
Alhoewel Eyskens enkele dagen geleden 
het einde voor deze week aangekondigd had, 
is de werkgroep nog niet 
klaargekomen en zal er ook volgende 
week — wellicht nog langer — 
vergaderd worden. Over de vrij onverwachte 
termijnaanzegging door de 
eerste-minister is er trouwens een 
woordenwisseling bij de 28 ontstaan; de 
gelegenheid werd aangegrepen om Eyskens te 
laten zeggen, hoe hij in feite de 
slotwerkzaamheden van de kommissie ziet. 

Een duidelijk antwoord heeft hij daarop 
niet gegeven; hij verklaarde 
nochtans dat er een tekst zou opgesteld 
worden met de opsomming van de punten 
waarover men akkoord ging en de 
andere, waarover geen akkoord werd bereikt. 

Men moet zich deze werkwijze 
steeds voor ogen houden, als men 
de vraag stelt naar het nut van verdere 
besprekingen nadat gebleken is dat 
bijvoorbeeld over Brussel slechts een voor de 
Vlamingen — en dus in de eerste 
plaats voor de Volksunie — onaanvaardbaar 
beperkt akkoord tot de 
(hoogste onwaarschijnlijke) mogelijkheden 
behoort. 
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EEN HARTIG WOORD AAN VRIENDEN 

DAAROM Y.U. IN WERKGROEP 
De werkgroep heeft zich verleden 

woensdag bezig gehouden met de nota's 
over de ekonomische decentralizatie die 
iedere partijafvaardiging in huisvlijt 
had moeten opmaken. Het is een zeer 
vage bespreking geworden, onder meer 
reeds omwille van de gevolgde werk
wijze. Nadat de afvaardigingen hun 
nota's hadden ingediend, hielden ze om 
beurten een uiteenzetting over de tekst 
die echter niet ter tafel werd gelegd. 
Indien uit die besprekingen een kracht
lijn valt op te maken, dan is het toch 
weer dat de tendens in de richting van 
méér autonomie voor de gemeenschap
pen stevig aan het woord is gekomen. 
Opvallend was de zwakke refleks der 
socialistische afgevaardigden, die zich 
niet eens schijnen druk te maken over 
de verwezenlijking van bloedeigen pro
grammapunten. Het lijkt wel of de he
ren zich onderling akkoord hebben ge
steld op een zo minimalistisch mogelij
ke verdediging van het akkoord Klems-
kerke-Verviers; de hele evolutie van de 
gedachten en krachten in het land 
schijnt aan hen ongemerkt voorbij te 
gaan. 

Eens te meer zijn er de ergerlijke in-
diskreties en kromme verklaringen van 
werkgroepdeelnemers aan de pers ge
weest. Zo wist « De Standaard » donder
dag te vertellen dat « de woensdag ge
kenmerkt was geweest door een verkla
ring van C.V.P.-voorzitter Vandekerck-
hove...». Inderdaad : deze heer was 
even verward aan het woord geweest, 

I maar»buiten hijzelf en de door hem 
onder de arm genomen joernalisten zal 
toch niemand durven volhouden dat 
die twee minuten de dag «geken
merkt» hebben. Het is merkwaardig 
dat dergelijke overdrijvingen wél hun 
weg naar de (vlaamse) pers vinden, 
maar dat écht-belangrijke informaties 
blijkbaar niet aan hun trekken komen. 
Nu de heren van de andere partijen het 
zo weinig nauw nemen met de afspraak 
van diskretie, achten we ons volkomen 
gerechtigd om volgende vraag te stel
len : waarom hebben de blijkbaar los
lippige woordvoerders van de C.V.P. de 
Vlaamse pers niet in kennis gesteld van 
het onthutsend voorstel van de heer 
Houben, voorstel dat er toe strekte om 
heel Brabant uit te leveren aan de re-

gionaal-ekonomische macht van Brus
sel ? Is dat geen informatie van aller
eerste belang? Of mag de vlaamse 
krantenlezer alles weten, behalve de 
verregaande toegeeflijkheid aan» de 
hoofdstedelijke kolonizatiedrang ? 

We wensen een antwoord te geven op 
een andere vraag. Een vraag namelijk 
die ons de jongste tijd gesteld is door 
een aantal vrienden : waarom blijft de 
Volksunie deelnemen aan die praatma-
raton ? 

We durven de vraag omkeren : waar
om niet? Waar ligt het algemeen 
Vlaams belang : in een partijcenakel a 
la Hertoginnedal, zonder de kontrole-
rende en registrerende en korrigerende 
aanwezigheid van een vlaams-nationale 
oppozitie ? Het verleden heeft het te
gendeel bewezen. De geldige redenen 
voor een Volksunie-aanwezigheid moe
ten toch de ogen uitsteken. 

Na Hertoginnedal had Vlaanderen 
het raden naar de werkelijke verant
woordelijken, de drijfveren, de persoon
lijke kapitulaties. Na de werkgroep Eys
kens zal er in ieder geval klaarheid 
zijn; er waren ditmaal getuigen. 

Op Hertoginnedal had wellicht een 
voortdurende herinnering aan de reak-
ties in Vlaanderen de vlaamse kleurpo-
litici er kunnen van weerhouden, door 
de knieën te gaan. Vandaag is die voort
durende herinnering er, in de lijfelijke 
en aktieve aanwezigheid van de vlaams-
nationale oppozitie. Is dat voor Vlaan
deren nadelig of voordelig ? 

De vrees dat de Volksunie zich in de 
knusse Wetstraat-zetels zou laten ver
leiden tot toegeeflijkheid, is een waan-

IS DAT 
DE TAAK 
VAN HET 

ACV? 
In opdracht van een P.W. Segers en 

de andere bazen van de kristelijke so
ciale organizaties, trekt ACV-voorzitter 
Houthuys het land door — onlangs was 
hij in Aarlen, nu in Knokke — om het 
anti-federalisme te prediken. 

Twee bedenkingen. Ten eerste gaat 
het hier om louter politieke aangelegen
heden, waar het ACV zich in komt men
gen. Welnu, het ACV is geen demokra-
tische instelling. Dit betekent dat zijn 
leden geen feitelijke medezeggenschap 
hebben in doktrine en leiding, die louter 
van boven af worden bepaald. Toetre
ding gebeurt op professionele gronden 
van noodzaak (o.m. werkloosheidsuitbe-
taling) en daarbij is er een feitelijk mo
nopolie geinstaureerd. 

Vervolgens is het ACV een strikt uni
taire organizatie die, zo als alle dergelij
ke instellingen, voor de Vlamingen 
op menig vlak nadelig is. 

De Waalse afdelingen leven mede op 
vlaamse kosten (o.m. « La Cité »). De 
vlaamse verzekerden worden schrome
lijk gediskrimineerd om de kohabitatie 
van de Walen in de Z.I.V. te handhaven. 
Ook « En Marche » wordt op kosten van 
de vlaamse zieken gedrukt. Subsidiair 
eist Houthuys nu al de wet op de eko
nomische decentralizatie in haar huidige 
vorm, zonder kulturele autonomie als 
« vlaamse kompensatie ». Alleen om er 
van af te zijn en opdat de Perin-amen-
dementen zouden kunnen worden verge
ten... 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
heeft er dan ook goed aan gedaan, in een 
persverklaring de zaken eens duidelijk 
te stellen : «De V.U. stelt vast dat de 
vakbondsleider de jongste weken her
haaldelijk stelling nam tegen de federa-
lizering van het sociaal-ekonomisch be
leid. Dit betekent : stelling nemen ten 
voordele van unitaire belgische opvat
tingen, op een ogenblik dat in europees 
verband de regionalizering als instru
ment van sociaal-ekonomisch beleid 
steeds meer wordt vooropgesteld. 

