit, ontwikkelde zich het 
kultureel leven op voorspoedige wijze. De
ze kuituur, op de rand van 3 grote kuliuur-
werelden, ontsproot in een sterk agTarische 
gemeenschap, vond in renaissance en barok 
haar architektonische en plastische hoogte
punten en hervond in de stroming van de 
romantiek de weg naai een eigen litera
tuur. Het Slavische volkselement, het ro-
maanse en westerse geloot en de duitse en 
magiaarse historische veibondenheid ver
leenden deze kuituur een rijk-geschakeerd 
uitzicht en richtten ook het volle dit in 
tegenstelling tot de Serviërs, geestelijk naar 
het Westen. Het is misschien een beetje 
chauvinistisch en overdreven maai niet 
zonder zin wanneei van een Serviei die 
in Zagreb aankomt gezegd wordt dai hij 
« van de Balkan in het Westen komi » 

(wordt vooitgezet) 
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MOEDER, MAG MI|N DIER MEE IN BED ? 

Toen wij nog een heel stuk jonger waren, kleiner en ook traver, en wij in adem
benemende televiziefeuiUetons meisjes en jongens met hun hond, kat of ander 
lievelingsdier in hun bed zagen kruipen is ons meer dan een keer de onbedwing-
bare lust bekropen, de drang om ook met onze poes (het dier zaliger 
heette Poessie) naar boven te trekken en haar in oog- en handbereik de nachte
lijke dut te laten doen. Maar steeds vond moeder dat het niet mocht om,dat poe
zen niet netjes zijn en omdat men door hen wel eens ziek zou kunnen worden. Va
der voegde er steevast, haast spreekwoordelijk, aan toe dat men de vlooien 
krijgt van het dier waarmee men slaapt... 

i Il * 

Kunnen huisdieren ziekten veroor-
Zaken "^ Naast de klassieke vlooien kun
nen honden en katten ons vlektifus en 
lintworm overmaken. Verder kan er zich 
een ganse reeks van ziekten voor
doen, beginnend bij het zwellen van de 
halsklieren tot het uitvallen van de ha
ren. De gevreesde honden- en katten-
iintworm, 3 tot 6 mm lang, leeft in de 
ingewanden en kan in de lever en de 
longen van mensen larven doen ont
wikkelen. De platworm is een ander ve
nijn dat kronische darmontstekingen 
veroorzaakt. Een onschuldig krabje kan 
een kwaadaardige virus in ons lichaam 
doen nestelen. De ziekte heet kattekrab-
ziekte en begint met het licht verette
ren van de wonden terwijl klieren in 
oksel en hals aan het zwellen gaan. Een 
hersenvliesontsteking is er het zwaarste 
gevolg van, koorts en hoofdpijn het 
minste. 

Zeer gevaarlijk ook zijn de likjes 
Van een hond Ze kunnen TBC als gevolg 
hebben, een ziekte waar men genoeg 
heeft tegen gestreden en die men be
stendig moet blijven voorkomen. De be
handeling is duur en lang. Ook schurft 
onder alle mogelijke vormen, en jeuk 
zodat het slapen haast onmogelijk is, 
kunnen het gevolg zijn van te lijfelijk 
kontakt met dierpn 

Ik zit zo graag op mijn duivenkot 

Alhoewel de duif het simbool van de 
vrede is kan het dier zeer gevaarlijk 
zijn. Overgevoeligheid aan ingeadem
de organische stof kan longontsteking 
te weeg brengen. Duivenmelkerslong 
noemt men de ziekte die zich vooral ma
nifesteert in hoesten, kortademigheid 
en koorts. Vogels, vooral parkieten, zijn 
dragers van de zgn. papegaaienziekte 
die vroeger wel eens meer de dood tot 
gevolg had. I.ongen zijn de meest zwak

ke plekken ; koorts, hoestbuien en flui
men de merkbare en pijnlijke rezulta-
ten. Behandeling door de dokter voor
komt en geneest vlug. 

Konijnen 
De beet van een konijn heeft koorts 

en klierzwellingen tot gevolg. Zwangere 
vrouwen hebben wel eens een misvormd 
kindje op de wereld gebracht na een 
dergelijke verwonding. Een antibiotika-
behandeling voorkomt dergelijke treu
rige gevolgen. 

De brucelloze, ook wel eens de obsku-
re verwoester genoemd, is een infektie-
ziekte die vaak voorkomt en die de 
veehouders wel eens lelijk parten 
speelt. Vooral kleine runderen zijn de 
dragers van deze ziekte. Ook hier koorts 
en zrwellen van klieren. 

De brucelloze bestaat uit een massa 
kleine, besmettelijke organismen die de 
Maltakoorts verspreiden die wel eens 
voorkomt bij lui die in de sektor van 
de landbduw, slachthuis en fabrieken 
van vleeskonserven werken. 

De korte opsomming van ziekten die 
dieren ons kunnen bezorgen is natuur
lijk niet volledig. Dit artikeltje is ooK 
niet geschreven om niet meer van huis
dieren te houden of hen niet meer met 
zachtheid te behandelen. Het is wel een 
aansporing om het dier bestendig te 
observeren, er eens iets over te lezen in 
een of ander dierenboek en om vooral 
de kinderen te waarschuwen voor een 
te vertrouwelijke omgang. Achteraf be
keken merken wij dat er helemaal niets 
is geschreven over de vissen. Wel ja, 
vissen zijn misschien nog de enige 
huisdieren die voor de mens van besmet
telijke ziekten vrij zijn. Daarbij zijn 
ze onschuldig, mooi, ze dringen zich niet 
op, maken geen lawaai, zijn netjes en 
wat belangrijk is : ze zijn gezond als 
een visje in het water.. 
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klaprozen in blauw 
Zaterdagavond zijn wij de stie

keme getuige geweest van een 
klein familiedrama. In de muziek
wereld zou men zeggen: in mineur. 
Het was een mooi ingerichte zaal 
met nog mooiere schilderijen en 
waar een zacht muziekje de stem
men van de bezoekers dempte. 
Links en rechts slenterden wat 
mensen, de handen op de rug, ze
nuwachtig de katalogus op- en 
ontrollend en soms naar de prijs 
kijkend van dit of dat kunstwerk. 

Wij fladderden zo wat rond, loer
den naar een meneer - een echte 
kenner - met zijn dame, die met 
brillen-voor-dichtbij en voor-van
ver goochelde en naar de bebaar
de jongeman met jeans aan, die 
kunst gestudeerd had en dat dan 
ook met veel gebaren duidelijk 
trachtte te maken aan jan en alle
man. Achter de palmen die in een 
hoek bijeengebracht waren speelde 
er zich een klein drama af. Wij 
hebben het lef gehad het te volgen 
en wij bekennen dat wij er door 
gepassionneerd waren. Mevrouw 
wou dat blauwe doek met het zicht 
op de Dender en de hrug. Mijn
heer had het voor een rood gloei

end bloemenstilleven, door een 
vriend van zijn vroegere vriend 
geschilderd, mooi maar veel te 
duur. En de twee niet toegeven. 
Ze stonden recht tegenover mekaar 
en geen van beide wou de dui
men leggen Hij wou al eens weg
gaan, naar huis, maar zij moest 
het kost wat kost hebben. Maar 
hij zag niets in het koude blauwe 
vertikalisme dat zeker nergens 
goed zou hangen in hun huis. En 
zij vond geen enkele muur in hun 
huis dat een rood doek zou kunnen 
dragen. Er was nog wat over en 
weer gekibbel, hij vroeg haar toch 
redelijk te zijn en zij hem om niet 
zo alwetend te zijn en toen zijn 
ze maar weg gegaan, zij hem ach
terna, nog eens omkijkend naar 
dat mooie landschap met de Den
der op Hij keek de katalogus in 
nr. 16, Klaprozen. 

Wij zijn dan maar stil wegge 
lopen en hebben de twee doeken 
eens aandachtig bekeken. Ze wa
ren beiden mooi en wij vonden 
dat in het bltiuwe landschap aan 
de Dender lode klaprozen zeker 
niet mis zouden hebben gestaan 
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WALVISVLEES 
Japan eet meer walvisvlees in blik dan 

gelijk welk ander soort vlees dat in 
konserven in de winkel komt. Het waU 
visvlees, dat heel lekker schijnt te zijn, 
wordt in een sausje klaargemaakt en 
met andere spijzen opgediend. De fir-
ma, Taiyo, die zich m walvissenvlees 
specializeerde, verdient jaarlijks 275 
miljoen belgische frank aan deze zwem-
mende zoogdieren, waarvan 80 % aan 
het vlees, de rest aan olie en nevenpro-
dukten. De Japanners hebben leren 
walvisvlees eten in de jaren na de 
nederlaag van 1945 Het volk kreeg toen 
de smaak te pakken van het roodbruine 
vlees dat onbewerkt taai is en een on
aangename bloedsmaak heeft. 

GEVAARLIJKE JONGENS ! 

Verleden week brachten wij een be
richtje over een nieuwe verpakking om 
te voorkomen dat kinderen flesjes met 
gif zouden openpeuteren. West-Duits
land meldt dat er jaarlijks 25.000 gevdU 
len van vergiftiging zijn. Een honderd
tal kleintjes overleven hun proefavon-
turen niet. Na maatregelen (geneesmid
delenkastje op slot blijkt nog steeds de 
meest efficiënte te zijn) opgesomd te 
hebben trekt men scherp van leer te
gen de huidige detergenten die er zo 
verleidelijk uitzien. De statistieken uit 
de Bondsrepubliek zeggen verder dat de 
meeste slachtoffertjes tussen de achttien 
en de dertig maanden oud zijn. Een anr 
dere gevaarlijke groep zijn de knapen 
en meisjes tussen de tien en de dertien 
jaar. Ten slotte nog dit: jongens zijn de 
gevaarlijkste proevers, want het groot
ste deel van de opgenomen patientjes 
zijn van het mannelijke geslacht. Ge
vaarlijke jongens.^* 
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DATN»ETÜ... 

...beKIlKen... 
Edelsmid Victor Cassiman 
stelt tot 31 okober ten toon 
in de galerij « Roeland », Lie-
vevrouwhroerstraat 10 te Brus
sel : hloemsierkunst van 
Frans Hofstede in «Caryati-
de», Vrijheidsplein 4, Brussel 
1 en schilderijen van Henriet-
te Hendrickx tot 21 oktober ; 
schilderijen van Lucien Van 
den Driessche, Guy Leclercq 
en Lionel Vmche m de Latem-
se Galerij te Smt-Martens-La-
tem tot 26 oktober ; retrospek-
tieve kunstschilder Lode Geets 
in de Rik Wouters Studio, E. 
Jacqmamlaan 126, Brussel. 

.weten... 
Traditiegetrouw zet de Vlaam
se Klub Kust zich m om het 
nederlandstalig toneel aan de 
kust te propageren en te steu
nen Het toneelseizoen te Oos
tende begint met een Shake-
speare-avond door de KNS. 
op 17 oktober as. Het winter
programma voorziet verder 
werk van Albee (Alles voor 
de tuin), Bond (De smalle weg 
naar het diepe noorden), 
Strindberg (Dodendans), Gold
man (Een leeuw in de winter), 
Barillet en Grédy (40 Ka-
raats). Claus (Tand om tand, 
zich afspelend over dertig jaar 
in een onafhankelijke staat 
Vlaanderen .. en Br echt (Ma-
hagonny). 
Het sekretariaat der Vlaamse 
Klub Kust werd overgebracht 
naar de Van Iseghemlaan 4 te 
Oostende, telefoon 059-739 87. 

« Theatre Toone », het beken
de brusselse marionettentea-
ter, programmeerde begin ok
tober « Cyrano » naar het werk 
van Edmond Rostand. Wan
neer zal het teater van het 
Schuddeveld (Korte Beenhou
wersstraat te Brussel) ook eens 
nederlandstalig werk pro
grammeren ? En ten minste 
tweetalige perskommunikees 
rondsturen ? 

De Literaire Reinaertprijzen 
1969 werden als volgt toege-
Jcend : romanprijs aan Albert 
Van Hoeck (Óver de grens) ; 
reisverhaal aan M C. Schroe-
der-Van Gogh (In de schaduw 
van de Himalaya) en prijs 
speurdersverhaal aan J.M. van 
der Lyke (Het spoor leidt 
verder). 

De Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg Brussel voert m 
oktober vier stukken op : 
« Alles voor de tuin » van Ed
ward Albee, « De spaanse Bra
bander » van Bredero, «Boe-
ing-Boeingy> van Camoletti en 
«Jonge lente en oude wijn» 
Opvoeringen : dagelijks om 
20 uur, uitgenomen 's maan
dags, plaatsbespreking m de 
KV S of m het Brussels Voor
lichtingscentrum, paviljoen de 
Brouckèreplem, tel 18 05 29. 

••• belUISTERen 
• Diogenes, de socio-kulturele 

vereniging voor alleenstaan
den, te Brussel, richt op 24 okt. 
as. om 20 30 uur een koncert 
in « Nieuwe muziek uit de 20e 
eeuw » m de mooie barokkerk 
van O -L -Vrouw van Goede 
Bijstand, Koolmarkt, Brussel. 
Hoofdschotel is « A ceremony 
of carols » van Benjamin Brit
ten Kaarten m het Dio-Cen-
ter, Bijstandstraat 5, Brussel 1, 
telefoon 131312. 

• Caryatide, Brussel, nodigt op 
15 oktober as. om 20 uur uit 
tot een frans-nederlandse po-
ezie-avond met medewerking 
van zeven frans- en neder-
landstalige jonge dichters. 

•A-i- y% "v-. ^ < %•* > -^ïSSs 

standaard eix^dopedie 
PANORAMA DER WERELD IN KLEUR 

De eerste Vlaamse encyclopedie 

...nu ook in wekelijkse afleveringen! 
Van volgende dinsdag af verkrijgbaar bij uw krantenverkoper en boekhandelaar. 
4 000 krantenverkopers en boekhandelaars 
stellen U voor:de eerste kleuren-encyclope-
die in w/ekelijkse afleveringen die in ons taal
gebied verschijnt. Deze eerste Vlaamse ency
clopedie worói U elke dinsdag aangeboden 
voor slechts 30 F per nummer, In de vorm van 
luxueuze, volledig m kleurendruk uitgevoerde 
afleveringen. 
De alfabetisch gerangschikte onderwerpen 
worden op een grondige w/ijze behandeld : 
beeldende kunst, muziek, toneel, film, natuur
wetenschap, techniek, ruimtevaart, sport, enz. 
Elk onderviferp wordt rijk geïllustreerd met 
kleurenfoto's en tekeningen in kleur. 
Week na week krijgt U een boeiend panora
ma van alles wal de moderne mens interes
seert en behoort te weten. Uw kinderen be
schikken over een goede, overzichtelijke huis-
bibliotheek, een steun voor hun studie en een 
bron van algemene ontwikkeling. 