» Het partijbestuur van de V.U. meent 
dat de federalizering van België de ar-
beidsbelangen niet in het gedrang 
'brengt. De politieke stellingnamen van 
Houthuys zijn ingegeven door niet-sin-
dikale motieven. De V.U. moet. met alle 
waardering voor de sociale en pedago
gische prestaties van het ACV, het recht 
verdedigen van alle vakbondsleden op 
een eigen oordeel over het politieke 
probleem van het federalisme, zonder 
druk van hun organizatie ». 

zinnige vrees. Houdt men ons dan wer
kelijk voor zo'n dorspidioten dat we niet 
zouden beseffen, hoe een dergelijke hou
ding zich eerst en vooral op onszelf 
vreselijk zou wreken ? 

Komaan dan! Het half miljoen Vla
mingen dat ons zijn vertrouwen schonk, 
de hele vlaamse gemeenschap hebben 
er recht op dat de Volksunie deze macht 
gebruikt daar waar ze het meest effekt 
kan sorteren : op de plaats waar de 
blauwdrukken voor onze toekomst wor
den gemaakt. 

Wie ons grondig en totaal wantrouwt 
(maar dat zijn onze vrienden niet!)] 
moet dat maar zeggen. Voor de anderen 
geldt het vlaams spreekwoord : het eind 
zal het uitwijzen... 
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0 « Paardemeester » in brusselse ziekenhuizen (biz.5) 

# Universiteit Limburg (biz. 6) 

# Bell-gisch telefoonboek te Brussel (biz. 7) 

9 Parlementaire krabbels (biz. 8) 

0 Zi jn wi j bloed- en bodemfanatici ? (biz. 9) 



WIJ 

en gij 
TANTE POS 

Eens te meer werden op za
terdag geen nummers per post 
bezorgd te Borgerhout. Een ge
deelte van de abonnenten 
ontvmg het blad dinsdag en een 
ander gedeelte niet. 

Anderzijds ontvangen de 
abonnenten, die extra muros 
wonen en wel aan de grens van 
de gemeente, hun nummer 
steeds de maandag, alhoewel 
hier reeds herhaaldelijk klacht 
werd voor neergelegd. 

In verband met de abonne
mentenslag, die vorig jaar bij 
ons schitterend verlopen is en 
die wij ook dit jaar zullen vee
ren, meen ik dat het bepaald 
geen reklame is. 

fndien de post in fout is, zou 
ik u dringend willen vragen 
dit op een ,goed zichtbare plaats 
in uw blad mee te delen. 

P.W., Borgerhout 

HANDELSBANK 

Vele vlaams-nationalisten van 
de jaren 1930-1933 waren 
schuldeisers van de toenmalige 
Handelsbank, die in 1933 kon-
kordaat verkreeg mits volledige 
boedelafstand. 

In de onmiddellijk daarop 
volgende jaren werden vier di-
videnduitkermgen gedaan aan 

de schuldeisers (vier maal 5%). 
In december 1968 werd nog

maals een uitkermg gedaan van 
7 %. Het is begrijpelijk dat in
gevolge sterfgeval of verande
ring van adres, vele schuldei
sers niet zijn kunnen bereikt 
worden. 

Een bericht verschenen in 
het Staatsblad van 25 september 
doet een oproep aan de schuld
eisers en rechthebbenden, die 
sommige der voorgaande uit
keringen met ontvingen of die 
sedert de laatste uitkering van 
adres veranderden, om hun 
schuldvordermg te herinneren 
en hun adres bekend te maken 
teneinde de verschuldigde 
uitkeringen te kunnen krijgen. 

Deze oproep moet beant
woord worden door te schrij
ven (aangetekend) aan de ver
effenaar van het konkordaat 
Handelsbank, mr. J. Van der 
Stegen, Pekelharing 33 te Gent, 
en dit binnen de twee maand 
na de verschijning van het be
richt in het Staatsblad, dus 
vóór 25 november a.s. 

V. 

ESPERANTO 

Ik vraag u helemaal niet te 
denken en te oordelen net als 
ik. Qua Vlaamse kwestie ben 
ik wellicht wat «heetgebaker-
der » dan u allemaal. 

Maar als wij Vlamingen (fla
minganten) 'n ie t s voelen voor 
onderdrukking door fransspre-

ONZE HUWELIJKSREIZEN 
U, die ti jdens de winter m het huwel i jksboot ie stapt, wenst natuur l i jk 
ook een goede start te nemen. Vanzel fsprekend ver t rouwt U de orga-
nizatie van uw huwel i jksreis toe aan de V.T.B., die zeker « de specia
list n is op het gebied van huwel i jksre izen. 
Het aantal bestemmingen voor een mooie huwel i jksreis t i jdens de 
winter is natuur l i jk beperkt. Toch vindt U in deze brosjure een r i jke 
keuze van wintersportreizen en reizen naar zonniger horizonten. 
V ind U « uw reis » niet in deze brosjure, aarzel dan niet ons uw 
wensen mee te delen en w i j maken voor U KOSTELOOS een c ont
werp naar maat ». 
Indien U rond Pasen (of later) huwt vraag dan begin februar i onze 
brosjure HUWELIJKSREIZEN 1970. 

Uw Huwelijksreis wordt 
Vlug geregeld -
Tijdig afgeleverd -
Biezonder verzorgd 

Vlaamse Toeristenbond 
Afdeling : Privé-reizen 

St-)akobsmarkt 45, Antwerpen - Tel. (03)31.09.95 

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

^8^^ TRANCHP 

SUPEtHOOC LOT VAN 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 3 november 

I BILJET : 2 0 0 Ir 
nET TIENDE 1 23 (r. 
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kenden (ze wezen dan nog zo 
dikwerf Waal), dan ben ik, één-
talig flamingant en esperantist 
(juister gezegd wereldtalenbe-
oefenaar), evenmin te vinden 
voor onderdrukking door en-
gelssprekenden of wat dan ook 
(betr. uw opvattingen tweede 
taal in ons land) . 

Er is nog méér, bent u voor 
de subnationaliteit, « drie taal
gemeenschappen in ons «land», 
dan ben ik daarenboven voor 
de s u p r a nationaliteit zij het 
d.m.v. esperanto, zij het door 
één of meer van de circa 1.000 
bestaande dergelijke hulpsiste-
men. Maar die dan in beginsel 
aan geen van de bestaande na
tionale of gesproken levende ta
len de voorrang verlenen. 

P.J.N., Dilbeek 

RIJKEMANSKOLLEGE 

« Le Soir » verheugt zich over 
het geleidelijke overwicht van 
de franse taal in het Europa
kollege te Brugge. Het Neder
lands komt alleen nog te pas 
voor de betrekkingen met de 
stad. 

Misschien droomt rektor 
Brugmans nog van die goeie 
ouwe tijd, toen de hovelingen 
met wat gevlei in de taal van 
Voltaire de gunst van hun 
prins poogden te winnen. Voor 

ons, Europeanen van deze 
eeuw, heeft dat kultureel frans
kiljonisme echter voor goed 
afgedaan. Wij zullen niet lan
ger dulden dat dit r i jkemans-
kollege een nieuw bastion 
wordt voor franskiljons, en dat 
men in het hart zelf van het 
oude Vlaanderen de nederland-
se kui tuur met stilzwijgen 
voorbijgaat. 

Daarom eisen we met klem 
dat alle kursussen en semina
ries evenredig in het Duits, het 
Engels, het Frans en het Ne
derlands worden gehouden. 

H.V. Brussel 

LAND VAN GEKKEN ? 

Er is niets nieuws onder de 
zon. We beleven opnieuw het 
scenario van Hertoginnedal. De 
franstaligen wijzen de (uiter
aard Vlaamse) gemeenten, wij
ken en gehuchten aan die zij 
verlangen. De Vlamingen rea
geren daarop met een hoop 
jammerklachten. 

De franstaligen grijnslachen : 
die Vlamingen zijn g e e n 
Ieren... , niet eens een sterke 
tegenpart i j . Eeuwenlange on
derdrukking heeft dit volk ge
leerd louter defensief te den
ken; ze zijn al tevreden wan
neer men hen niet alles ont
neemt. De franstaligen grijns
lachen nog meer wanneer ze 
zien hoe bepaalde Vlamingen 
door andere Vlamingen als 
« eks t remis t» bestempeld wor
den. Zij, de franstaligen weten 
bepaald goed dat ieder fransta-
lige een ekstremist is, maar zij 
plegen zo iemand een patriot te 
noemen. 

Waar men zou mogen ver
wachten dat de Vlaming anno 
1969 er zich met een kort en 
krachtig « nje t» van zou afma
ken, moeten we het opnieuw 
beleven dat de Vlamingen zich 
andermaal over «het probleem» 
gaan buigen. 

Ja, andermaal hebben de Vla 
mmgen zich door de franstali 
gen laten wijsmaken dat pr 
een «prob leem» bestaat en 
met een ijver, een betere zaafc 
waardig, wordt dat probleem 
m onze (?) kranten besproken 
en ontleed. 

Die teksten zijn dan gewoon-
hjk met opgedragen aan hart-
lijders, maar de volgende van 
de hand van Manu Ruy's in 
« De Standaard » van 11/12-10, 
69 spant dan toch de kroon • 
«Eenvoudiger lijkt het de zes 
randgemeenten te lat..n in het 
B i e z o n d e r Arrondissement 
waarin zij zich reeds zes jaar 
bevinden, en rustig na te gaan 
of de franstalige inwoners er 
echt reden tot klagen hebben. 
Het eerste ernstige klachten-
dossier moet nog worden inge-
diend ». 

Klachtendossier ? Ja, waa
neer zal het de heren en dames 
franskiljons believen een eer
ste ernstig klachtendossier in 
te dienen ? Hebben ze het wel 
voldoende naar hun zin in de 
veroverde gemeenten ? Niet te 
veel last met de vlaamse in-
boorlingen ? Kruipt de melk
boer en de kruidenier wel vol
doende diep in het stof ? Ver
toont het Frans van de gemeen
tebediende niet te veel onwel
luidende aksenten ? enz. 

Maar genoeg nu. Men waant 
te dromen. Vlaanderen lijkt 
wel bewoond door gekken, be
hept met de manie van zelf
moord te plegen. 

In godsnaam, wanneer gaat 
de Vlaming zich losmaken uit 
d i e eeuwenlange slavernij. 
Wanneer gaat hij terug zich
zelf worden, fier, zelfbewust, 
voornaam ? 

K.C., Vilvoorde 

De redaktie draagt geen ver-
antwoordeli.jkheid voor de in
houd der «gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt 8:een briefwisseling ee-
VOf»rfl 

van de redaktie 
Br-js^el, 2.; oktober 1'̂ 6='. 

Betref t : Tante Fos (3) 
!ou, ve z-jH«n ook déze veek naar vee ra l een 
hoofdst^jik schr i jven aa-n de ronian-fleuve V3.n de 
pos t i^ ize r ies . Het moge dan a l - ge l i j k het v e r 
haa l ran Sa id jah ' s b i f f e l - eentoni? z ü n . ^r 

Het i " verleden donderdag OD het randje af r e -
vees t : b i jna lacen '*"© - voor de e^^rste Vî -̂ r in 
vi"'ftie*^ '̂ *aa>* - "^^t '̂ '̂ ^ b"i=-̂  "•̂ '̂  '̂ '=' npf^tföv-iH 
'••'e zaten met s t i jgende v'arJhoop t e vachten op de 
kopij van eni<:ele medeverkers. Ochtendpost n i e t s . 
Middagpost ni-^ts, Te le foont ies hadden ons beleerd 
dat meneer -us z i jn b r i e f de dag tevoren gebust 
had, kor t na de mi'Jdag; dat men--er 3o z i jn b r i e f 
gestu'jrd had eveneens de dag tevoren, van'ait het 
parlement . En ".̂ "iï ma^r naar een doorslacr vragen. 
-T: VIT ma^f V'̂ ^-''='er9" '̂̂ î pö ip>̂  d,^öT, Tieren or I l £, 

doorslagen t e gaan a fha len . En v i j maar vrezen 
"lat ve het probleem u i t e i n d e l i ' i k toch nô ^ zotiden 
moeten oplossen door er rens een tjaar reuze^rrote 
v laa ien van f o t o ' s tegen het miiagdelijk v i t van 
de opengebleven o2jiatsen aan t e '•"ooien. 
Het i s in orde gekomen. Zoals je z i e t . Ja:i,H êl, 
dand'Ce» Het k.an e rger , hebben ve ergens gelezen : 
doodsbrieven komen t o r bestemming e t t e l i j k e da 
gen nadat het "iam f o e t e t " r'='<=̂ ds i s u-i t ^ e s o r o -
ken. 
Het s ch i jn t dat er nu een aan ta l soldaten i e t s 
za l proberen aan t e doen. Een mi . l i ta i re koe r i e r 
per bestemmeling : dat vare wel l i ch t de op los 
sing • Dringend gevraagd : een o o s t - ' u n i v e r s i t a i -
re o o l e i o m c . '.*ö 
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Naar internationalizatie ? 

krizis 
brulina 
met gevolgen 

(aco) De overname van een pak aan
delen der Bank van Brussel door de Al
gemene Bank Nederland — ongeveer 
7,5 % van het kapitaal — kan een keer
punt zijn in de geschiedenis van de bel-
gische holdings. 

Over deze zaak hangt nog altijd een 
dikke mist, maar één der oorzaken van 
de tans begonnen krizis is ongetwijfeld 
het gebrek aan financiële middelen 
waaronder Brufina sedert jaren te lij
den heeft (Brufina was traditioneel de 
invloedrijkste aandeelhouder van de 
Bank van Brussel en heeft jarenlang die 
bank totaal beheerst). 

Brufina is sedert verscheidene jaren 
niet meer in staat, de financiële midde
len op te brengen die nodig zijn om de 
maatschappijen die ze domineert te la
ten groeien in het vereiste tempo. In die 
zin hebben we te maken met een struk-
turele krizis van de hoogste top van het 
belgische bedrijfsleven. Het imperium 
van Brufina is op het hellend vlak. 