Week na week neemt uw reeks afleveringen 
toe in waarde en betekenis, tegen een be
scheiden uitgave van slechts 30 F per afleve
ring, en op het einde bent U in het bezit van 
een kostbare encyclopedie in 13 prachtige de
len, een sieraad voor uw boekenkast. Uw 
vrienden zullen er U om benijden I 
260 afleveringen - 13 luxe banden - samen 
7 280 bladzijden - formaat 23 x 30 cm - 20 000 
kleurplaten (foto's, kaarten, schema's, grafi
sche voorstellingen, tabellen, enz) • een schat 
van informatie, kijk- en leesgenoegen voor het 
gezin, voor vader, voor moeder, voor alle 
kinderen. 

Van week tot week. 
Van band tot band. 

Van A tot Z . . . 

STANDAARD 

ENCYCLOPEDIE 
TONORAMA DER 

WERELD IN KLEUR 

STANDAARD UITGEVERIJ, ANTWERPEN 

• 1 . .^ M . M M U , : . M ^ i M 4 ^ • De eerste twee nummers verschijnen 
SpOCia l6 a a n D i e a i n g • tegelukertjd. Ze worden U aangebo-
den tegen de prijs van één enkele aflevering (slechts 30 F). ^ ^ 
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FRANS 
SIERENS ^^HET VERLIES'' 

Frans Sier ens, die vroeger reeds kortverhalen en toneel schreef, verwierf met 

« De Kippen » voor enkele jaren een groter bekendheid. Nu verschijnt zijn eerste 

lijvige roman « Het Verlies ». Beginnen wij alvast met te zeggen dat hij met dit 

werk een overtuigend bewijs van zijn talent als romancier gegeven heeft. 

« Het Verlies » is het levensveihaal \an 
een veeitiger, die spijts carrière en rijk hu
welijk onvoldaan is gebleven. Benjamin 
Nevejans, zoon van een minder gegoed slo
tenmaker, gaat naar de universiteit door 
'toedoen van een rijke oom. Hi] is op pen
sioen naast een rustoord voor nonnen en 
wordt verliefd op een meisje dat hij in de 
luin ziet. Na enkele gesprekken en brieven 
wordt deze prille jeugdliefde brutaal afge
broken en hij kan haar niet weervinden. 
Voordien had hij wel een kortstondige 
verliefdheid gekend op de buurvrouw Ma
ria Brondeel, maar deze puberteitsliefde 
groeide omwille van zijn angst met uit toi 
een verhouding. Nathalie, het meisje in de 

tuin was de eerste echte vrouw in zijn le
ven. Met de tweede, Cecile, komt het wel 
tot een veihouding, maar haar vroegere 
hopeloze liefde voor een gehuwd man blijft 
tussen hen staan. De zelfstandigheid, de 
intelligentie van zijn medestudente Jessica 
— en dat is dan de derde vrouw — intri-
greien hem en houden hem op afstand. 
Zal hun verhouding liefde worden ? Het 
leven scheidt hen en als ze elkaar toevallig 
ontmoeten is zij gehuwd met een ameri-
kaans ingenieur. Zijn vader sterft, hij slaagt 
in zijn eindeksamen en wordt leraar be
noemd aan het lokale ateneum. Eén voor 
één vallen de illuzies voor de levenswerke-
lijkheid. Vlucht in een hopeloze affaire 

met de lerares Vera brengt geen oplossing. 
Tot hij door een werkelijke « coup de fou-
dre » verliefd wordt op de rijke, beeldscho
ne maar koele Sabine, dochter van een 
rijkgeworden proleet. Hij weigert echter in 
diens zaak te komen waarin ook de dochter 
wei kt en blijft zijn eigen weg gaan. Het 
huwelijk veiloopt egaal, tot hij tenslotte 
ontdekt dat hij zich in haar vergist heeft, 
dat haar gevoelswereld klein en arm is. 
Enkele avontuurtjes laten alleen de droe
sem van bittere ontgoocheling achter... 

De derde persoon, waarin dit levensver
haal gesteld werd, is zoals de auteur het 
altans schrijft in een epiloog, slechts ka-
moeflage. Want het relaas is door Benja
min Nevejans zelf geschreven en die naam 
is dan nog een pseudoniem. Met die ver
klaring schept de auteur het vermoeden, 
dat de autobiogiafie van Nexejans eigen
lijk de zijne is Een geromanceerde biogra
fie dan, waarbij in de spiegel der herin-

GEDICHTEN 2 
Een viertal verzenbundels, onlangs verschenen hij de uitgeverij Desclée - De 

Brouwer (Brugge), verdienen de aandacht van het poëzie-minnende publiek. 
Naast verscheidenheid in tema en omvang is er voorzeker ook een kwaliteitsver
schil, al liggen zij alle wel op een zelfde niveau : de ene dichter is er echter beter 
dan de andere in geslaagd dit niveau overal te behouden. Tematische verscheiden
heid eerst. Lucienne Stassaert koos de dood als kernervaring, Anne Dellart het 
raadsel mens. Herman De Coninck de liefde en Eddy Van Vliet in zijn bundel 
K Colombus tevergeefs » tracht de aktuele problematiek op een geëngageerde wij
ze poëtisch te verwoorden. 

Beginnen wij bij de dames. Lucienne 
Stassaert, die ook op andere artistieke ter
reinen werkzaam is, nl. op die der muziek 
en die der schilderkunst, is met « Fossiel » 
niet aan haar proefstuk. In deze 26 vaak 
zeer korte gedichten heeft ze op plastische 
wijze haar konfrontatie met de doodsge
dachte verwoord : « de ebbe in mijn scha
duw schuift mijn schaduw in de dood ». 
Een veiwooiding. die aan ragfijne tekenin
gen >,n varens en bloemen, schelpen en 
dieren in de versteende aarde der voorhis-
tousche tijden denken doet. 

Anne Dellart's « Enigme •», dat ook haar 
voM^e bundel « Hiërogliefen > bevat, heeft 
dt ladselachtigheid van de mens en van 
zip» bestaan tot tema. Het is een eksplora-
tie «an dit versluierde gebied, een in beel
den trachten te vatten en in simbolische 
tekens trachten weer te geven van wat er 
achter de wanden der menselijke besloten
heid leeft Er schuilt in menig vers een 
diepe religieuze bewogenheid, die bij alle 
verschillen in techniek en beeldspiaak wel 
een* aan de himnische liriek van Gertrud 
von Ie Fort herinnneren. Andere verzen 
weer worden een belijdenis voor het vrouw
zijn : « haar grootste kwetsbaarheid is haar 
grootste gave ». Deze soms cerebrale liriek 
berdkt niet zelden een evenwicht tussen 
gedachten en vorm en toont duidelijk haar 
specifieke begaafdheid en talent aan : zij 
heeft iets te zeggen met haar poëzie. En 
ook dat telt nog steeeds mee. 

Met « Colombus tevergeefs » is Eddy 
Van Vliet aan zijn derde bundel. Zijn eer
ste hiindel. « Het lied van ik », was een 
steik pikturale uiting van zelfbewustzijn, 
een oiientatie naar de eigen persoonlijk
heid In de vroeger hier reeds besproken 
bundel « Duel » vrordf dit ik gekonfron-
teerd met de buitenwereld, konfrontatie die 
van een aanvankelijk pessimisme en van de 
moeilijkheid tot aanvaarden leidt naar de 
aanvaarding, waarbij de strijd van de dich
ter zijn dnel met het woord en zijn over
winning erop simboUsch zijn voor de mens 
en de wereld. < Colombus tevergeefs » richt 
zich weer naar een andere verhouding. Is 
« Duel > nog de persoonlijke strijd en over
winning, daar wordt zijn laatste bundel ge
plaatst in het teken van hef engagement -
sociaal en humanitair 

Toch dragen de meeste verzen nog een 
sterk persoonliik aksent. Wat de kemidee 
en ' 'vemgevoel waaruit het engagement 
ontspringt betreft, dit lijkt ons in al zijn 
oprechtheid meestal weinig origineel, en 

een zij het soms wel poëtisch maar aller
minst naar de kern tastend herhalen van 
de stereotiepe leuzen, met alle eenzijdig
heid ervan : een protest tegen oorlog en 
verdiukking en vervlakkende konsumptie-
maatschappij zoals wij dat hondeidmaal in 
jeugd- en andere tijdschriften kunnen le
zen H^t ontbreekt dit piotest echter aan 
een pozitief geloof. 

Is Colombus tevergeefs geweest ? Elke 
tijd heeft zijn piofeten van de «Untergang 
des \bcndlandes » gehad en de dichtere 
hebben menigmaal de manende stem van 
de denkers herhaald... Maar steeds is er, 
ook in de somberste voorspellingen, een 
« nach dem Nihlismus » geweest om met 
Benn te spreken. 

^Vlj weten het wel ; de dichtei maakt 

poëzie hoe en van wat hij wil; alleen heï 
poëtische lezullaat telt. En Van Vliet heeft 
zelfs uit een — overigens geiechtvaardigd 
— negatief gevoel van opstandigheid poë
zie willen maken en is er vaak ook in ge
slaagd. 

Een heel ander tema en een heel andere 
klank hebl>en de gedichten van Herman 
De Coninck in « De lenige liefde ». Het 
gaat hiei niet om een poëtische kursus in 
erotische gimnastiek — hoewel de licha
melijke liefde haar deel krijgt — maar wel 
om het bespelen van het gehele gamma 
der gevoelens op een speelse, originele en 
toch zeer poëtische wijze, gekruid met hu
mor en ernst tegelijk en zonder het sibil-
lijnse van menig modem gedicht Van deze 
bundel zal iedeieen genieten die van poë
zie houdt 1 

Wijzen wij tenslotte nog op een bloem
lezing, samengesteld door Jos De Haes en 
Hubert^yan Herreweghe, uitgegeven door 
het Dalidsfonds. 

Een (ïertigtal gedichten, het grootste ge
deelte van dichters met een gevestigde 
faam, geeft een doorsnee uit de in tijd
schriften tijdens 1968 verschenen gedichten. 
Het brengt een goede staalkaait van de 
huidige tendensen en technieken, waarbij 
een terugkeer naar klassieker vormen en 
bevattelijker zegging overweegt. Enkele be
kende namen ? Christine D'Haen, A. Ro
land Holst, René Verbeeck, Maurice Gil-
liams, Hans Lodeizen, Paul Snoeck... 

nering het eigen verleden vanuit een be-
paalde tijds- en gevoelsoptiek wordt gezien. 
Welk aandeel fantazie en werkelijkheid ook 
in veihaal mogen innemen : het geheel 
is de weergave van een langzaam voort
schrijdend pioces van volwassen-worden en 
van zelbewustwording, ontstaan — zoals 
trouwens bij de meeste mensen — door de 
ervaring, de konfrontatie met de omgeving 
en in du geval met de viouwen die hij 
ontmoet en die hem leren zichzelf ontdek
ken. 

Deze ontdekking doet hem in media vita 
zijn eigen mislukking inzien. Zijn ontgoo
cheling drijft hem bijna naar de zelfmoord. 

Dit menselijk ontwikkelingproces wordt 
weergegeven op een zulkdanige wijze dat 
de spanning van het \erhaal nooit aflaat", 
dat wij stap voor stap, van puberteit toi 
volwassenheid dit leven kunnen volgen. Er 
is levenswerkelijkheid in dit verhaal, dat 
de geschiedenis is van zo menig bemiddeld 
burger in onze welvaartmaatschappij. Men
selijke eenzaamheid, door gebiek aan wer
kelijke liefde : zowel aan beminnen als be
mind-worden : dat is, meer dan gelijk welk 
ander euvel, hét gevaar dat onze nivelle
rende en door arrivisme en Strebertum ge
dreven maatschappij betekent voor de 
menselijke persoonlijkheid. 

Romans met biografische trekken zijn 
er reeds veel v ei schenen : van de vaardig
heid en het talent van de auteur hangt het 
af of het autobiografische in de romanvorm 
kan gesubjektiveerd worden. 

Siercns' roman heeft ons wel eens doen 
denken aan Gilles van Drieu la Roebelle : 
hoewel deze laatste roman zich op een gro
ter aantal vlakken beweegt en het hoofd
personage de levensontgoocheling vergeef 
in de politiek, in de oorlog daarna, is ook 
daar de vrouw het element dat de man 
zichzelf doet ontdekken. Een andere remi
niscentie liep deze roman bij ons op, even
eens uit de franse literatuur : het verhaal 
der prille jeugdliefde tussen Benjamin en 
Nathalie herinnert aan « Le grand Meaul-
nes J>. 

Het" kan zijn dat Sierens, in zijn bezorgd
heid om deze geschiedenis zonder schokken 
of hiaten te doen verlopen, nogal eens te 
zeer in detail gaat en dat een zekere be
perking' en een schiften der gebeurtenissen 
aan deze roman meer gebaldheid zou gege-
ven hebben. « In der Beschrankung zeigt 
sich der Meister >. Zoniet bestaat het ge
vaar djtt het essentiële in de massa details 
verdiinkt. 

Dit betekent echter niet dat Sierens lang-
diadig zou worden : hij weet ook het klein
ste detail nog in het verhaal in te bouwen 
zonder de spanning te verminderen wat 
o.i. een talent verraadt dat wij al te weinig 
ontmoeten bij onze jongere romanciers i 
dat van de geboren verteller. 
Fr. Sierens « Het Verlies > roman 370 bh. 
geb Boekengilde De Clauwaert, Kessel-lo. 
Leden 100 fr. nietleden : 165 fr. 

Nu de vakantie er definitief aan is, kunnen jongelui opnieuw ernstig aan ernstige muziek gaan denken. 
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Zaterdag 11 oktober 
22u26 : NEDERLAND 2 
Europa in (dokumentaire over 
mensen in europese landen). 
22ul0 : NEDERLAND 2 
Improvizaties (geestig spelpro-
programma voor akteurs en 
aktrices). 
22u40 : FRANKRIJK 1 
Mémoires d'un vieux quartier 
(tweede deel van het program
ma over de parijse hallen). 

Z o n d a g 1 2 oktober 
21u30 : BRUSSEL NED. 
Telegenerell (oostduitse inzen
ding voor Montreux). 
21u4« : NEDERLAND 2 
Kort geding (kruisverhoor als 
spel). 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
Madagaskar en Bolivië (doku
mentaire). 