Moeilijkheden van een vergelijkbare 
aard, maar vooralsnog minder drastisch, 
doen zich ook voor bij Société Générale. 
Dat is een aspekt van het belgisch kapi
talisme dat we niet uit het oog mogen 
verliezen. De tijd waarin enkele binnen
landse machtskoncentraties een bijna 
absolute beslissingsmacht hadden is in 
België voorbij. 

Daarnaast zijn er ook aksidentele om
standigheden die een rol hebben ge
speeld. Belangrijkst lijken ons de die
per liggende strukturele oorzaken van 
het einde der macht van de Launoit's — 
de familie die meester is geweest over 
het rijk met drie zuilen : Brufina, Cofi-
nindus, Bank van Brussel. Maar hoe de 
huidige toestand zich op korte termijn 
aldus heeft toegespitst, is ook een inte
ressante vraag. 

De opbrengst van de portefeuille van 
Brufina was in de jongste jaren te laag. 
Maar participaties in de siderurgie wa

ren verlieslatend ; die in de elektrici-
teitssektor verplichtten de trust deel te 
nemen aan kapitaalsverhogingen waar
voor de middelen niet meer beschikbaar 
waren. 

In enkele wel bepaalde gevallen wor
den zware verliezen geleden. De Bank 
van Brussel heeft getracht, het schan
daal van de westvlaamse wolhandeJaar 
Fauwels in het openbaar te verwerken 
rnet de glimlach. Maar vermoedelijk 
zijn m die ongelooflijke, maar ware ge
schiedenis ettelijke honderden miljoe
nen frank verloren gegaan. 
• Het faillissement Teixeira de Mattos 
in Nederland heeft Cofinindus trachten 
te verdragen met een stalen gezicht. 
Maar het standpunt van de Launoit-
groep werd door de nederlandse justitie 
niet aanvaard, en aldus gingen nog
maals vorderingen ter waarde van een 
paar honderd miljoen fr praktisch inte
graal verloren. 

Men kan zich zelfs afvragen of hier de 
oorsprong niet ligt van de verplichtin
gen jegens de Algemene Bank Neder
land, die tans in de verkoop van enkele 
honderdduizenden aandelen van de 
Bank van Brussel tot uitdrukking geko
men zijn. 

Over het detail en de anekdotische 
kanten van Je Brufina-zaak kan er wel
licht betwisting mogelijk zijn. Maar de 
kern heeft te maken met een dieper lig
gende machtsverschuiving in de bel
gische ekonomie. 

De gevolgen van Brufina's verkoop 
van een pak aandelen van de Bank van 
Brussel aan de Algemene Bank Neder
land kunnen van vérstrekkende aard 
zijn. Het zou het einde kunnen inleiden 
van de Bank van Brussel als belgische 
onderneming. 

Nu komt het vanzelfsprekend de 
Volksunie niet toe, hete tranen te 
schreien over 't feit dat de grootste bank 
van Nederland een aanzienlijke invloed 
zou verwerven in de Bank van Brussel. 

Benelux betekent voor ons heel wat, 
en in dat perspektief hadden er zelfs po-
zitieve kanten kunnen vastzitten aan 
wat nu gebeurt. 

Maar de vraag die zich stelt gaat ver
der dan het territorium der Benelux-
landen. Vele tekenen wijzen erop dat er 
rond de Bank van Brussel een interna
tionalizatie wordt nagestreefd, die enke
le super-grote internationale financiële 
markten in staat zou stellen over de toe
komst van een der voornaamste bel
gische banken te beslissen. In dat geval 
zou men werkelijk gekonfronteerd wor
den met de afleiding uit de kringloop 
van ons bedrijfsleven van een onver
vangbaar stuk financiële substantie. 

Hieraan is een politiek en een sociaal 
probleem verbonden, dat de regering 
niet tlit de weg kan gaan en waarover 

ook de Bankkommissie zich hoeft uit te 
spreken, in de veronderstelling dat dit 
niet reeds gebeurd is. 

Een socialistisch mandataris, de heer 
Claes — naamgenoot van de Volksunie
senator, maar dat is dan ook de enige 
gelijkenis tussen beiden — stelde hier
over tijdens de vergadering van de Ka
merkommissie voor de begroting maan
dag jl. een paar vragen aan minister van 
financiën Snoy. 

De vraagsteller vertrok van de veron
derstelling dat de Bankkommissie het 
Brufina-maneuver in de richting van 
een internationalizatie der Bank van 
Brussel heeft goedgekeurd. 

Het zou ons zeer verbazen indien die 
hipoteze juist is. Wij denken veeleer dat 
de Bankkommissie, in haar bestaansre
den en in de taken die haar door de ̂ wet
gever zijn toevertrouwd, redenen ge
noeg moeten gevonden hebben om voor
behoud te maken wat betreft de evolu
tie die zich rond de Bank van Brussel 
aftekent. Vooral omdat misschien een 
oplossing van Brufina's moeilijkheden 
kon gevonden worden met behulp van 

een groep waarvan de werkzaamfeden 
niet aan de kontrole van de Bankkom
missie ontsnappen, wat wel het geval 
zou zijn met een internationaal organis
me, waarvan de omlijningen zich be
ginnen af te tekenen. Als men aandach
tig de kommunikee's leest die de Bank 
van Brussel en de Algemene Bank Ne
derland lieten publiceren schijnen deze 
instellingen alleen nog te wachten op 
een derde niet-belgische partner om tot 
de kreatie van een internationale ven
nootschap over te -^aan. 

Tenslotte dient gewezen op een ern
stig verzuim van het voorlichtingsbe
leid van de direktie der Bank van Brus
sel. Op liet ogenblik dat de kranten in 
binnen- en buitenland over deze proble
men begonnen te schrijven, had het per
soneel van de Bank van Brussel geen 
enkele mededeling gekregen van de di
rektie. Zelfs belangrijke medewerkers 
van de bank waren aangewezen op dag-
bladlektuur om minstens iets te weten 
over wat er in eigen huis omging. 

Kan dit voor de vakbonden geen re
den zijn om enige uitleg te verlangen ? 

WITTE MEREL 

De Landelijke Bedienden Centrale 
(A.C.V.) hield te Knokke een driedaags 
niet-statutair kongres; de door dit kon-
gres aangenomen rezoluties gelden 
echter uiteraard als leidraad voor de 
algemene L.B.C.-raad. Het ging er vrij 
bewogen toe, want aan kontestatie 
ontbrak het niet zoals bijvb. vanwege 
een Volksunie-simpatizant die scherp 
reageerde op de bewering van niet-ge-
bondenheid van het A C V . met de 
C.V.P. Nietemin dient erkend dat het 
kristelijk bediendensindikaat (dat voor
lopig het predikaat « kristelijk » niet 
wenst prijs te geven) in de « grote » 
sindikale wereld een witte merel is 
qua Vlaams bewustzijn. Aldus heeft het 
kongres nogmaals aangedrongen op de 
uitbreiding van de wetgeving inzake 
vernederlandsing van het bedrijfsleven 
en van de taalwetgeving. Als er inder
daad Vlamingen zijn, die dagelijks 
strijd moeten leveren tegen nederlands-
onkundige en zelfs nederlandsvijandi-
ge bazen, dan zijn dat in de eerste 
plaats de duizenden vlaamse bedienden 
in de talloze in het Frans geleide on
dernemingen, waarvan het aantal ge
lukkig daalt in Vlaanderen, doch niet 
in het Brusselse. Daarom ook drong hel 
kongres aan op een zo snel mogelijke 
goedkeuring van het wetsvoorstel tot 
verplichte vestiging van de sociale ze
tel bij de voornaamste exploitatiezetel 
van de ondernemingen. Tans ontsnap
pen talrijke in Vlaanderen werkende 
bedrijven aan de taalwetgeving door 
(al dan niet fiktieve) vestiging van de 
maatschappelijke zetel te Brussel. Wat 
dit aan dagelijkse socio-kulturele ver
drukking betekent, werd vorig week
end te Knokke nog eens uitdrukkelijk 
onderstreept Minister De Paepe en 
A.C.V.-voorzitter Houthuys konden a l 
vast deze pertinente eisen in hun oren 
knopen. Men had trouwens de indruk 
dat het zoveelste rekwisitoir van Hout
huys tegen de ekonomische decentrali-
zatie bij een groot gedeelte van de 
1-B.C.-kongr<>-.<:isten nief in de goede 
aarde is gevallen. Houthuys zal een an
der deuntje moeten aanleren, wi l hij 
aan gezag In Vlaanderen winnen. 

Er werden nog andere behartens-
waardige waarheden vertelt op dit kon
gres, zoals bijvoorbeeld de voorwaar
delijke steun aan studenten « van wie 
wij niet weten of ze werkelijk pro-
gressisten zijn en wier doelstellingen 
we aan een grondig onderzoek moeten 
onderwerpen ». 

Op materieel vlak werd in principe 
een minimum wedde van 10.000 fr. be
pleit voor jonge bedienden en werd 
een lans gebroken voor het herplaat
sen van afgedankte bedienden van 
middelbare leeftijd. 

In dit opzicht is het L.B.C, de uitzon
dering op de regel van het sindikaa! 
versagen in de vlaamse strijd zonder 
dat we daarom dadelijk in overdreven 
felicitaties moeten vervallen. 

STRIJD TEGEN DE BEROEZING 

De razzia van vorige week tegen de 
handel in verdovende en opwekkende 
midde'en blijkt alleen een psichologisch 
effekt te hebben gehad, want het tast
baar rezultaat ervan is mager. Blijkbaar 

beroepsHALVE 
bekeken 

Er werd gepleit voor een sociale 
programatie, in plaats van de huidige 
gedragslijn die een sociale politiek naar 
omstandigheden en mogelijkheden is, 
onzeker ook voor de ekonomie zelf die 
veel beter gediend is met een pro-
grammatie omdat deze tenslotte bij
draagt tot de ekonomische stabiliteit. 

Al met al een merkwaardig kongres, 
dat wijst op een kentering naar meer 
demokratie, daarin begrepen ook de 
vlaamse strijd als essentieel demokra-
tisch bestanddeel. 

had de onderwereld toch lucht van de 
zaak gekregen, zodat de balans weinig 
aanhoudingen en een zeer geringe hoe
veelheid in beslag genomen a stuff s 
vertoont. In gerechtelijke kringen troost 
men zich echter met twee overwegin
gen. Ten eerste zullen de trafikanten 
voortaan omzichtiger te werk gaan en 
ten tweede bereidt men in de kabinet
ten van het ministerie van Justitie een 
verscherping van de beteugeling voor 
die niet van de poes zou zijn. De «han-
delaars in de hallucinatiedood » riske

ren immers tans slechts gevangenis
straffen gaande van drie maanden tot 
twee jaar, wat in acht genomen de 
aard van het misdrijf op géén bestraf
fing neerkomt, terwijl de (zeldzame) 
voor dergelijke misdrijven gesnapte 
misdadigers dan nog profiteren van 
de wet Lejeune. 

Het wordt tijd dat de belgische Justi
tie (« de beste ter wereld »...) kracht
dadig ingrijpt tegen deze sinas enkele 
tijd even krachtig woekerende plaag, 
die vooral de jeugd bedreigt. Tegeno
ver het gewetenloos raffinement der 
sluikhandeJaars past slechts een radi-
kaal ingrijpen. Men zal de plaag niet 
kunnen uitroeien, maar met een zwaar
der uitgerust wettelijk arsenaal zal men 
tenminste tot een efficiënte indijking 
kunnen overgaan. 

STUUR GEEN DOODSBRIEVEN 
MEER 

Want die blijven in sommige grote 
postsorteercentra toch tot na de begra
fenis liggen. Zover is hel dus met 
« tante pos » in ons land gekomen, 
gevolg van de politico-sindikalistische 
korruptie in de benoemingspolitiek, 
van verkeerde bezuinigingen die zowel 
schromelijk personeelstekort als berg
ruimtetekort veroorzaken, zonder de 
derde faktor te vergeten, nl. het gebrek 
aan geschoold toezichtspersoneel. De 
jongste weken heeft de stagnatie in de 
post de vorm van een schandaal aange. 
nomen doch pas deze week worden te 
Brussel en te Antwerpen militairen in
gezet om (voorlopig !) uit de rats te 
geraken. Het heeft protesten moeten 
regenen vooraleer minister Anseele 
wakker schoot. Straks wordt hem dooi 
V.U.-Kamerlid Goemans het vuur aan 
de schenen gelegd Andere V.U,-Ka
merleden hebben via parlementaire 
vragen reeds de aandacht gevestigd op 
de teloorgang van een dienst die eens 
de trots van de tertiaire sektor uit
maakte doch vandaag aan de anarchie 
ten prooi Is De leuze bliifl intussen : 
voor minder service steeds duurder 
prijzen. Want straks gaan de posttarie-
ven weer de hoogte in. Van lef ge
sproken... 



Vlaams-Brabant bedreigd 

hoe wii 
het onthaal 
regelen 

(m.v.d.b.) Wie met aandacht de werk
zaamheden van de kommissie Eyskens 
en de er op uitgebrachte perskommenta-
ren volgt, kan zonder veel moeite op
merken dat een kleurpolitieke Vlaamse 
terugtochtbeweging op het brusselse 
str i jdterrein zich reeds begint af te te
kenen. 

Het wordt niet met zoveel woorden 
gezegd, maar het komt toch er op neer 
dat de afstand van bepaalde wijken en 
zelfs gemeenten zou kunnen goedge
praat worden. 

Vergeten wij niet dat de droeve eer 
van het verkavelingsplan toekomt aan 
J a n Verroken, die in 1963 reeds een her
verkaveling bepleitte waarbij bepaalde 
zogezegd overwegend franstalige wijken 
van enkele randgemeenten zouden los
gemaakt worden, om tot een definitieve 
afbakening van de taalgrens te kunnen 
overgaan ! Hebt ge goed gelezen : een 
definitieve afbakening. En de afbake
ning die nu in uitzicht wordt gesteld 
zou nog definitiever zijn dan de vorige, 
die ook al definitief waren ? En daar
achter komen er nog nog... 