M a a n d a g 1 3 oktober 
80U25 : BRUSSEL NED. 
Een onwaardige oude dame 
(speelfilm over een oude 
vrouw die, zeventig geworden, 
het leven ontdekt). 
i»)u45 : NEDERLAND 1 
Schots en recht (dokumentaire 
over Schotland) . 
K2u25 : NEDERLAND 2 
Wat heeft Erasmus nagelaten? 
80u30 : BRUSSEL FRANS 
L'Europe des regions (Lotha
ringen}. 

81u45 J DUITSLAND 1 
Halbmond zwischen Europa 
und Asten (Turkije zoekt zijn 
toekomst). 

Dinsdag 1 4 oktober 
Kluift : NEDERLAND 2 
Voor de vuist weg (Willem 
Duys ontvangt weer gasten). 
eiu30 : BRUSSEL FRANS 
Ehaktie (ballet van Béjart). 
ie«ul5 : DUITSLAND I 
Bin Platz fuer Tiere (een uit
zending van prof. Grzimek) 

Woensdag 15 oktober 
81u55 : BRUSSEL NED. 
Politiek debat. 
£«H35 : NEDERLAND 1 
Blonde onschuld (amerikaan-
se filmkomedie) 
8§u3« : BRUSSEL FRANS 
Aujourd'hui (over het gebruik 
van verdovende middelen in 
ons land). 
80u45 : FRANKRIJK 1 
Bienvenue (uitzending van 
Cuy Béart gewijd aan Louise 
de Vilmorin). 
8eu55 : FRANKRIJK 2 
Candi (filmdokumentaire). 

D o n d e r d a g 1 6 oktober 
S2uie : FRANKRIJK 1 
Cabaret de l'histoire (een va-
riétee-uitzending ) . 
2(hi55 : FRANKRIJK 2 
De koraal jungle (een origi
nele geschiedenis van ontdek
kingsreiziger Yves Cousteau). 

Vrijdag ]7 ok tober 
Wu2S : BRUSSEL NED. 
Praten tegen een vreemde 
(tweede deel van dit vierdelig 
tv-spel). 
tloSO : NEDERLAND 1 
Badimassa (komisch en sati
risch programma). 
2O11SO : N E D E R L A N D 2 
f^arct majeur6 (satire)^ 

P.G. Buckinx steeds op zoek 
naar de ontroering in de poëzie. 
Zondag 12 oktober om 22u.l0, 

Brussel Nederlands 

DE ONWAARDIGE OUDE 
DAME 

De franse kineast René Alliot 
van wie dif de eerste langspeel
film is, heeft voor deze prent zijn 
inspiratie gevonden in Bertold 
Brecht's novelle Die Unwürdige 
Greisin, een novelle uit de bun
del Kalendergeschiditen. De film 
werd onderscheiden met de Fe-
mina Prijs. 

Een oude dame beseft, wanneer 
ïe weduwe wordt, dat ze in de 
schaduw van haar man heeft ge
leefd en dat ze ook door haar 
kinderen volledig in beslag werd 
genomen. Hierdoor was ze gefrus
treerd en eenzaam. Nu wil ze vrij 
zijn en een beetje van het leven 
genieten. En stilaan lukt dat. 
Maar de kinderen gaan beseffen 
dat te niet meer zo welkom zijn 
als vroeger. De oude dame heeft 
echter een belangrijke overwin
ning op het leven geboekt : ze is 
geëmancipeerd en heeft iets van 
het leven gehad. De hele film 
wordt gedragen door het voor
treffelijke spel van Sylvie die de 
rol van de oude dame vertolkt. 
Maandag 13 oktober om 20 u. 25 
Brussel Nederlands, 

PIETER GEERT BUCKINX 
Producer Antoon Carette stelt 

een programma voor met poëzie 
\an de vlaamse dichter en essa
yist Pieter Geert Buckinx. Aan
vankelijk schreef hij onder in
vloed van Wies Moens en Mamix 
Gijsen, later opteerde hij voor 
een grotere gebondenheid van de 
vorm. Bekende bundels van hem 
ziin : De dans der kristallen, De 
vleugelen van Icarus, De verzoe
king der armoede, De oevers van 
de stroom. De zevende dag en 
Blijdschap is een boom, zijn laat
ste verzenbimdel waaraan de titel 
van deze uitzending werd ont
leend. 

Jos De Haes stelde de bloem-
le?ing samen en voert enkele ge
sprekken met de dichter die wor
den afgewisseld door voordracht 
van elf gedichten : Cap Fenat, 
Nergens, De danser. Het dorp in 
de lente. Het afscheid. Het avond
maal. Ontwaken, Oedipoes, Feest, 
Er is iets in die dingen dat ont
roerd en Wintertuin. 
Zondag 12 oktober om 22 u. 10, 
Biussel Nederlands. 

DE STILTE 
Verleden week donderdag het 

filmpje van Lieven Paemen ge
zien : puik werk — vooral dank 
zij de sonorizatie van Piet Verlia-
den —̂  als inleiding tot een debat 
over het probleem van de geluids
hinder. Het daaropvolgende de
bat vermoordde de hele uitzen
ding : peil van een ïoogdiskussie 
in een dorpsherberg. Het paneel 
was trouwens samengesteld om 
van te gieren ; meer dan enkele 
gemeenplaatsen konden terzake 
onbevoegden als een Jonckheere 
of Kruythof uitteraard niet ver
tellen. Hielden de heren meer 
van hun ïvhonorarium dan van 
hun reputatie ? 

NOLI BELGIUM 
(Dep. International Chemicals Company 

Noli A.C. Clarus Switzerland) 

Vraagt 

VRIJE MEDEWERKERS 
Provincie L imburg , provincie Brabant, Brussel Stad, 

Provincie An twe rpen (u i tgezonderd Stad) 

Werkkr ing : klinieken, hospitalen, rusthuizen, 

grote bedrijven. 

Schrijf in volle vertrouwen naar 

NOLr BELGIUM (Afd. I) 
Bisfhoevelaan 21 , WILRIJK 

BOEMERANG 

De hele met veel bombast aan
gekondigde uitzending begon al 
van kort na het begin als een 
slechtgebakken pudding in me
kaar te zakken. Om half twee — 
vroeger dan voorzien maar veel 
te laat voor zo'n taaie brok ver
veling — doofde de kaars vanzelf 
uit. 

Eén pozitiei punt in een zee 
van negatieve aspekten : een aan
tal gehandikapten zullen wel ge
holpen worden. Dat had echter 
ook gekund zonder de smakeloos-
heden die derderangsvedetten en 
publiciteitsjongens weken lang op 
het land mochten loslaten. 

Een karitatieve aktie via radio 
en tv hoeft niet noodzakelijk een 
minderwaardig programma als 
slot te hebben : Mies Bouwman 
in Nederland en de aktie voor 
kankervorsing in Frankrijk heb
ben het tegendeel bewezen. Geen 
ekskuzes dus voor de verantwoor
delijken van het patronagegedoe 
dat urenlang over het scherm 
werd gesmeerd. 

Een paar uitzonderingen noch
tans. De vele jonge mensen en 
kinderen die voor Boemerang 
werkten, bleven ondanks alles een 
goed figuur slaan. De Echo-ploeg 
vond niet alleen een geslaagde 
entree maar ook de juiste toon. 
Sander en Hippoliet bevestigden 
hun onverwoestbare reputatie op 
simpatieke wijze. 

Randbemerkingen van de na
tionalist in ons : ten eerste ligt 
het Amerikaans Teater aan de 
rand van een &tad die ons niet 
moet hebben en waarheen de Vla
mingen zich dan ook slechts ten 
node begeven ; ten tweede maakte 
de llmburgse radioploeg de be
schaafdste indruk en bevestigde het 
limburgs publitk deze indruk van 
nederlandse voornaamheid ; ten 
derde schijnï het gebruik van 
ABN er sneller op vooruit te gaan 
bij het publiek dan bij een deel 
van onze prezentators... 

KABOUTERS AAN DE KUST 

Guido Henderickx en Willy 
Geerts mogen nog zo'n enquêtes 
maken, maar dan moeten ze wel 
even er voor opletten dat ze niei 
van meet af aan naar hun kon-
kluzies toe werken ; zo zouden ze 
de indruk vermijden dat ze < op 
het veld» gauw eens gingen vast
stellen, dat het allemaal is zoals 
zij het al lang wisten. Wat Major 
en Piers kwamen vertellen, was 
beneden alle (sociale) peiL Een 
uitzending die, zo hopen we toch, 
bij een aantal ouders hard moet 
aangekomen zijn... 

PERSKONFERENTIE 

Uit de eerste perskonferentie 
van de nieuwe voorzitter van 
de B.R.T.-Beheerraad, prof. 
Verhulst, moet vooral onthou
den worden dat de regering, 
die reeds dit jaar aan radio en 
tv besparingen oplegde, voor 
volgend jaar 38 miljoen uit de 
door het Flageyplein gevraag
de toelage heeft geschrapt. De 
kijkers en luisteraars zullen de 
schadelijke gevolgen daarvan 
ondervinden niet i-lleen bij de 
programmatic, maar waar^ 
schijnlijk ook door een stijging 
van het kijk- en luistergeld. 
Slechtere en tegelijkertijd 
duurdere programma's in het 
vooruitzicht! 

Deze financiële perikelen zijn 
een gepaste gelegenheid om 
even te herinneren aan de 
hoogst onrechtvaardige fifty-
fifty-verdeling van de gelden 
tussen B.R.T. en B.T.B. De 

R.T.B, leeft, dank zij vlaamse 
centen, boven de stand van zijn 
kijkerskapaciteit; in feite beta
len de Vlamingen ten eerste 
hun eigen radio- en tv-pro» 
gramma's en vervolgens nog 
eens een goed deel van de 
franstalige programma's waar
in nota bene nooit plaats werd 
gevonden voor nederlandse on^ 
dertiteling van franstalige of 
gedubte filmen. 

En wat besparingen betreft , 
mogen we even een knipseltje 
uit een Boemerang-artikel van 
« De Standaard » citeren ? Hier 
gaat het dan : «Aan een lange 
tafel zitten vier meisjes... Ze 
zijn het overschot van de ne
gen die, tegen vergoeding, h u n 
laatste vakantieweken opgeof
ferd hebben aan Boemerang». 
Einde citaat. De negen die te
gen vergoeding offerden, dra
gen toevallig allemaal dezelfde 
familienaam als een aanta l 
mensen, die voor kijkers en 
luisteraars geen onbekenden 
zijn... 

VLAAMSE T.V. 

Zaterdag 11 oktober 
15.00 : Wielrennen : Ronde van Lombar» 
diie — 16 00 tot 18.00 . Volksuniversi
teit — 18 55 : Zondmannetje — 19 0 0 I 
Daktari. Laatste ofl. : Het doodvonnta 
— 19.50 : Keurig Frans — 19 52 : Zoek
licht — 19 57 : Mededelingen — 20.00 t 
TV-nieuws —• 20.25 : Kwist het wel - ^ 
21.40 : Echo — 22.10 : Dubbelspel J 
Totio — 23.00 : TV-nieuws. 

Zondag 12 oktober 

14.15 ; Het spook van Monnikeneiland | 
Op leven en dood — 14.30 : Geschieden 
nis van de XXIe eeuw : Het grootste ge
vaar — 14 55 : Binnen en buiten - ^ 
17.30 : « The last Night of the Proms i , 
vanuit de Royol Albert Hall In Londen —^ 
18.30 : Sportreportage — 19.00: Wacht
woord — 19 30 : Zo met de « zoo • in 
huis — 19.55 : Mededelingen — 20 00 t 
TV-nieuws — 20.15 : Sportweekend — 
20.40 : Sherlock Holmes : De hond v a * 
de Baskervilles — 21.30: Telegenerell - ^ 
22.00 : Poézie in 625 lijnen — 22.25 I 
TV-nieuws. 

Maandag 13 oktober 

14 05 tot 15.50 : Schooltelevisie — 
18.55 : Zandmonnetie — 19 00 : Sportt 
tribune — 19.20 : Avonturen m de Stil
le Zuidzee : De luchtspion — 19.45 t 
Hier spreekt men Nederlands - * 
19.50 : Zoeklicht — 19.55 i 
— Mededelingen - De Weerman - ^ 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Speelfilm | 
ï De onwoardige oude dame » — 21.50 t 
Het ballet Lydia Chagoll — 22.10 1 
Gastprogramma : De Liberale gedachte 
— 22.40 : TV-nieuws 

Dinsdag 14 oktober 
14.05 tot 15.50 : Schooltelevisie —» 
17.55 : Schooltelevisie — 18.55 : Zantf. 
mannetje — 19 00 : Tienerklanken ; 
Studierichting — 19.25 : Ki|k en kook 
— 19 50 : Keurig Frans — 19.5i . Zoek
licht — 19 57 : Mededelingen —• 20.00 : 
TV-nieuws — 20 25 : « Hochzeit om 
Bodensee ». Operette van Robert Stolz 
— 22.35 : TV-nieuws 

Woensdag 15 oktober 

16.00 tot 16 30 : Schooltelevisie —•> 
17.00 : Schooltelevisie — 17.30 Jevon-
jong — 19 30 ; Zandmonnetie — 19 35 » 
Openbaar kurtótbezit : t O.L Vrouw met 
de vrouwelijke heiligen > door de MeeSj 
ter van de Lucia-legende — 19 4S Hiei 
spreekt men Nederlands — 19 50 Zoek
licht — 19.55 : - Mededelingen - D«| 
Weerman — 2 0 00 : TV-nieuws - ^ 
20 25 : «r Pop-Eye i Stiow uit het Ame
rikaans Theater — 21.05 : Ponoramo ^ 
21.50 • Debat — 22.40 : TV-nieuws. 

Donderdag 16 oktober 

14 05 tot 15 50 : Schooltelevisie — 
18 25 : Technisch en wetenschoppelijk 
Engels — 18 55 • Zandmonnetie — 
19.00 : Tienerklanken — 19 35 Film
museum van de schaterlach — '9 50 I 
Keurig Frons — '9 52 : Zoeklicht - ^ 
19 57 Mededelingen — 20 00 TV-
nieuws — 20.25 . High Choporral Het 
beloofde land — 21.15 : Horizon —^ 
22 05 : Première — 22 45 TV-nieuw». 