De plannen van de aanhechters en 
verkavelaars Collard, Simonet, Lagasse, 
Risopouios, Persoons es. zijn voldoende 
bekend : inrichting van volksraadple
gingen of opiniepeilingen, wijk per 
wijk, in de randgemeenten en in alle 
Vlaamse gemeenten waar franstaligen 
wonen, om te vernemen of een inlijving 
bij Brussel gewenst is. Daar waar een 
franstalige minderheid tot uiting komt, 
toekenning van faciliteiten. Vanden 
Boeynants gaat wel niet zo ver, maar 
spreekt toch van een onthaalregime in 
die gemeenten. Onze frankofonen ken
nende moeten wij ons geen illuzies ma
ken : dergelijke volksraadplegingen 
kunnen enkel aanleiding geven tot ver
bit terde wijk- en straatgevechten, waar
in Vlaanderen — het verleden is daar 
om dit te bewijzen — steeds het onder
spit moet delven. Pas onlangs, meer dan 
zes jaar na Hertoginnedal, heeft de Raad 
van State het beroep verworpen van de 
Vlaamse gemeente Overijse, die nu de 
wijken van de Corniche en het Kruis 
van Lorreinen, met honderden Vlamin
gen, moet afstaan aan Ter Hulpen, om
dat er enkele Walen wonen. 

Een definitieve afbakening ? Laat ons 
lachen ! Het zou volstaan dat een paar 
franstalige gezinnen hun meubelen en 
hun pretentie op een verhuiswagen la
den om zich een paar straten verder te 
gaan vestigen, en heel frankofonië zou 
opnieuw in het geweer vliegen om een 
nog definitievere taalgrensafbakening 
af te dwingen. 

Waar is de tijd — even ng de uit
spraak van het Hof van Straatsburg — 
toen Van Elslande tijdens een tv-debat 
nonchalant verklaarde dat men op Her
toginnedal enkel de vergetelheid had 
begaan, niet uitdrukkelijk te bepalen 
dat het luchtbrug-arrondissement van 
de zes randgemeenten-met-faciliteiten 
tot het nederlandsééntalig gebied be
hoorde. Verre van die vergetelheid te 
herstellen is men nu reeds zover, dat en
kele van die gemeenten geheel of ge
deeltelijk aan de brusselse slokop zou
den ten prooi geworpen worden. 

Het faciliteitenstelsel, zoals totnogtoe 
toegepast, is niets anders dan een hel
lend vlak waarop men, als men eenmaal 
a heeft aanvaard, onvermijdelijk moet 
afglijden naar b en naar c, om tenslotte 
in de olievlek terecht te komen. Daarom 
zijn wij volstrekt gekant tegen alle fa
ciliteiten. In de gemeenten van het ne-
derlandstalig gebied hebben de anders
taligen geen eisen te stellen, maar die
nen zij zich aan te passen. Wanneer een 
frankofoon zich in een vlaamse gemeen
te gaat vestigen, dan is het omdat hij 
daarbij voordeel heeft : goedkope grond, 
gemakkelijke verbindingen, gezonde 
lucht, nabijheid van werk of gezin, enz.; 
de eventuele nadelen moet hij maar op 
de koop toenemen. En het mag helemaal 
geen verschil uitmaken of hij 50 kilo
meter dan wel 50 meter benoorden de 
taalgrens wil wonen ; wie de taalgrens 
overschrijdt, moet alle eisen laten va
ren. 

Wij zijn er echter wel voor te vinden 
een onthaalregeling uit te werken en in 
te stellen, maar dan niet in de zin die 
gewoonlijk daaraan wordt gehecht, zo
als bijzondere loketten in de openbare 
diensten, franse klassen en franse mis
sen, enz. Wel echter in de vorm van 
avond- en zondagscholen waar te hun
ner intentie kosteloos lessen in de ne-
derlandse taal worden georganizeerd, 
zodat zij zich zo snel mogelijk in hun 
nieuw milieu kunnen inschakelen. Zou 
dat met de beste dienst zijn die men 
hun on hun nieuwe omgeving kan be
wezen ? 

De timing was perfekt : praktisch op hetzelfde ogenblik dat Simonet 
zijn randgemeenten-offensief inzette, werden aan de leden rmn de werk
groep Eyskens velletjes stencilpapier uitgedeeld m,et daarop de rezultaten 
van een zeer geleerd aandoend sociologisch onderzoek naar de taaiver
houdingen in de hoofdstedelijke periferie. Dat het met de timing klopte, 
zal wel niemand verhazen : het onderzoek werd uitgevoerd door de Vni-
versité Libre de Bruxelles, waarvan Simonet de grote meneer is. De 
« wetenschap» werd beoefend in opdracht van een zéér geïnteresseerde 
V.L.B.-baas ; de stencilvelletjes waren weinig meer dan de met openbare 
gelden betaalde eerste verkiezingspamfletten van de snuggere anderlecht-
se burgemeester. 

Simonet heeft alvast twee vliegen in één slag gemept. Zijn randgemeen
ten-offensief kreeg de steun van een schijnbaar wetenschappelijk rapport 
en in de vlaamse pers werd doodernstig begonnen met een diskussie op 
bazis van dat rapport. 

ledere diskussie over de gepubliceerde cijfers is echter voos en ijdel. De 
studie van het inmiddels al berucht geworden «Inst i tut de Sociologie » -
alias Institut Solvay - is niets anders dan een op maat geknipt patroontje, 
waarin U.L.B.-voorzitter Simonet zich hulde om zijn nummertje in de 
werkgroep op te voeren en om een vliegende start te nemen hij de brus
selse verkiezingskampanje. 

De Witte, Ruys en andere vlaamse joernalisten hebben dan ook gloei
end ongelijk, hun kommentaren over dit stukje kiespropagajida langer te 
schrijven dan het ene woord : « waardeloos ». 

Hadden de vlaamse perslui donderdagavond eventjes naar het tv-joer-
naal op R.T.B, gekeken, dan zouden zij in ieder geval veel méér rezer-
ves tegenover de enquête hebben geformuleerd dan dat ze nu in werkelijk
heid deden. 

Er werd tijdens dat tv-joernaal gedurende een vijftal minuten een da
metje geïnterviewd, dat verklaarde deze « sociologische enquête » te heb
ben verricht. Wij weten niet of zij voor dit onderzoek de vertikale dan 
wel de horizontale metode heeft gevolgd, maar ze zag er uit alsof dat - wat 

la maitresse 

verdachtgemaakt en uitgescholden door 
alle unitaire part i jen — de uwe zeker 
niet uitgezonderd — de uitweg van het 
federalisme heeft gewezen ? 

• « Radikale » prietpraat ( 2 ) 

haar betreft altans - van ondergeschikt belang was. Ze werd aangediend 
als « maitre de recherche» en ze verklaarde heel profijtig, dat ze de ge
volgde metode niet mocht verklappen want die metode was nog voorlopig 
een wetenschappelijk monopolie van de U.L.B, en moest dus een geheim 
blijven. Na enig aandringen liet ze zich toch tussen lippen en neus ont
vallen dat ze zich steunde op een studie van het Rassemhlement Démo-
cratique de la Liberie. Achter deze indrukwekkende naam gaat niets 
anders schuil dan de mantelorganizatie van het F.D.F, aan de U.L.B. ; 
een van de R.D.L.-gangmakers is de ook voor Vlamingen niet helemaal 
onbekende professor van Rijn, die zich onsterfelijk belachelijk maakte in 
verband met het arrest en de processen voor het Europees Hof te Straats
burg. Een groep niet eens verkapte F.D.F.-ers met in hun midden een 
rechtsprofessor die vlaamse gaaien wil schieten maar hoogstens een bok 
weet te treffen : ziedaar een deel van het wetenschappelijk fundament 
onder Simonet's verkiezingspapiertje. 

De U.L.B.-zus die zich op het tv-scherm ontpopte als een échte maitresse 
(de recherche), onthulde verder dat ze ook wel gebruik had gemaakt van 
de werken van l'abbé Mols. Nu is het zo, dat die werken zowat twintig 
jaar geleden ook wel eens - hij gebrek aan beters - werden gehanteerd. 

Het wordt stilaan tijd dat de Vlamingen leren, die grappenmakers-so
ciologen van brusselse huize te nemen voor wat ze zijn, inzonderheid wat 
de U.L.B.-Sciences Po betreft : een stelletje snobs - hoe rijker hoe linkser -
die meestal aan een late puberteit laboreren, die om het even welke 
dwaasheid uitkramen, die zich bij Mao of Castro een «revolutionair}} alibi 
bezorgen om zonder werken door het leven te komen en zich daarop nog 
te beroemen op de koop toe. De stoef en de vlaamshaterij zijn het dage
lijkse zout op deze brusselse patatten. 

De Vlamingen zouden vierduizend maal op hun kop gebotst zijn, moes
ten ze deze maoisten-in-hun-Ferrari ook maar één enkele sekonde ernstig 
nemen. 

En voorts zijn sociologen, evenmin als hartoverplanters, ruimtevor
sers, magiers of tovenaars die de wijsheid in pacht hebben. Al wie deze 
(heel jonge) wetenschap ernstig bedrijft, zal de eerste zijn om het alvast 
daarover met ons eens te zijn. 

dio Genes 

• « Radil<ale » prietpraat (1 ) 

"dê 
ertenis 
van pa en ma 
(j.olaerts) « Radikaal » heet het pas

geboren kind van enkele C.V.P.-jonge-
ren. Zij hebben radikaal vaarwel gezegd 
aan pa en ma. Zij gaan de samenleving 
nu eens echt radikaal vernieuwen. Zij 
zijn derhalve ook radikaal tegen dé 
Volksunie. 

Het is nog niet duidelijk tegen wie ze 
het meest radikaal gekant zijn, tegen 
pa en ma van de C.V.P. of tegen de V.U. 

Tegen pa en ma zijn ze omdat die niet 
op pensioen willen gaan en geen schen
king onder levenden willen doen. Want 
alhoewel de jongeren het geloof der va
deren verwerpen, staan zij niet afkerig 
tegenover de erfenis. Sommige aktiva 
uit de ouderlijke inventaris zijn bege-
renswaard. De post kieskliënteel moet 
hen toelaten, snel de mark t te verove
ren. Zij zijn immers eigentijds en doen 

aan marktstudie. Hun grondige afkeer 
voor de politiek der ouders belet hen 
niet, het merk C.V.P. te willen overne
men. Niet dus uit respekt of uit kinder
lijke dankbaarheid, maar eenvoudig om
dat zij zich alleen op die wijze kunnen 
verzekeren van de erfenis. Hoe kan men 
erven zonder vaders naam te dragen ? 

Gaat zo voort, C.V.P.-jongeren, als gi] 
uzelf wilt l ikwideren. Reeds t rekt men 
in alle partijen, zeker in de uwe, de 
neus op voor uw slecht verborgen ver
langen naar macht. Uw ongeduld riekt 
meer naar arrivisme dan naar solidaris-
me. 

Dat gij in uw eerste nummer een gro
ve, onkristelijke aanval doet op de V.U. 
baart ons geen verwondering. De markt-
analize heeft u geleerd dat een steeds 
groeiende groep kliënten hun bestellin
gen bij de V.U. plaatsen. Gij stelt met 
stijgende ongerustheid het slinken van 
de portefeuille van pa en ma vast. Een 
gevoelen van grote onzekerheid over uw 
toekomst bevangt u. Het gebrek aan ge
loof in uw eigen zending heeft u reeds 
geïnspireerd, een marr iage de raison 
voor te stellen met de B.S.P. Is dit geen 
chantage tegenover pa en ma ? 

Hebt gij er nooit over nagedacht dat 
het stijgen van de invloed van de V.U. 
wel eens verband kon houden met de 
« irreversible » beweging van het 
vlaamse volk naar een open. integrale 
demokratie ? Met het groeiend, onstuit
baar verlangen van onze volksgemeen
schap om zichzelf te zijn in de rij der 
europese volkeren. Met het ontwakend 
inzicht dat alleen de Volksunie vanaf 
haar ontstaan, bestreden en bekampt, 

geen koor 
en 
geen konoert 

(j.olaerts) Uw huichelachtig artikel op 
de derde pagina van « Radikaal », gete
kend met de M van mierenvocht, krioelt 
van hipokriete apokriefen, van gemene 
insinuaties. Gaat uw gang ! Het nieuw 
geluid dat gij beweert voort te brengen, 
heeft niets van de bazuinstoot die tot le
ven wekt. Het heeft de klank van nijdi? 
gejank. Daar groeit geen koor uit, geen 
koncert. 

Zeker, jonge lieden, de zon mag ook 
voor u schijnen. Maar wie een nieuwe 
kristelijke vizie op de maatschappij wil 
gestalte geven, zoeke andere metoden 
dan leugen en verdachtmaking. Er zijn 
aantrekkel i jker gewaden op de markt. 

Waar gij aldus schrijft dat de V.U. 
zich ermee vergenoegde, in 1967 de be
sluiten van « het kongres van de Vlaam
se Volksbeweging van 1962 over te ne
men » en « nooit gepoogd heeft aan een 
mogelijk belgisch bestel enige konkrete 
inhoud te geven », daar stromen uw 
modderen leugens overvloedig de spui
gaten uit. Hebben Frans Van der Eist en 
konsoorten spoorloos op de aardbodem 
verbleven ? Hebben zij hun mond niet 
geopend en hun pen niet gehanteerd ve
le jaren vóór 1962 ? Behoorde het fede
ralisme niet tot het programma van de 
V.U. van haar geboorte af ? Hebt g r f 
hebben zij in de parlementaire z i t t ' d 
'61-'62 een wetsontwerp betreffende de 
staatshervorming neergelegd ? 

Of raakt uw aanwezigheid de vlaamse 
bodem slechts zo oppervlakkig dat gij 
niet weet wat er in dit land omgegaan 
is ? Als gij vandaag niet temin schri'f't 
dat « de federale hervorming van r^e 
belgische staat onvermijdeliik is ». dsn 
danken wij die ontwikkeling waar
schijnlijk aan een deus-ex-machine ! Of 
aan u ? Aan u, die in uw groot manifest 
van vorig jaar over de staatshervorming 
het nog niet aandurfde ook maar het 
woord federalisme te gebruiken ? 

Van hipokrizie gesproken ! Ik heb dit 
kwetsend woord uit uw woordenschat 
gehaald en smijt het terug waar het 
thuishoort. 

• Westvlaamse provincieraad 

c.v.p.-er 
krabbelt 
achteruit 

(vanholme) Tijdens de gewone zitting 
van de provincieraad West-Vlaanderen, 
beet de V.U.-fraktie goed van zich af 

Rogier Van de Wattijne interpelleer-
de bestendig afgevaardigde Loncke ov^r 
het Provinciaal Technisch Instituut ie 
Kortrijk. Het antwoord van de « depu
te » was zo verward dat de fraktieleider 
van de C.V.P. hem ter hulp moest sprin
gen. 