Vrijdag 17 oktober 

14.05 tot 15 50 : Schooltelevisie - ^ 
17.55 : Schooltelevisie — 19 00 : Zoml i 
mannetje — 19 05 : De wereld is klein 
Hier spreekt men Medctlonds - ^ 
19 50 Zoeklicht — 19 55 S 
— 19.30 : Ziet u er wot in r - 19.45 t 
— Mededelingen - De Weermor — 20 0 0 : 
TV-nieuws — 20.25 : Proten tegen een 
vreemde : Geen vokmaruchop ot special» 
kennis vereist — 22.10 : TV-nt«««>i — 
22.15 tot 23 05 : Tienerklonken ln»pro<* 
%9 Als eerste In de reeks : ieuodprcbl** 
metlek • vwrhoudino lonoeren-ouiler». 
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;OUS L'EMPIRE 

Wij denken dat men Harmei eens naar 
Albanië zal moeten sturen. Geliik men 
daar onze zendelingen van Standard 
Luik onthaald heeft, dat heeft geen 
laam meer. Zij moesten, gelijk gewone 
mensen, landingsrechten betalen voor 
hun speciaal vliegtuig. De gierige Alba
nezen wilden de verblijfsonkosten van 
de Standard-supporters niet dragen. Zij 
gingen zover dat ze boss Pet i t zelfs de
den afdokken voor het gebruik van een 
autocar. In één woord, onze vedetten 
werden daar behandeld als het gewone 
k...volk. En om de zaak rond te maken 
heeft de raap van een arbiter, die de 
wedstrijd Tirana-Luik leidde, nog de 
triestige moed gehad Jeck van het veld 
te zwieren, toen deze « sous l 'empire de 
Ia douleur » (« Les Sports », natuurli jk) 
een tegenstrever, die hem een t rap had 
gegeven, maar ineens wou halsrechten 
Wanneer gaan ze in het buitenland eens 
leren hoe ze de heren van Standard 
moeten dienen ' 

SCHOOLRAPPORT 
« Sport 69 » deelt, zoals wij dat al ver

telden, iedere week punten uit aan de 
voetballers van de hoogste afdelingen, 
zodat wij dadelijk de ster der sterren 
kunnen herkennen. Het blad gaat er nu 
een « schuppeken » bijdoen, en ook de 
scheidsrechters kwoteren, zodat ieder
een kan zien welke krabbers dat wel 
zijn Zijn wij radikaal tegen. De scheids
rechters, allemaal liefhebbers, want in 
de onmogelijkheid meer dan 700 frank 
te verdienen, hebben het al zo lastig met 
spelers, publiek en « postuur », dat het 
ons met opportuun lijkt hen al op voor
hand in diskrediet te brengen c'oor hun 
een « bulletin » vol slechte punten mee 
te geven. Trouwens, wij stellen vast dat 
in de vele wedstrijden die we al zagen. 
de arbiter bima altijd de beste man op 
het veld was Met een paar vergissingen. 
zekfT Maar welke vedette kan zeggen 
dal 7ijn flaters zich beperken tot een 

Toen Sporting Anderlecht doelpunt vier 
maakte, er zouden er zeven genoteerd 
worden, vond Paul Van Himst het nog 
de moeite 'n gat in de lucht te springen. 

OVERDREVEN 

De franstalige minister van onderwijs, 
Dubois, heeft aan een aantal rijksscho
len de toelating gegeven, bij wijze van 
eksperiment, meer tijd te besteden aan 
de sportaktiviteiten. In plaats van twee 
uren verplicht turnen, worden het er 
drie Als vrije aktiviteit kunnen de leer
lingen twee uren sport kiezen, in plaats 
van twee uren muziek, plastische kun
sten enz. 

Sport komt dus in de plaats van gees-
tesaktiviteiten of artistieke kreativiteit 
Op woensdagnamiddag nogmaals twee 
uren sport en waar de vijfdagenweek 
bestaat wordt ook de zaterdagvoormid
dag, voor degenen die het wensen, ge
vuld met sport. In totaal dus elf uren 
per week. Dat is, naar onze bescheiden 
maar vaste mening, veel en veel te veel. 
Vooral omdat veel van die «sportleven» 
ook nog aan sport doen buiten de school. 
Men vervalt in het andere uiterste Wij 
pleiten dus voor het invoeren van een 
uurtje, gewijd aan geestesaktiviteiten. 

BELGISCHE BOKS 

Weer heeft een belgisch bokser — zijn 
naam doet er niet toe, en de mens kreeg 
er al genoeg van langs — van zich doen 
spreken door schier onvoorbereid in de 
ring te stappen, en binnen de twee mi
nuten te gaan neerliggen. 

Men raast nogal over « beroepsernst » 
en « sportgeest » en andere zaken meer, 
die o i. in de beroepsbokssport niet meer 
aan bod komen. Als men het normaal 

vindt in het boksmilieu een vedette aan 
de top te brengen, door hem in een mi
nimum van tijd een reeks sensationele 
overwinningen te laten behalen, dan 
moeten er ook mensen zijn op wie hij 
die kan behalen. En voila, dat is een rol 
die de belgische boksers blijkbaar goed 
ligt. Voorbereiding overbodig, op tijd 
gaan maffen, centjes opstrijken en laat 
de tegenstander gerust de eer. Wij zijn 
zelfs geneigd te zeggen : onze boksers 
hebben gelijk als ze zo aan de kost kun
nen komen. Maar vermits ook dat het 
geval met is... 

TOF ! 
Wij lezen in onze krant dat de bri tse 

doelverdediger nummer één, Gordon 
West van Everton, forfait gegeven heeft 
voor de eindronde van de wereldbeker 
voetbal in Mexiko volgend jaar. West 
gaat gewoon niet mee. En de reden is 
even gewoon : hij heeft een vrouw en 
twee kinderen en hij laat die niet zeven 
weken lang achter. Terwijl zijn gezellen 
het in Mexiko aflappen, zal hij met zijn 
gezin eindelijk eens een poosje vakan
tie nemen. En zo zien wij dat West, 
nochtans op de drempel van een grote 
voetbalkarrière, die vrijwillig opgeeft 
om beter zijn plicht als huisvader te 
kunnen behartigen. Wij vinden dat tof. 
Er wordt in deze tijd veel geklaagd dat 
de beroepssportmensen, met al hun ver
plaatsingen, met al hun stages, met al 
hun afzonderingen en kampen, niet 
meer in staat zijn naar behoren als huis
vader te fungeren, maar zelden wordt 
er wat aan gedaan. West heeft dus maar 
zelf de nodige maatregelen genomen. 
Zijn voorbeeld verdient navolging. 

BRAVO 
Laat Boemerang zijn wat het wil. Laat 

het misselijk zijn dat alle mensen in dit 
eigenaardig land zich zwart betalen 
voor verzekering tegen ziekte, en als 
puntje bij paaltje komt, aangewezen 
zijn op de liefdadigheid in haar meest 
t ranerige vorm. Laat he t zijn dat het al-

Sporting Charleroi dat tegen Gantoise 
met 1 - 2 de duimen moest leggen was 

nochtans moedig en strijdlustig. 

lemaal uitgegroeid is tot een wansma
kelijke publiciteit voor firma's, vedeties 
en dikke nekken. Laat het zijn dat hij 
het beter diskreet had gedaan — al mag 
men daarbij niet vergeten dat hij ook 
van de chowbiz' moet leven —, en dat 
he t bedrag dat hij afdokte hem geen 
zeer zal doen, het is en blijft een feit 
dat Eddy Merckx een heel groot bedrag 
schonk aan Boemerang, wat zeker niet 
iedereen, die nog veel meer verdient 
dan hij , kan zeggen. We hebben Merckx 
al dikwijls in zijn haar gezeten, en zul
len het misschien nog doen, maar dit 
zeggen we vlakaf : met of zonder rekla-
me was zijn gebaar voor de M S -mensen 
er een van de fijnste soort Bravo. 

ONDUIDELIJK 
Als goede demokraten zouden wij wil

len zeggen : als Wallonië een achter
stand heeft op sportgebied, dan moet die 
goedgemaakt worden, evengoed als de 
Vlaamse achterstand op andere terrei
nen. Maar de zaak is niet zo eenvoudig. 
Bestaat die achterstand werkelijk ? Wij 
hebben het stille vermoeden dat hij niet 

M en m. 
Terug uit Athene waar ze de 

europese atletiekkampioenschap-
pen volgden, stelden Moens en 
Mortier een paar weken geleden 
in het teeveetje vast dat Oost' 
Duitsland 25 medailles veroverde 
en ons glorierijk land welgeteld 
één. De oorzaak van deze hedroe-
vende situatie dient gezocht, 
aldus Roger Moens (en hij kan het 
weten), in het feit dat orize atle
ten nog reine amateurs zijn, ver
geleken hij de meeste buitenland
se. 

Wij denken dat Moens gelijk 
heeft en daarom is de hoofdletter 
M voor hem. Onze atleten zijn in
derdaad benadeeld tegenover de 
anderen, die meer en meer beroeps-
atleten worden (al loopt dat in 
vele landen, die wél medailles 
veroverden, toch ook nog niet zo'n 
tmart). 

Deze bewering van Moens was 
voor Mortier een aanleiding om 
direkt op hol te slaan. De vaststel
ling van Moens was volgens ons 
nog geen reden om maar ineens 
een warm en patetisch pleidooi te 
houden voor het invoeren van de 
beroepsatletiek. De argumenten 
die Mortier daarbij op tafel klop
te, konden ons niet onmiddellijk 
overtuigen. 

Zei Mortier : de kunstschilders 
krijgen wel subsidies, waarom de 
atleten niet ? Wat zoudt ge zeggen 
als Merckx moest trainen na zijn 
werkuren en aldus voorbereid de 
buitenlandse vedetten gaan be
kampen ? Zouden wij niet allemaal 
met een trem,elo in ons hart heb
ben staan snikken als men in At
hene, in plaats van de « God save 
the queen» voor Ron Hill, de 
«Bravezeun» had gespeeld voor 
Gaston ? 

En Mortier maar dadelijk het 
besluit trekken : als uij de atle
tiek in ons land niet aan de haak 
willen hangen, dan moet de staat 
dadelijk centen afdokken 

Kijk, wij zijn daar allemaal 
toch niet zo zeker van. Artistieke 
kreativiteit bevorderen houdt toch 
nog niet de verplichting in kom-
merciële spektakelsport te steu

nen ? Daarenboven : wordt de at-
letieksport, en dat is vooral de eli
te, niet gesteund ? 

Vindt Mortier dat de wieler
sport het ideaal benadert dat de 
atletieksport moet nastreven ? 
Zijn wij zoveel gelukkiger mét 
een Merckx dan zonder ? Heeft 
een land in deze tijd dan nog zo
veel aan sportidolen ? Wat is hun 
aanbreng in de welvaart, in de kul-
turele ontwikkeling, in de vorde
ring der wetenschap, in de sociale 
verbeteringen, ja zelfs in de spor
tieve edukatie van de jeugd ? 

Kan men zonder verder onder
zoek aanvaarden dat België ve
detten zal hebben als de staat af-
dokt ' Zijn ruime kredieten voor 
de elite-sport een grotere zeker
heid dan ruime kredieten voor de 
massa-sportbeoefening ? 

Zijn het te Athene, op belgisch 
vlak. de atleten met de grootste 
faciliteiten geiveest. die het best 
gepresteerd hebben '. 

Het draait in feite allemaal rond 
de vraag • veel geld besteden om 
een klein groepte vedetten op te 
fokken (als het lukt), of veel geld 
te besteden ter bevordering van 
de massa.'iport met de hoop dat de 
vedetten vanzelf w ' de massa zul
len naar voren komen (voor zo
ver men vedetten wenst) 

Wij denken ons niet te vergissen 
wanneer we zeggen dat Mortier 
pleit voor de eerste oplossing. Wij 
voelen meer voor de tweede. En 
dat om vele redenen die wij voor 
onze lezers niet meer hoeven te 
herhalen. Het gaat er niet om. uit 
te maken wie gelijk heeft. Beide 
opvattingen hebben massa's pro's 
en contra's Het gaat er wél om 
dat men eindelijk eens grondig 
zal onderzoeken in welke richting 
men de oplossing zal zoeken, want 
tot dusver werd in ons land noch 
de elite-sport, noch de massa-sport 
ernstig bevorderd 
Vooraleer men met geld begint te 

gooien, zal men eens goed moeten 
nagaan wat men wil. Dat lijkt ons 
het begin waarmee men eindelijk 
eens zou moeten paan beginnen 

zo groot zou zijn als men Brabant niet 
afzonderlijk rekent , maar het ook « ver
deelt » over Vlaanderen en Wallonië 
Anders gezegd het vermoeden dat dé 
Walen ook een te groot deel van hun 
centen hebben laten afvloeien naar he t 
centrum des lands. Ten tweede zouden 
wij de vraag willen stellen of de voor
sprong van Vlaanderen (zo die bestaat, 
want men moet rekening houden met 
de grotere bevolking en vooral aan
groei) te danken is aan staatsgelden. Of 
het dus normaal is dat de staat met 
hoofdzakelijk «vlaamse» centen de ach
terstand van het waalse privé-initiatief 
op het vlaamse privé-initiatief goed
maakt 

TEN AANVAL ! 

Nadat de frankofonen, met Jacques 
Lecoq en minister Parisis op kop, de 
aanval van de vlaamse sportmensen, on
der de kundige (?) leiding van Frans 
van Mechelen, met sukses hebben afge
slagen en met hun handjevol sportbe
oefenaars 50 t.h. van de staatskredieten 
— voor sport — hebben veroverd, gaan 
zij rezoluut ten aanval over. Er is, zeg
gen zij, in Vlaanderen een totaal van 
238 sportinstellingen allerhande, in Bra
bant van 131, en in Wallonië van amper 
100. Dat betekent dat er een sportkom-
pleks is per 46.000 Vlamingen, één per 
27.000 Brabanders, en dat de arme Wa
len met zijn 87.000 een sportkompleks 
delen. Of nog anders : er is in Brabant 
eén zwembad voor 170 km2, in Vlaande
ren voor 265 km2 en in Wallonië voor 
606 km2. Deze cijfers moeten onbetwist
baar aanduiden dat Wallonië een grote 
achterstand heeft inzake sport-inf ra-^ 
s t ruktuur , en dus prioriteit moet krij
gen om deze goed te maken. Hoe, dat zal 
een kongres van de « muscle wallon » 
ui tmaken op 22 november. Maar dat 
weet u zo ook wel. 

SOMBER TOEKOMSTBEELD 
« Boss » Ukrainczyk of Durainschy, 

big profiteur van de voetbalsport, ver
mits men bij hem moest te biechten 
gaan voor het organizeren van zowat al
le belangrijke wedstrijden — met ach
ter la t ing van een percentje —, ziet de 
toekomst somber tegemoet. Binnen der
tig jaar, zegt hij , bestaat de voetbalsport 
nog enkel als vrijetijdsbesteding voor 
amateurkens. Als show heeft ze dan al 
afgedaan. Profvoetbal bestaat dan niet 
meer. Wij geloven dat dit best mogelijk 
is. En dit om de eenvoudige reden dat 
profvoetbal financieel niet rendeert . Wij 
denken dat de geldschieters, die nu nog 
het professionele voetbal mogelijk ma
ken, door er geld bij in te schieten, niet 
zullen blijven in hun zakken tasten. Het 
amerikaanse voorbeeld, waar ondanks 
reusachtige investeringen, de beroeps
voetballerij werd opgedoekt, zal hier bij 
ons vroeg of laat wel eens gevoegd wor
den. 

REFORMATtt 

Na de klownerij van het wereldkam
pioenschap te Zolder heeft de interna
tionale federatie der beroepsrenners nog 
maar eens een kongres gehouden, om 
eens te praten over dfe in te voeren ver
nieuwingen, want een kr i ter ium als dat 
te Zolder schijnt het niet meer t e doen 
(er was toch veel volk ?), en nationale 
ploegen ook niet. Er zijn verschillende 
voorstellen. Zwitserland wil een dubbe
le koers : één in lijn en één tegen het 
uurwerk. Italië wil eerst het aantal 
deelnemers schiften volgens de presta
ties in de grote koersen en dan het we
reldkampioenschap laten betwisten in 
drie proeven : koers in lijn, bergri t en 
tijdrit . Bribosia (Belg, zoals blijkt uit de 
naam) houdt het bij een soort regelma-
tigheidskri terium. In alle grote koersen 
worden punten uitgedeeld. Wie er op 
het einde van het seizoen he t meest ver
zamelde is wereldkampioen. En nu dra
ven zij allemaal naar Geneve, waar ze 
over die plannen eens zullen praten. 
Niet te veel ineens, nespa. 

Kiekje uit de wedstrijd Royal IV • Im
perial. Hier de Royal IV-speler Dieu m 

een goddelijke aanvalshouding. 
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daarom hebt U nu een encyclopedie nodig 
r 

Orbis Boekhandel beschikt over de meesl volledige gamma van de beste 
encyclopedieën die voor het ogenblik op de boekenmarkt beschikbaar 

zijn. 
Inlichtingen vragen bij Orbis Boekhandel betekent meteen dat U een 
objectief overzicht krijgt van iedere encyclopedie. 
Orbis Boekhandel is voor U de beste garantie voor die encyclopedie die 
het meest in uw gezin past I 
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R I I M (voor gratis inlichtingen) 

(terugzenden aan N.V. Orbis Boekhandel, Tabakvest 1, Antwerpen) 

Gaarne ontvang Ik zonder de minste verplichting nadere inlichtingen over 
één van de volgende encyclopedleén. 

Mijn voorkeur gaat uit naar de nummers : „ 

NAAM : 

ADRES: 

WOONPLAATS 

BEROEP: 

W1 Handtekening 
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Orbis. Systematische 
encyclopedie 
In Kleur. Verschijnt in 27 landen ! 
Geschiedenis, Algemene Cultuur, Dieren en Planten, Aard
rijkskunde en Wetenschappen. 
Rijk geïllustreerd ! Een standaard werk. 

Visum 
Elseviers moderne gezinsencyclopedie. 
Een boeiend naslagwerk voor alle leden van het gezin, 
Volledig in kleuren. 
Bij aankoop : gratis een visum microscoop. 

Winider Prins 
Honderd jaar encyclopedische ervaring staan borg voor de 
wetenschappelijke betrouwbaarheid van deze oorspronkelijke 
nederlandstalige informatiebron. 

n/laritieme encyclopedie 
Het eerste handboek In de wereld met alles over zee en 
scheepvaart. 
Een handboek voor ieder die ook maar iets met varen te 
maken heeft. 

Standaard encyclopedie 
Een panorama van de wereld in l<leur, zo boeiend als het 
leven zelf. 

Grzimek. 
Het leven der dieren 
Een grandioos werk dat het gehele dierenriik in al zijn pracht 
voor ieder dierenliefhebber onthult op een meesterlijke wijze. 

Aanbevolen 
Huizen 
P A P Y R U S 

Boek- en Papierhandel 
Zaakvoerder : Fons Labeau 

de Ribaucourtstraat 7 
(nabij het Sint-Jansplein) 

SInt-Jans-Molenbeek - Brussel 8 
Telefoon : (02)28.87.09 

• 30 8 

HOME 
Eigentijdse wooninrichting 

Rijschoolstraat 45 B 
ST. TRUIDEN 

Ulefoon ! (011)741.96 

Manége < VOLMOLEN > 
Opoeteren (L.) 

Paardenpension Rijlessen 
Wandelingen 

Restaurant-Bar-Zwembad-
Camping. 

TEL (011)648.34 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochfbestand Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen • 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezcl* 

tal. 051/612.84 

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 tegen groothandelsprijs 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkeldar 
Grote Pieter Potstraat <. 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag an dinsdag geslotan 

Bezoek « Gasthot 
DE VEERMAN » 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater - Jan Brugmans 

3-2-68 

Tapiiten CASPERS 
Mechanische an Perzischa 

rapijten Vloerbekledinger 

Gantsestraat 6, AALST 
Tal. (053)291.89 

Stalen verwarmingsketels 

FROLING. 
Branders PLATOL. 
Warm water boilers FROLING. 

Staalplaat radiatoren 

DIA-THERM. 
Prijzen zonder verbintenis. 

Alleenverdeler voor Gent en 

omliggende : 

K. VERSCHRAECEN 
Dr. Em. Maeyensstraat 36 

SI. Amandsberg 
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Elke hoge boom vangt niet alleen veel 
"Wind, maar vindt zelfs zijn hond met 
vuile manieren. Nu rond de Verschaeve-
Jierdenlting zelfs de rezistensialisten 
leseften dat het opportuner was te 
aiwijgen, is de « Rode Vaan »-hond losge-
stormd op degene die zij « Cyriel» noe-
3nen. De franse hondsdolheid tijdens de 
-« quinzaine fran^aise » te Luik lokt ook 
Tvat kommentaren uit. Maar hoofdscho
tel blijft natuurlijk de tafelspringerij 
rond de genaamde zeshoek ten huize 
Eyskens met zijn kommissie. 

De Rode Vaan 

De belgische kommunisten, die zelfs 
aan elke oud-stalinist of Oekraïne-
IKroetsjev altijd wel een goed hoekje 
liebben om te belichten, noemen hem 
•« Cyriel », « de kitschdichter van Vlaam
se bloed- en -bodemrijmpjes ». Met hun 
gekwijl wordt «Cyriel» niet omlaagge
haald. 

« Op 8 november zal het 20 jaar gele
den zijn dat in Solbad Hall in Tirol de 
kapelaan van Alveringem, Cyriel Ver-
schaeve, zijn ziel aan de schepper terug
gaf. Dit afsterven werd zaterdag en 
zondag herdacht.» 

«De brave herder die zijn ziel in 
Duitsland aan de herder ging terugge
ven, zo ver van zijn Alveringem, is niet 
op vakantie in de bergen van Tirol ge
sukkeld. Het was namelijk in gestrekte 
draf dat hij de benen heeft moeten ne
men, toen ons land van de Nazis bevrijd 
werd. Onze Cyriel was een der grote 
voorstanders van de « Recht en Orde »-
teoriën die sommige oostelijke broeders 
nog steeds blijken te huldigen. De 
kitschdichter van Vlaamse bloed-en-
bodem-rijmpjes die Verschaeve was, 
zette o.a. talloze jonge mensen aan om 
hun leven te gaan opofferen in de strijd 
tegen «het goddeloze kommunisme» 
aan het Oostfront. Onze langrok bleef 
stilletjes in «zijn» Alveringem om 
boodschappen aan zijn schaapjes, in de 
zin van « zedelijk volk, groot volk », te 
richten. 

» Toen de bevrijding zijn «getuigenis
sen » wat moeilijk maakte, nam Cyriel 
de beslissing te vluchten, ver van zijn 
volk... 

» Het maakte hem tot een heel simpe
le lafaard... » 

De Vlaamse Oudstrijder 

Hoewel vele vlaamse kranten nog wat 
schuchter-schuchter stonden bij deze 
Verschaevc-herdenking is het juist dat 
zich rond een figuur als Verschaeve het 
historische proces aan het voltrekken is 
dat zich in elk normaal land voordoet 
rond grote figuren waarvan een aantal 
politieke stappen tot betwisting leiden. 

Wij zeggen wel «normaal land». 

«Vorige zondag ging in Alveringem 
een Nationale Verschaeve-hulde door. 
Twintig jaar geleden stierf de militante 
priester-dichter-filozoof in ballingsschap 
te Solbad-Hall, in 1946 tot de doodstraf 
verwezen door een belgische krijgsraad 
te Brugge. Radio en T.V. vermelden, 
ietwat smalend, dat er enkele honderde 
vereerders van Verschaeve waren opge
komen. We weten uit de mond van de 
BOB zelf, dat die het aantal aanwezi
gen schatte op 1500. Kranten spreken 
van ruim 2500 aanwezigen. Och kom, 
"Veel doet dit cijferspel niet terzake. 
Feit is, dat 20 jaar na zijn dood een bel-
gisch terdoodveroordeelde door een 
nietpartij-gebondene elite is geëerd ge
worden op een wijze, zoals zoiets zich 
niet elk jaar voordoet, ook niet buiten 
Vlaanderen. Een eucharistieviering in 
zuivere amnestiegeest, een opening door 
de heer Schapens van een Kapelaan C. 
Verschaevestraat, een onthulling van 
een énig-kunstvoUe gedenkplaat aan 
het woonhuis van wijlen de terdoodver
oordeelde : dat zijn blijvende aanklach
ten tegen de haat van de amnestiever-
guizers en tegen het inhumane in-ge-
brekeblijven van de aan de haatdragers 
verslaafde machthebbers van dit land. 

» Twee weken terug schreef een bis
schop in funktie een onverbloemde op
roep voor amnestie « 25 jaar na de be
vrijding » : onder de titel : « wij moeten 

ons inzetten voor vrede en verzoening ». 
De brief verscheen in één enkel dag
blad en werd doodgezwegen in alle 
kranten van dit zéér kristelijke en hu
manitaire land. Geen enkel humanist, 
rood of geel, achtte dit pleidooi voor 
menselijkheid één woord waard.» 

De Weekbode 
Na een «rode vaandrager» en een 

«Vlaamse oudstrijder over Verschaeve 
te hebben gehoord, een klank in dit 
roeselaars weekblad (dat het beste ver
slag gaf uit de vlaamse pers) vanwege 
iemand die een uitgesproken « witte» 
was in de woelige tijden van voor 25 
jaar, maar die in zijn eigen leven reeds 
tot dat bezonnen historisch oordeel is 
gekomen. Met dergelijke «witten» zou 
er in Vlaanderen reeds lang amnestie 
zijn. 

« Om alle misverstand te voorkomen 
willen wij hier klaar stellen dat wij 
binst de oorlog in het andere kamp 
stonden en vooralsnog niet bij de vrien
den of bewonderaars van de « politieke » 
Verschaeve kunnen of willen gerekend 
worden. Wij behoren wel bij diegenen 
die vrij spoedig alle passies de domper 
opgezet hebben om met des te meer be
grip de relatieve betekenis en de wis
selende eindwaarde van politieke opties 
in te zien en des te meer waarde te 
hechten aan de intenties waarmee en de 
achtergronden van waaruit sommige 
oordelen gevormd en sommige houdin
gen aangenomen werden. 

»In zoverre wij in onze beperktheid 
een oordeel over de monumentale Ver
schaeve mogen veroorloven zouden wij 
zeggen dat hij tot die kerngroep van 
mensen behoorde die in hun ongeduld 
om de vlaamse kwestie op te lossen een 
verkeerde kaart getrokken hebben. 

» Zoals de «onverdachte» Vlaming 
André Demedts tijdens zijn meesterlij
ke tafelrede zegde heeft Verschaeve 
zich gewaagd op een terrein waar vol
ledige inlichtingen uit de eerste bron 
volstrekt noodzakelijk zijn om een hou
ding en richtlijnen te kunnen uitstippe
len en is het een hachelijke onderne
ming voor iemand die de politiek als 
een ideale «kunst» beoefent (bedoeld 
is : politiek gevoerd van een idealis
tisch en niet van werkelijkheidsstand-
punt uit) zich te wagen aan uitspraken 
die, hoe goed gemeend ook, niettemin 
voor diegenen die er gevolg aan geven 
en voor' degene die ze voorstelt zo'n 
tragische uitslag kunnen opleveren.» 

De Standaard 

Als er nog een gevaar van «incivis-
me» zit in een of andere politieke 
strekking in Belgenland, dan meer naar 
het zuiden volgens « De Standaard ». De 
verklaringen des heren Outers en Des-
tenay van de laatste tijd liegen er in
derdaad niet om. 

«Tenslotte zal men in Vlaanderen 
niet kunnen blind blijven voor de steeds 
opnieuw terugkerende uitbarstingen 
van liefde voor Frankrijk. Het gaat 
hier duidelijk niet om louter kulturele 
liefdesverklaringen. Bij een aantal 
Waalse leiders zit het verlangen voor 
naar een meer volledige integratie in 
het grote franse vaderland. Deze ken
nelijk separatistische tendens behoort 
tot de konstanten van de waalse bewe
ging, maar men kan niet beweren, dat 
ze de jongste jaren verzwakt is. Het 
sukses van politici als een Lucien Ou
ters of een Franqois Perin wijst veeleer 
op een versteviging van de annexionis-
tische groep. Ook dat is een politieke 
faktor, waarmee men moet rekening 
houden. 

» Sommige verklaringen — bv. betref
fende de ekonomische grens die Vlaan
deren en Wallonië zou scheiden — mo
gen dwaas en belachelijk klinken, men 
doet er in Vlaanderen en te Brussel 
goed aan, de ontwikkeling van de waal-
se opinie aandachtig te volgen. Anders 
zou men wel eens voor onprettige ver
rassingen kunnen staan.» 

Le Rappel 
En in .eenklank met aar brusselse 

zuster, «La Libre Belgique» gaat deze 
waalse konservatieve krant te keer te
gen de jonge waalse P.V.V.-er Delruel-
le, die op de kommissie Eyskens niet 
doof bleef voor de federalistische lok-
zang van Perin. 

«Een bepaald aantal gematigde kie-
ers zijn gevoelig geweest aan de verkie-
zmgspropaganda van de P.V.V.. 

«Vandaag stellen zij vast dat zij in 
werkelijkheid gestemd hebben voor een 
gekamoufleerde vleugel van het Ras-
semblement Wallon. 

»Zelden werden de kiezers zo koel
weg bedrogen ». 

W. LUYTEN 

HERMES 
SCHEID L 

Zuidlaan 54, Brussel 
Volledige 

secretariaatcursussen 
STENO- en DACTYLOGRAFIE 

In vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M Lemonnierlaan 211 , Brussel 
Tel. (02)11.00.33 

DE school waar Vlamingen 
xich thuis voelen 

Warme 
Lucht-Kachels 
R. L E P L A E 
Knokke - Tel. 655.30 

Industriepark Maldegem 

W i j zoeken dringend voor 
de vlaamse provincies 

ZELFSTANDIGE 
HANDELSAGENTEN 

voor de verkoop van 
MODERNE 

EN NIEUWE 
ENCYKLOPEDIE 

Interessante en f l inke kommissie 
voor DINAMIS'CHE elementen. 
Schrijven met vermelding 
« RDC-vervolgwerken » 
Standaard-Boekhandel, 

Beigielei 147 a, 
ANTWERPEN 

Witboek 
over 
Zwartberg 

31 januari 1966.. . 
...een datum die in Limburg 
en in heel Vlaanderen niet 
zo l icht vergeten zal wor
den. 
Een stevige dokumentatie, 
met voorspel en achtergron-
den van deze fatale ontkno
ping. 
Te bekomen door storting 
van 10 F 4- 3 F verzen
dingskosten op gironummer 
1476.97 van Volksunie vzw 
Brussel 1, met vermelding 
op de strook van de reden 
der betaling. 
Dit is een uitgave van de 
Volksunie - Persdienst. 

DOSFELINSTITUUT 

LESSENCIKLUS 
GEMEENTEBELEID 

DE INSCHRIJVINGEN OP 
ONZE GROTE WINTERCIKLUS 
LOPEN BEHOORLIJK BINNEN. 

We hopen echter op nog meer 
inschrijvingen in de komende we
ken : alle kandidaat-gemeente
raadsleden hebben hier nu de 
unieke kans om zich te scholen 
en zich terdege voor te bereiden 
op de grote slag van 1970. Nu is 
daar nog tijd voor, vanaf de lente 
zal men andere katten te geselen 
hebben. 

HIER VOLGEN NOG EEN 
PAAR ALGEMENE MEDELIN-
GEN EN INLICHTINGEN DIE 
ONS REEDS MEERMAALS IN-
DIVÏDUEEL GEVRAAGD ZIJN : 
1. Plaats : 
— Antwerpen : Billiard-palace, K. 
Astridplein, Antwerpen. 
— Brabant : V.T.B.-bovenzaal, E. 
Jacqmainlaan, Brussel 1. 
— Oost-VI. : V.T.B.-bovenzaal, 
Paddenhoek, Gent. 
— West-VI. : Breydelhof, Suvée-
straat, Brugge. 
— Limburg : Provinciaal Begijn
hof, Hasselt. 

Telkens van 9u30 stipt tot 17u30. 
2. De deelnemers kunnen ook in 
drie schijven van 250,-fr betalen, 
te voldoen voor einde november. 
3. De V.U.-afdelingsbesturen wor
den vriendelijk verzocht de mo
gelijkheid van een financiële tus
senkomst te onderzoeken voor 
niet kapitaal-krachtige leden. 
4. Teneinde de noodzakelijke voor
bereidende aktiviteiten zo vlot 
mogelijk te laten verlopen ver
zoeken we de belangstellenden zo 
haast mogelijk in te schrijven. 

Gireer 750,- fr (500,- fr zonder 
middagmaal) op p.r. 224.43 van de 
Kredietbank, Brussel 1, voor re
kening van Dosfelinstituut, Tri
bunestraat 14, Brussel 1, met ver
melding ciklus gemeentebeleid, 
vergeet niet de provincie te ver-
melden, waarin u de ciklus wenst 
te volgen. 

Groepen en maatschappijen 
allerhande II! 

Speciaal voor U bedachh 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenblik van 
de dag van hei jaar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
xaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag - en avondmaal In groep 

gezel l ig , f l }n , goed en goedkoop. 

Inlichtingen tei plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven - Tel. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulste - Tel. (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen - Tei. (03)312037 

DE KLAROEN 
Aalst - Tel. (053)22853 

Nieuwbrugstr. 28, Brussel I 
Tel. (02)18.74.89 



bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen - Stad 

KOLPORTAGE 
Zondag. 16 november in het 

centrum van de stad vergezeld 
door de radiowagen. Vertrek 
lokaal Tyrol, Nationalestr. 22, 
Antwerpen. 

ABONNEMENTENSLAG 
Onze afdeling moet en zal 

mooie rezultaten behalen. 
Mocht u, beste lezer, nog niet 
op ons blad geabonneerd zijn, 
kan u ons een heel eind op vŝ eg 
helpen. Indien u nu abonneert 
(300 fr. voor gans 1970) krijgt 
u de nummers tot eind van dit 
jaar 1969, nog gratis thuisge
stuurd. U kan storten recht
streeks naar het blad, maar in
dien u onze afdeling Antwer-
pen-Stad bewoont, hebben we 
natuurl i jk liever dat u de op
gave bij ons sekretar iaat doet, 
om ons te helpen. Sekretar iaat 
V.U.-afd. Antw.-Stad, Oude 
Koornmarkt 28, Antwerpen. 
Dagelijks geopend van 9 tot 
16u30 en donderdags tot 19 u. 

Borgerhout 
ONS JAARLIJKS FEEST 

Niet enkel om eens te zamen 
te zijn maar ook om onze kas 
te spijzen houden wi j ons jaar
lijks dansfeest op vrijdag 24 
oktober. Zoals steeds zorgt Pie t 
Willems voor de organizatie. 

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

Met goedkeuring van de ar-
rondissementsraad wordt he
den zaterdag namiddag een 
autokaravaan gehouden in het 
teken van het behoud van de 
luchthaven Deurne. Bijeen
komst te 14 u. aan de Uitbrei
dingsstraat, grens Berchem-
Bargerhout. 

MAANDELIJKSE 
KOLPORTAGE 

Zondag 19 oktober, bijeen
komst te kwar t voor 10 aan 
Café «Br is to l» hoek St Jans
straat en Turnhoutsebaan. 

HERMAN VAN DEN REECK-
EERDENKING 

De kerk van St Franciscus-
Xaverius was volzet om de her
denkingsmis bij te wonen. De 
tenor Fons Peeters, aan het or
gel begeleid door toondichter 
Fons Bervoets zong stemmige 
liederen. 

Pa te r dr. N. Wildiers verge
leek in zijn homilie het offer en 
de strijdvaardigheid van Her
man met de huidige konteste
rende jeugd. 

Te noteren dat ook veel vrij
zinnigen de dienst bijwoonden 
hetgeen geprezen werd door de 
hr. Herman Sommen, voorzit
ter van het komitee, t i jdens 
zijn welkom woord op de plech
tigheid aan het graf. 

In zijn gelegenheidstoespraak 
wees prof. Derine, tevens sche
pen te Antwerpen, op de lange 
weg die is afgelegd en brak een 
lans voor vlaamse eendracht te
gen de grendels. 

Ik behoor niet-tot het inrich
tend komitee, kan dus vrijuit 
spreken, daarom dank ik prof. 
Derine voor deze woorden en 
hoop dat veel van zijn koUegas 
zullen handelen zoals het hoort 
en snap niet goed wat ik 's 
maandags in een krant las, als 
zou hij gesproken hebben over 
kontesterende jeugd. Neen, 
spreker gaf deze s tr iemende 
woorden ten beste : « in Vlaan
deren wordt te veel bewogen 
en te weinig pal gestaan». 

Er waren veel afvaardigingen, 
vaandels, een deritigtal bloem
stukken, V.U. - mandataris
sen en leden. Uit het slotwoord 
van de h. Sommen onthouden 
wij : een welverdiende hulde 
aan Fons Peeters die reeds 10 
jaar zijn medewerking verleen
de, en een tot ziens op iedere 
nakende vlaamse manifestatie. 

B r o e c h e m 

OVERLIJDEN 
Wij vernamen het overlijden 

van de heer Penne, vader en 
schoonvader van de heer en 
mevrouw Eugeen Penne-Ver-
bruggen. Onze oprechte deelne
ming. 

STEUN 
_ V.U.-af deling Broechem be

richt u de opening van een re
kening onder het nummer 
« 1050» op de Kredietbank al
daar; een eventuele steun, hoe 
klein of groot ook, is altijd wel
kom ! 

Vrienden of simpatizanten 
die liever naamloos wensen iets 
bij te dragen kunnen dit door 
een gesloten omslag (de reke
ning «1050» niet vergeten te 
vermelden) te posten op de 
Kredietbank zelf. Onze har te
lijkste dank bij voorbaat! 

Deurne 
VLAAMS-NATIONALE 
JEUGDKLUB « W I J » 

Met genoegen melden we de 
geboorte van « W I J » , onze 
Vlaams-Nationale Jeugdklub. 
Inderdaad, het Volksunie-be
s tuur van Deurne heeft het 
prachtige initiatief genomen, 
de jeugd de kans t e geven zich 
te groeperen, onder een eigen 
bestuur. 

Door haar leden geregeld sa
men te laten vergaderen in een 
gezellige sfeer, beogen de 
jeugdklub : 1. Jonge mensen 
opleiden tot volwaardige en 
bewuste vlaams-nationalisten, 
door diskussies en debatten. 
Ook zullen we in de toekomst 
belangrijke politieke mandata
rissen uitnodigen. 2. Ontspan
ning brengen van de bovenste 
plank, door disko-avonden, dia
avonden, gezellig samenzijn en 
dergelijke. 

Aarzel niet langer, sluit bij 
ons aan ! Wanneer u een verga
dering bijgewoond hebt, komt 
u terug, daarvan zijn we over
tuigd ! Neem kontakt op voor 
aanvullende inlichtingen met : 
Hob. Willemsen, Tweemont-
straat 91, Deurne, tel. 24.90.92 

Edegem 
OVERLIJDEN 
Donderdag 2 oktober werd 

Louis Godon, vader van ons lid 
Jef Godon ten grave gedragen. 
Overledene, 72 jaar oud was 
zijn leven lang een overtuigd 
Vlaming. Ons oprecht mede
leven. 

LEDENWERVING 
De eerste nieuwe leden (10) 

voor 1970 zijn reeds ingeschre
ven. Dit wordt het definitieve 
startschot voor het verkiezings
jaar. Namen van kandidaat-le
den te bekomen bij de propa-
gandadienst, Elsenborghlaan 1, 
te Edegem. 

VERGADERLOKAAL 
Dinsdag 1.1. werd het nieuwe 

loaal « Oud Antwerpen » Oude 
Godstraat, 248 met een eerste 
kaderledenvergadering inge
wijd. 

PERSONALIA 
Mededelingen van geboorten, 

huwelijken en overlijdens wor
den met dank aanvaard door 
de redaktie van ons Kontakt-
blad bij J. Muys, Elsenborgh
laan 1, te Edegem. 

Ekeren 
ALGEMEENE 
LEDENVERGADERING 

Maandag 13 oktober 1969 te 
20u30 in ons lokaal « De Bonte 
Os» Kapelsesteenweg 351 te 
Ekeren-Donk (recht over de 
kerk) met als gastspreker de 
heer Walter Luyten over « De 
Belgische kerk en de Vlaamse 
Beweging ». 

Geel 
SCHITTERENDE INZET VAN 
DE LEDENSLAG 

De eerste rezultaten van de 
verschillende ploegen wijzen 
op een stijging van niet minder 
dan 60 % in twee weken t i jds ! 
Pracht ig rezultaat waarvoor 

het bestuur terecht werd gefe
liciteerd door de arrondisse-
mentele organizatieverant-
woordelijke Swat Van Hout
ven. 

Hoboken 
GESPREKSAVONr 

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

De heren A De Beul. (Wil
rijk) Van Huffelen, (Edegem) 
en C Pichal (Hobokf^n) zullen 
ons als gemeenteraadsleden 
beslist kunnen boeien met als 
tema : « V U . en gemeentebe
leid ». 

Mariekerke 
V.U.-BAL 

Zaterdag 25 oktober om 20 u 
Volksuniebal in de zaal «Raads-
kelder», J an Hammenecker-
straat 3 te Mariekerke. Orkest 
Bert Kwint. Inkom 30 fr. 

Merksem 
KLEINKUNST '69 

Onder de titel K. Klein 69 
prezenteert onze onvermoeiba
re Vlaamse Kring Groeninghe 
een mooie avond in de zaal 
Sint Eduardus, Bredabaan, op 
vrijdag 17 oktober te 20 uur. Op 
het programma Arlechino cho-
reo, collegium musicum, Jos 
van der Veken, mime Frederik 
en Herman Elegast. Kaar ten 
aan 50 fr. Plaatsbespreking 
Merksemse Boekhandel, Breda
baan 772. 

KAREL VAN COMPEL 
Bij het overlijden van onze 

oude, strijdbare vriend Karel 
Van Gompel, betuigen wij zijn 
echtgenote en de familie onze 
oprechte deelneming. 

BRABANT 

Mortsel 
V.U.-DANSFEEST 

Op 18 oktober e.k. te 20u30 in 
het «Parochiaal Centrum Sint 
Jozef», Liersesteenweg, 314 
(grens Bófechout) Mortsel, gaat 
ons V.U.-« Herfst-bal » door met 
het orkest «Jacky Sands» 
Kaarten aan 30 fr. ( = lot). 

ABONNEMENTENSLAG 
'69-'70 

Wie nu inschrijft ontvangt 
tot en met einde 1969 ons week
blad gratis. Tot uw dienst : 
Wim Claessens, Liersesteen
weg, 197 Mortsel (Tel. 55.39.09) 

Niel 
BAL 

Zaterdag 11 oktober te 21 uur 
eerste afdelingsbal in de zaal 
Keizershof, E. Vanderveldelaan 
te Niel. Orkest Barry Bell. Toe
gang : 30 fr. 

Niilen 
ZEVENDE VOLKSUNIEBAL 

Voor de zevende maal richt 
de afdeling Nijlen haar bal in : 
zaterdag 18 oktober te 20 uur in 
de Grote Turnzaal (Parochie
zaal), Gemeentestraa^ te Nij
len. Ensemble Meulemans. In
kom 30 fr. 

Stabroek 
KOLPORTAGE 

Zaterdag 18 oktober grote 
kolportage. Samenkomst om 
half drie in zaal «Valent ine», 
Dorpstraat. 

T u r n h o u t 
HERFSTBAL 

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

Reuze bi jverdienste door 
verkoop van nieuvt^e 

encyklopedie en 
andere luxe-werken 

Schrijven naar 
V.P.A. POSTBUS 330 

Antwerpen I 

Brussel (Arr.) 
PROVINCIALE KADERDAG 

Heeft plaats op zondag 12 ok
tober e.k. in het Rijksdomein te 
Hofstade. De vergadering zelf 
m het lokaal « Zomerlust ». Het 
middagmaal in het «Bootshuis». 
Aanvang : 10 uur Prijs : 150 fr 
alles inbegrepen Inschrijvin
gen bij de provinciale voorzit
ter Bob Maes. Parklaan 14 te 
Zaventem. 

Brussel 
BRUSSEL DANST 

Zondag 19 oktober te 20 uur, 
na de aankomst van de Voet
rally, in de St-Rochuszaal, Ant
werpse steenweg 106 te Brus
sel 1, speelt het orkest Stan 
Philips het Herfstrally-bal. In
kom 40 of 20 fr. 
BIJ DE BREUGELVRIENDEN 

Vrijdag 17 oktober om 20 u. is 
het feest in het lokaal « Uilen
spiegel». Na de statutaire ver
gadering, huldiging, feestmaal 
en gezellig samenzijn. Begin 20 
uur. 
JAN BOSMANS 
IS NIET MEER 

In de nacht van woensdag op 
donderdag 2 oktober werd een 
t rouw lid, goede vriend en 
voorbeeldig kameraad, laffelijk 
op de Waterloolaan waar hij in 
een gekend spijshuis huisbe
waarder was vermoord. 

Jan was een braaf en goed 
mens. In 't verleden en tot op 
de avond van dat gruwelijke 
gebeuren was hij vol overgave 
in dienst van zijn geliefd 
Vlaanderen. Hij was een een
voudig maar groot idealist. Hij 
ligt nu in zijn geboortegrond te 
Werchter. Jan we komen u, af 
en toe wel eens bezoeken. 

Op verzoek van de familie, 
onthielden de Volksunie-afde
ling Brussel en andere vlaamse 
verenigingen zich ervan in de 
geest van J ans verlangen en 
ideaal de plechtigheid te om
kransen. Over een paar weken 
zal een bijzondere rouwdienst 
en plechtigheid vanwege ta l 
van vlaamse verenigingen 
plaats hebben. 

Diest (kanton) 
2e DANSFEEST 

Zaterdag 18 oktober 1969 om 
21 u. in zaal Berkenhof, Turn
houtsebaan, Molenstede. 

Edelweiss speelt ten dans. 
Deelname in de onkosten : 50 fr. 

zoekertjes 

Wemmei 
EERSTE DANSAVOND 

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

Leuven 
KENNEN WIJ ONS 
ARRONDISSEMENT ? 

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

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

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

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

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

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

37-jarige zoekt betrekking als 
magazijnier of portier, in het 
Mechelse of het Antwerpse. Op
bellen: Wim Jorissen (015)19994 

T 125 

Burgerlijk elektronisch inge
nieur - 24 jaar. Vrij van leger
dienst 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. 015-
199.94. T 112 

Twee jonge verpleegsters zoe
ken 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. Ant
werpen 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 Meche-
len zoekt passend werk, liefst 
als tekenaar of lesgever Schrij
ven W. Jorissen. Astridlaan 
80, Mechelen Tel. 015-199 94 

T 122 

Vlaamse firma in brusselse om
geving zoekt hulpboekhoud(st)-
er. Opgave met curriculum vi-
tae en verhoopt salaris via sen. 
Van Haegendoren, G. Gezelle-
laan 63, Heverlee. T 123 

Te huur mod. appart. met ga
rage, 2 slaapk., 1 grote living, 
hall, inger. keuken en badk. 2 
terassen, 2 bergruimten, vestiai
re, kelder, gemeenschapp berg-
pl., individ. verwarming gas, 
gemeensch. tv-antenne, deur
opener • H. Decosterlaan 55, 
Zellik (bij station St.-Agatha-
Berchem). tel 52.42.64. T 124 

« Medische sekretaresse A 6 / A 1 , 
zoekt passende betrekking, l iefst in 
de streek Aalst-Zottegem. Adres b u 
reel blad. T 127 

Naar waalse grootstad u i tgeweken 
Vlaming zoekt betrekk ing, w i l zelfs 
zelfstandig werken. Schr. blad 

T 128 

u n 
T. van Overstraeten 

Hoofdredakteur 

Al le br iefwissel ing voor 
redaktie naar : 
Rotatyp, Sylvain Dupuislaan 
110 Brussel 7 - Tel. 23.11.98 

Beheer 

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

Al le klachten voor niet ontvan
gen van blad op dit adres 
Jaarabonnement . 300 fr . 
Halfjaarl i jks -. 170 fr. 
Driemaandeli jks : 95 fr. 
Abonnement buitenland : 

480 fr. 
Steunabonnement 820 fr. 

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

Verantw. uitgever Mr. F. Van 
der Êlst, Beizegemstraat 20, 

Brussel 12. 
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OOST-VLAANDEREN 

Aalst (Arr.) 
KOLPORTAGE 
EREMBODEGEM 

Zondag 19 oktober te Erem-
bodegem arrondissementele 
kolportage. ledere afdeling 
stuurt minstens een paar man
nen. Het gezelschap van een 
jongedame wordt steeds op 
prijs gesteld. 

Bambrugge - Ressegem 
ALLERLEI 

Voortaan grijpt de ledenver
gadering plaats elke eerste vrij
dag der maand te 19u30 in lok. 
Geerts. 

De jaargelden voor het kon-
taktblad Bannogalm worden 'n 
oktober rondgehaald. Prijs 50 
fr. 

Sekretaris Hein wacht op de 
ontwerpen met tekening voor 
de nieuwe vlag tot 31-12-1969. 

11 oktober te 19u30 in lok. 
Geerts : dia-avond kosteloos. 

Geschenken voor onze kin
deren (Sint Maartensfeest en 
Kerstfeest) kunnen nu reeds 
afgegeven worden aan mevr. 
De Bièvre, dorp Aaigem. 

Het bestuur der Spaarkas 
doet een dringende oproep aan 
alle spaarders, tenminste deze 
laatste drie maand regelmatig 
de lichting bij te wonen. 

Het bestuur vraagt meer aan
wezigheid op de vergaderingen. 
We mogen, vooral nu, de afde
ling niet laten achteruitgaan! 

Arr. Dendermonde 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Het «Oost Vlaams Centrum 
voor Dienstbetoon -Arr. Den
dermonde » in samenwerking 
met volksvertegenw. Dr. De 
Commer V., of zijn afgevaar
digde de heer Borrey en de he
ren De Pus O. en De Kegel Th., 
provincieraadsleden, z u l l e n 
vanaf oktober 1969 maandelijks 
zitdag houdexi in hierna ver
melde gemeenten. Plaatselijke 
sociale medewerkers worden 
vriendelijk, doch dringend ver
zocht, er aanwezig te zijn. 
11 okt. 1969 
Overmere : bij de heer De Pal-
menaere. Burg, De Lausney-
straat, van 9u45 tot lOuSO. 
Uitbergen : bij de heer Wyck-
huys B , Strijpwegel 19, van 
llu45 tot 12ul5. 
21 okt. 1969 
Oudegem : bij de heer De Pus 
O., provincieraadslid, Brede-
straat, van 19ul5 tot 19u45. 
18 okt 1969 
Baasrode : bij de heer De Smet 
L., Heirbaan 14, van 9 tot 9u45. 
Lebbeke : in het «'t Palings-
huis», Grote plaats, van 11 tot 
12 u. 
VASTE WEKELIJKSE 
ZITDAGEN OP HET 
SEKRETARIAAT, 
STUIFSTRAAT 7, APPELS, 
TEL : 052/247.76. 

Woensdag : van 20 tot 22 u., 
zaterdag : van 14 tot 16 u. 
AANDACHT 

De belangstellenden van 
Dendermonde, St Gilles-Den-
dermonde, Grembergen en Ap
pels, evenals dringende geval
len, kunnen zich wenden tot 
het vast sekretariaat te Appels, 
of de afgevaardigde van Dr. 
De Commer V., Scheldedreef 
12, Grembergen. Tel. 052/253.30. 

Lede 
KULTUREEL CENTRUM 

Vrijdag 24 oktober te 20 uur 
spreekt in het Kultureel Cen
trum, Markt te Lede senator 
Lode Claes over «Het pro
bleem Brussel». 

Nieuwerkerken 
BAL 

Zaterdag 18 oktober 1969 om 
21 u. 4e nachtfeest in de feest
zaal Modern Palace. Orkest 
Ronny Clark en zanger Louis 
Neefs. Inkom 50 fr. 

Melle 
BAL 

Groot herfstbal op zaterdag 
18 oktober in zaal « Flomanie » 
op het gemeenteplein. Het or
kest « The Bats », jong en ont-
stuimig, speelt ten dans vanaf 
21 uur. Inkomstprijs 50 fr., ge-
zinskaarten 150 fr en de jeugd-
kaarten aan 30 fr. 

Zottegem 
NIEUW BESTUUR 

Onder ruime belangstelling 
en in aanwezigheid van Dr 
Van Leemputten, Diependaele 
en De Graeve en arr. voorzit
ter Bert De Cremer werd een 
nieuw en dinamisch afdelings
bestuur verkozen. Samenstel
ling : Michiels Willy (voorz.); 
Van Gyseghem Eri (o/voorz.'>; 
Jansegers Nelly (sekret.); Lon-
net Hendrik (penningm.): Mi-
clotte Jo (propag.); Ir Geens 
André (organizatie). Het sekre
tariaat is gevestigd in de Mus-
selijstraat, 3 (1ste verdieping). 
Aan de nieuwe ploeg : goede 
vaart! 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge ( A r r . ) 
KADERDAG 19 OKT. 

Nog niet alle afdelingen heb
ben hun inschrijvingsstroken 
overgemaakt. Zij worden inge
wacht tot 13 okt. a.s. Betaling 
(65 fr.) voor middagmaal te re
gelen bij de inschrijving. 
V.U.J.O. 

Er werd re- ds een kalender 
opgesteld vpn de arrondisse
mentele akti •/iteiten, tot in mei 
1970. Deze omvat 8 avonden 
buiten eigen kring, met als 
tema «Vlaanderen in Europa, 
Europa in de wereld. Naties en 
nationalistische stromingen». 
Telkens eminente sprekers. 

Verder 2 avonden over Zee-
brugge, w.o. een film; een 
avond over kunst en een avond 
over het huidig kapitalisme. 

Ook nog gezamelijke deelna
me aan 5 kleinkunstavonden, in 
het perspektief van daadwerke
lijk sociaal engagement . 

In eigen kring zullen 4 ge-
spreksavonden worden gehou
den, door eigen mensen voor
bereid, met als onderwerpen : 
gelijke kansen in het onder
wijs (zowel voor studenten als 
leerkrachten), vrijwaren van 
het informatierecht, ruimtelij
ke ordening en demokratie der 
volkeren. Het betreft hier het 
verder bestuderen en in toepas
sing brengen der kongresbeslui-
ten 1969. In april a.s. volgt dan 
nog een «babbelavond» met 
Nelly Maes. 

Tussendoor worden met be
perkte groepjes bezoeken ge
bracht aan jonge kunstenaars, 
aan een modelgemeente, het 
parlement en het nieuw ge
bouw der europese instellingen 
te Brussel. 

De Haan 
VOLKSVERGADERING 

Voor de derde maal organi-
zeert onze partij voor de ge
meenten Klemskerke en Vlisse-
gem een volksvergadering. 
Spreker : provinciaal raadslid 
Maurits Zwaenepoel over : 
«Als Vlamingen, hoever staan 
we?». 25 oktober a.s. te 20u30 
in de zaal Mispelburg, Vosse-
slag. Klemskerke. 

leper - Zonnebeke 
BOEKEN 

Onlangs verscheen het zesde 
boek van onze voorzitter Eli E. 
Balduck, « Leven en kreperen ». 

Het werk is een sociale diep-
aanvoelende streekroman over 
de Vlaamse mensen gedurende 
de eerste wereldoorlog. 

Wroeten als slaven, behan
deld te worden als beesten, dat 
was hun leven. 

Het boek is een ode aan de 
« menschen van te lande », onze 
Vlaamse mensen. Daarom zijn 
we Eli dankbaar. 

Belangstellenden k u n n e n 
zich wenden bij : Eli E. Bal
duck, Beselaarsesteenweg 36, 
Zonnebeke. of bij E. Meire 
(propaganda) Frenchlaan 5, 
leper 
KADERDAG 

Op 19 oktober a.s. gaat de 
V.U.-kaderdag voor W.Vl. door 
te Brugge. Eveneens te Brug
ge worden ook kursussen inge
richt betreffende gemeentepo
litiek. Meer inlichtingen daar
omtrent volgende week. 
HERFSTBAL 

Op 29 november gaat in de 
zaal van het Hotel Restaurant 
«Britannique» het «Bal der 
Vlamingen » door. 

Alle leden en vlaamse vrien
den houden nu reeds deze da
tum vrij. 

MET DANK 
De heer Joris Braem, pen

ningmeester, aanvaardt met 
dank alle geldelijke steun voor 
onze V.U.-kas. Dit kan gebeu
ren door storting op P.C.R. 
nr. 16.59.26 per adres Joris 
Braem. Slachthuisstraat, leper. 
VUJO 

Op zondag 12 oktober om 
10 u. is er VUJO afdelingsver
gadering in het gasthof «'t 
Zweerd » Grote Markt .leper. 
PERSONALIA 

Onze talrijke leden en vrien
den worden verzocht hun kaar
ten van geboorten, huwelijken 
en/of sterfgevallen mede te de
len aan onze V.U. propaganda-
dienst, Frenchlaan 5 leper. 

Kortemark 
WIM JORISSEN OP BEZOEK 

Op 14 november komt de be
kende V.U.-senator op bezoek 
bij onze jonge afdeling. Per
soonlijke uitnodigingen volgen 
nog. 

Kortrijk (Ar r . ) 
JAARLIJKS BAL 

Het arrondissementeel V.U.-
bal heeft dit jaar plaats op za
terdag 25 oktober te 20u30 in 
de feestzaal van Parkhotel 
« Cortina» te Wevelgem. Ten 
dans speelt het orkest van Erik 
Marijsse. Toegangskaarten aan 
60 fr. zijn vanaf heden te ver
krijgen in de partijlokalen en 
bij de bestuursleden van alle 
afdelingen van het arrondisse
ment. 

door met de verkiezing van een 
nieuw en volledig afdelingsbe
stuur, in aanwezigheid van af
gevaardigden van het Arr. Be
stuur. Alle leden u:t Torhout 
en Aartrijke zijn uitgenodigd 
en zeer hartelijk welkom. Ge
legenheid om kennis te maken 
met de lokaalhouder en de 
nieuwe bestuursploeg! 

Tielt 
VERGADERING 

Vrijdag 17 oktober om 20 u. 
spreekt Mik Babyion over de 
aktuele politieke toestand in 
bovenzaal van «D'Hespe», 
Markt, Tielt. 

Kortrijk (Afdel ing) 
KLEINKUNST 

Zaterdag 18 oktober a.s. : op
treden in VUJO-lokaal Torral-
ba, Doornikselaan 3 te Kortrijk 
van Roland van de Blue-work
shop. 
KIEZERSLIJSTEN 

Vanaf heden liggen de kie
zerslijsten 1970-72 ter inzage 
van de leden in « 1302 « te Kort
rijk. Klachten kunnen bij het 
gemeentebestuur worden inge
diend tot 20 november 1969. 

Menen 
TURNGROEPEN 

Vrouwen : iedere maandag
avond om 20 uur in de school, 
ingang Debunnestraat. 

Mannen : iedere donderdag
avond om 20u30, zelfde plaats. 
BAL 

Zaal Cortina te Wevelgem : 
arr. bal op zaterdag 25-10-69. 
Kaarten bij de bestuursleden 
legen 60 fr. Iedereen gelieve 
deze datum vrij te houden. 

Oostende - Veurne -
Diksmuide ( A r r . ) 
KADERDAG 

Vandaag en morgen zondag 
worden de laatste inschrijvin
gen aanvaard voor de provin
ciale kaderdag te Brugge op 
zondag 19 oktober. Inschrijvin
gen worden nog aanvaard op 
het arr. sekretariaat : Narcis-
senlaan 4, Oostende. Lunch 
alles inbegrepen : 65 fr. 

Oostende (S tad) 
V.U.-VROUWEN 

Donderdag 16 oktober orga-
nizeert de werkgroep vrouwen 
van de afdeling Oostende haar 
2e prezentatie van de winter-
koUektie. Alle dames welkom, 
ook niet-leden, en uit andere 
afdelingen. Lokaal « Koningin-
nehof » Maria-Hendrikapark. 

Roeselaer - Tielt ( A r r . ) 
ARRONDISSEMENTEEL 
SEKRETARIAT VLAAMS 
HUIS 

Vanaf 1 oktober : Grote 
Markt 30, Izegem, tel. 051/33.663 
iedere vrijdagavond open van 
8u30 tot 9u30. 

De ganse vrijdagavond kan u 
in princiep altijd iemand op 
het sekretariaat ontmoeten. Op 
andere dagen zal Gaston Pyn-
cket graag uw telefoon of bood
schap noteren. 

Torhout 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Op vrijdag 24 oktober a.s. 
gaat te Torhout, in het nieuw 
lokaal « Tinnenburg », te 20u30 
een algemene ledenvergadering 

derdag, vanaf 14 u. Tel. 811.58. 
Em. Vansteenkiste, Kapucij
nenstraat 58, Oostende, afsnr 
tel. 795.48; 
Stene : Désiré Van Baelenber-
ghe, Druivenlaan 16. Elke 
maandag 19 u. tel. 760.28; 
Middelkerke : R. Baeckelandt, 
Oostendsesteenweg 12, afspraak 
tel. 322.94; 
Leffinge : L. Vaneesen, Dorps-
str. 92. ledere maandag vanaf 
20 u. Tevens voor Slijpe, Man-
nekensvere, Sint-Pieterskapel-
le; 
Nieuwpoort : W. Devriendt, Re-
kolletenstr. 66, tel. 237.15. Elke 
dinsdag vanaf 19u30, tevens 
voor Oostduinkerke, Sint-Joris, 
Ramskapelle, Wulpen, Schore. 
Ook op afspraak. 
Westende-Lombardsijde : ir O. 
Huyghebaert, K. Ridderdijk 19, 
afspr. tel. 202.68; 
Diksmuide : ir. A.J. de Ganck. 
Predikboomstr, 6A, tel. 512.35 
op afspraak. Tevens voor Mer-
kem, Pervijze, Noordschote, 
Klerken, Reninge; 
Adinkerke : Urb. Bruynoghe, 
Kosterstraat 4, De Moeren, af
spraak, tel. 418.08. 

Zitdagen : laatste zaterdag ï 
8u30 lokaal de Pelikaan, Hou-
tem; 9u30 lokaal Drie Konin
gen, Wulveringem; lOuSO lo
kaal Kruisstraat Beveren-IJzer 
en llu30 Drie Ridders, Gijve-
rinkhove. • 

Laatste zondag : 10 u. lokaal 
Sint-Pieter, Adinkerke en ie
dere woensdag : lOuSO - llu30 
Flandria, Markt, Veurne. Te
vens voor Steenkerke, Huls
kamp, Eggewaartskapelle, Ave-
kapelle, Zoutenaaie, Oeren, 
Booitshoeke, Izenberge, Vin-
kem, Lampernisse, Hoogstade, 
St-Rijkers, Leisele, Stavele. 
Kortemark : afsp. R. Penninck, 
Amersveldestraat 15, Korte
mark, tel. 566.10. 

Centraal sekretariaat Dienst
betoon : W. Devriendt, Rekol-
lettenstraat 66 Nieuwpoort. 
Centraal sekretariaat V.U. arr. 
OVD : Narcissenlaan 4, Oosten-i 
de, tel. 731.31. 

Sociaal Diensbetoon 
Zitdaqen - Oostende ( A r r . ) 
SENATOR 
L. VAN DE WEGHE 
Op afspraak aan huis Wapen-
plein 9, Oostende, tel. 763,28 
Zitdagen : 10 u. Café Sportwe
reld, Oogststraat 91, Stene; 11 u. 
Café Vanhaecke, Kerkstraat 26, 
Vlissegem. 

3e zaterdag : 10 u. Rest. Hel
vetia (Swinnen) De Panne; 11 
u. Moeder Lambik, Leopold II 
laan, Oostduinkerke; 12 u. De 

, Beiaard, Rekollettenstraat 47, 
I Nieuwpoort. 

VOLKSVERTEGENW. 
E. LOOTENS 

Op afspraak aan huis Oost-
meetstr. 56a, Koekelare, tel. : 
58031. 

Zitdagen : Ie zaterdag : 9 u. 
«Were Di», De Smet de 
Naeyerstr. Middelkerke; 10 u. 
Beiaard, Rekollettenstraat 47, 
Nieuwpoort; 11 u. Lokaal Opex, 
De Panne; 12 u. Lokaal Belfort, 
Veurne; 13u30 bij E. Deschep-
per, Alveringem;14u30 bij An
dré Busquart, Markt 3, Lo; 
15u30 Vlaams Huis, IJzerlaan, 
83 Diksmuide en 17u30 bij G. 
Despienter, Handzame. 

Ie maandag : 18 u. bij A. 
Stragier, Bruggestraat 1, Eer-
negem en 19 u. De Engel, Oos-
tendebaan 1, Ichtegem. 

Belangstellenden uit Oost
kerke, Beerst, Keiem, Oudeka-
pelle, Pollinkhove kunnen ge
bruik maken van deze zitdagen ' 
of afspraak maken met de heer 
Lootens. 
PROV. RAADSLID 
M. ZWAENEPOEL 
P. Bortierlaan "7, Gistel. Af
spraak tel. 285.09. Aan huis : 
elke maan- en woensdag van 
10 tot 20 u. Tevens voor belang
stellenden uit Bekegem, Ettel-
gem, Moere, Oudenburg, Rok-
sem, Snaaskerke, Westkerke, 
Zande. Zevekote. 

PROV. RAADSLID 
K. LAMBERT 
Batterijstraat 16, Oostende. Af
spraak tel. 741.42. 

Zitdagen : Ie zaterdag : lo
kaal «Tijl», Duinenstraat 342, 
Bredene 11 u. 2e -f- 4e zaterdag 
II u. Lokaal <- Derby», Nieuw-
poortsesteenweg, Oostende en 
3e zaterdag : 11 u. lokaal Sport
wereld. Oogststraat 91 Stene. 
PROV. RAADSLID 
P. TALLIEU 

Afspr. 20e-Liniestr. 1, Zar-
ren, tel. 562.83, speciaal voor 
Houthulst, Werken en Zarren. 
PLAATSELIJKE 
AFGEVAARDIGDEN : 

Oostende : adv. P. Calle-
waert, Torhoutsestwg 119, Oos
tende : alle dagen behalve don-

Provinciale Kaderdagen 
ANTWERPEN 

datum : 12 oktober te 10 u. 
plaats : « Het Gouden Palet», Maria Theresialei, 13 Autwerpen 
sprekers : H. Schiltz, A. De Beul en O. Renard 
middagmaal : 85 fr. 

BRABANT 
datum : 12 oktober te 10 u. 
plaats : «De Zomerlust» in het rijksdomein te Hofstade. 
sprekers : L. Claes, G. Vander straeten en V. Anciaux 
middagmaal : 150 fr (inkluzief) 
inschrijving : bij uw afdelingssekretaris 

LIMBURG 
datum : 12 oktober te 10 o. 
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 arrondissementssekretarls 

MEDEGEDEELD 
Jabbeke 
VLAAMSE KRING

VLAAMS KRUIS 
Wij nodigen iedereen uit om 

volledig kosteloos de lessen 
«EERSTE HULP BIJ ONGE
VALLEN» te volgen deze win
ter te Jabbeke, twaalf dinsda
gen na elkaar in de zaal van de 
meisjesschool te Jabbeke. Er
varen lesgevers van het Vlaams 
Kruis Brugge staan in voor een 
degelijk peil. Eerste lesavond 
dinsdag 14 oktober, telkens van 
19u30 tot 21u30. Na afloop van 
de lessen wordt u een brevet 
van eerste helper overhandigd. 

Inschrijvingen bij Omer De-
monie. Nieuwe baan 63 te Jab
beke of bij uw huisdokter, als
ook op de eerste lesavond. 

SCHILDER-
BEHANGWERK 

In de Westhoek, vlug, goed
koop, 

Debruyne Robert 
Duinkerkestraat 74 Veurne 

Tel. : 058/31749 
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600 ARBEIDERS ..... 1001 MOGELIJKHEDEN!! 
Deze slogan betekent méér dan wi] !n een boek' zouden kunnen beschrijven. 
Het is duidelijk dat U in volle vrijheid wilt kiezen, dat U niet wenst te han-
Helen met een tussenpersoon of met een beginneling U zult immers niet te
vreden zijn met het eerste het beste ! U vraagt een maximum aan degelijkheid 
en komfort en U wenst uw geld niet in ' t water te werpen ? U vraagt natuurlijk 
eerst vrijbnjvend 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. Mef één woord : U wenst het beste van het beste 
zonder een frank teveel te betalen, 

HET BESTE V A N HET BESTE... 

ZONDER EEN FRANK TEVEEL TE BETALEN ! ! ! 

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 voor
hand weten waaraf en waaraan 1 U heeft hef recht veeleisend ïe zijn. 

ONZE KLIËNTEN HEBBEN HET RECHT 

VEELEISEND TE Z IJN ! ! ! 

Stenen kopen = opbrengsï verzekeren !! ! 
Raadpleeg onze diensten over onze prachtappartemenïen aan de Dampoorï Te 
Cenï - aan Ket Meerlenhof ïe Hoboken - aan de Belgiëlei te Antwerpen. Over 
onze zeer voordelige villapercelen ïe Drongen bij Cent • In het Leuvense en 
In de mooie naïuur van onze Limburg 'J 

MEER D A N 6.000 TEVREDEN KLIËNTEN K U N N E N W l ) MET 

U BEZOEKEN EN DAAR Z I j N WIJ FIER OP ! I I 

WIJ VERWACHTEN U OP EEN V A N ONZE VIER ZETELS 

1/2 villa, vanaf 750.000 F 

Vanaf 1.950.000 F 

Vanaf 950.000 F 

Vanaf 600.000 F 

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

Naam • . • M . w . M . M * M . M * c a e a M . t M M > . « ' M * > . . M . i ! M « . « H . M 

Adres ... Rt m K I m «« «*• «w » . m «M ... Woonplaals «« «» m •» •*• 

Tel. prlv4 .M «.. M. m n« «s. M. ••. Tel. Kantoor ^. ,^,— tttm*— — — 

bli voorkeur geleo«n ^ 
I. over gronden voor vHlaboirMi D 

over gronden voor hoogbouw O 
over gronden v. eensgezlnswonlno Ö i~ « . • - •- - • ••• — »-
over veilige geldbeleggingen O • i M i ™ » ™ ™ ™ ^ " " " " " " " ^ 

^ ever het bouvt^n van ... .^.Mrmmiftsêrtttsi — rats*'——•*** 
bl| voorkeur qelegen 1 a « n ( s i f n « R » a « i i i t > i i i > f n « s i » > " " " " 

of bezit reeds grond gelegen t> ... a i m «n «n <»• m n« <» »> «> 

i . over de aankoop van een bestaande v*ronlng O 
Duld aan met een X waarover U Inlichtingen wenst te ontvangen. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 

ANTWERPEN 
Meir 18 
tel. 03/31.78.20 
vijf lijnen 

CENT 
Onderbergen 43 
l«i. 09/25.19.23 
tel. 09/25.94.69 

GENK 

Wintersfagstr. 22 

tel. 011 /54.442 

LEUVEN 

Brussetsesfrr. 33 

tel. 016/33.735 



ONGET 
Verhoging der treintarieven 

Spoorslag voor de werkende massa 

Kennedy's populariteit daalt verder 

« Old soldiers kenne dy, they only fade away >̂  

Paisley houdt katolieken eronder 

Dominee-ren 

Aba Eban : desnoods terug oorlog 

Eban de bom niet ! 

Barnard verloofd met Chris Zoellner 

Hartchrisis 

Verdovende middelen in opmarsj 

Koka-« in » z i jn 

Herdenkingspiechtigheden gedaan 

Patr iot ten hebben hun verzet je gehad 

M.S.-aktie toch niet alles 

Er waren veel Boemerangels 

Belgisch militair om amoereuze redenen in 
U.S.S.R. 

« To Russia w i t h love » 

V.U.B, volwaardig 

Het werd univers i t i jd ! 

Londense vuilnismannen staken 

Bli jven rust ig op hun br i ts 

Rusland en V.S. willen kernvrije zeebodem 

Een zeebodemokrat isch standpunt 

Barnard ontfermt zich over 19-jarige 

Barnardige Samaritaan 

Rohen bekent, maar noemt zich... 

. een moskeestesgestoorde 

Dinsdag : onlusten in Las Vegas 

Volgende dag : Las Vegassewoensdag 

Mig-17 naar de V.S. gevlucht 

Bestuurd door een Kubhaantje-de-voorsïe 

«.. en deze vriendelijke heer verkocht voor 1.000 jr. vignetten » 

^^:/^(_ 

BRASSER ZIET BOEMERANG 

h'iEbi . 

, ir l l U l i 

& Zeker meegewerkt aan de tv-Boemerang ?» 