Helaas, driemaal helaas : het geknoei 
van de bestendig afgevaardigde kwam 
nog duidelijker tot uiting. Er heerste 
paniek in de rangen van de meerder
heid en de bestendige deputatie. De 
heer Loncke zag zich dan ook verplicht, 
een motie van de V.U. over te nemen 
en ter stemming te brengen. Ze werd 
ook goedgekeurd. 

Dit incident lag zwaar op de maag 
van bepaalde C V.P.-ers. 's Anderen
daags werd de oprichting van een be
roepstoneel West-Vlaanderen bespro
ken. 

Na een tussenkomst van Kris Lambert 
over dit ontwerp en over de toneelpo^i-
tiek van de provincie, kwam de C.V".-
er Laridon plots met de beschuldiging, 
dat de V.U. de zitting van de raad nut
teloos wou rekken, dat de V.U. met dom
me en kostelijke voorstellen voor de 
dag kwam en andere voorstellen steeas 
kwam bekampen. , ,. 

Maurits Zwaenepoel nam die beleoi-
ging niet en eiste dat Laridon zijn 
woorden zou intrekken. , , 

Dit leidde tot een incident, dat slechts 
eindigde als de fraktieleider van cie 
C.V.P. zeer schuchter zijn verontschul
diging aanbood en de tussenkomst van 
K. LamUart als «gepas t» bestempeiae. 
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EEN GROTE SPRONG 
Inderdaad, één arrondissement heeft deze week een 

grote sprong vooruitgemaakt. Het is Antwerpen, doch de 
sprong vooruit hlijft m hoofdzaak het werk van één en
kele afdeling : Broechem. We publiceren geen absolute 
cijfers - daarvoor is het nog te vroeg - maar we kunnen 
toch reeds zeggen dat Broechem alleen op weg is om het 
streefcijfer van een klein arrondissement te verwezen
lijken. 

Na Broechem - en om in hetzelfde arrondissement te 
blijven - krijgt Antwerpen - Stad een (voorlopige) pluim. 
Het is geen denderende uitslag, maar toch leverde de af
deling reeds het bewijs dat ze de zaken aanpakt zoals het 
moet. 

Op onze erelijst blijven verder drie oude getrouwen 
prijken : Berchem-Antwerpen, Erps-Kwerps en Sint-Ma-
ria-Horebeke. Hierbij weze echter opgemerkt dat Ber-
chem, met zoveel meer inwoners dan de twee platte
landsgemeenten, het wel zéér gemakkelijk heeft om deze 
kleine broers bij te blijven. 

Waar zitten Limburg, Dendermonde, St.-Niklaas, leper 
en Roeselare-Tielt ? 

y.D.B.-POCKET 

In alle brusselse kranten- en 
boekenwinkels ligt tans een 
[(franstal e) pocket, waarop de 
bekende verkiezingsfoto prijkt 
van de man «die ons nodig 
had». Het boekje ziet er met 
die foto, met zijn groene om
slag en met zijn titel helemaal 
uit als een zoveelste propagan-
da-stunt van de kleinzoon van 
Soeike Boen. 

In werkelijkheid e c h t e r 
wordt door de auteur een fa
meus boekje opengedaan over 
de ex-premier. Zijn relaties 
met zakenkringen, zijn werk
zaamheden in het wereldje 
waar geen grens blijkt te be
staan tussen zaken en politiek, 
zijn bindingen met joernalisten 
en persmensen komen dik uit 
de verf. 

De naam van de auteur — 
een zekere Hirson — zegt wei
nig over de werkelijke her
komst van deze ongezouten 
aanval. iVTaar heel wat wijst er 
op, dat de groep Persoons hier 
aan het werk zou geweest zijn. 

In ieder geval een ontmaske
ring die niet van de poes is. 

ZINGEN I 

Het AN.Z. heeft steeds de 
leuze gevoerd « dat zingen van 
gedachten krachten maakt». 
Nu zijn er nergens zoveel 
Vlaamse krachten nodig als in 
Vlaams-Brabant, in en rond het 
bedreigde Brussel. Vooruit dus 
maar met het vlaamse lied! 

Morgen zondag te 15 u orga-
nizeert het AN.Z. in de vil-
voordse stedelijke gemeente
zaal het negende provinciaal 
brabantse Zangfeest. Er worden 
duizend mensen verwacht. En 
als u zich door deze oproep laat 
overtuigen om ook te gaan, zijn 
het er meer dan duizend. 

OP TIJD 

De Kamer, die normaal reeds 
l>ezig zou moeten zijn met de 
begrotingen voor 1970, heeft 
zich deze week gebogen over 
de franse en nederlandse kul-
tuurbegrotingen anno 1969. In
derdaad : de centen zijn al voor 

minstens vijf-zesden uitgege
ven, maar de begroting moest 
nog worden besproken en goed-
of afgekeurd! 

De twee kultuurministers 
hebben totnogtoe hun plan ge
trokken met tien «voorlopige 
twaalfden», zoals in het parle
mentair jargon de voorschotten 
genoemd worden. 

Als het parlement ernstig 
wil worden genomen — en dat 
is, voor de gezondheid van de 
demokratie, absoluut nodig — 
zal het toch andere middelen 
moeten zoeken om zijn waarde 
en belang te demonstreren! 

FEDERALIST 

Zo was het een paar jaartjes 
geleden nog : de « grote » poli-
tiekers scholden iedereen die 
zich federalist heette voor een 
dwaas, een dagdromer en een 
beotiër. 

In de bekende tv-uitzending 
«face a la prese» van de RTB 
werd zopas minister Terwagne 
eens aan de tand gevoeld. Hij 
zegde letterlijk : «ik ben fede
ralist en schaam me daar niet 
over. Het federalisme staat niet 
in de regeringsverklaring, maar 
niemand zegt nog dat aan het 
belgisch unitair sisteem niet 
geraakt mag worden.» 

Het brussels, rabiaat anti-vlaamse dagblad « La Dernière Heure» heeft momenteet een reportage
reeks over Zweden lopen. Deze week stond volgende titel boven een aflevering : « Een satelliet
stad bewonen betekent, op het platteland beschikken over alle voordeten van de hoofdstad ». In 
het artikel zelf worden de voordeten van zo'n op de tekentafel ontworpen en in de groene natuur 
gebouwde satellietstad uitbundig bezongen. Maar als de Vlamingen voorstellen om het probleem 
Brussel definitief te regelen door de bouw van franstalige satellietsteden in Waals-Brabant en 
van nederlandstalige in Vlaams-Brabant, dan pakt de « Dernière Heure » uit met het hele arse
naal van scheldwoorden om. de satellietsteden-gedachte te verwijzen naar het rijk van vlaamse 

hersenschimmen en dwanggedachten. 

Als de ministers het reeds 
zeggen! «Le poisson pourrit 
par la tête», zullen de in aan
tal slinkende unitaristen zuch
ten : de vis begint te stinken 
aan de kop. 

Aan dergelijke — op zichzelf 
niet eens zo belangrijke — fei
ten kan men de weg meten die 
de federalistische gedachte in 
enkele jaren tijds heeft afge
legd. 

Inmiddels heet het toch op
passen wat Terwagne betreft : 
hij is een federalistische vos 
die zijn unitaire streken nog 
niet heeft verleerd. 

BIBBERBIB 

De leuvense universiteitsbi-
bliotekaris prof. Ruwet heeft 
met de bibber gezeten : een 25-
tal vlaamse studenten waren 
aan de haal gegaan met negen
tien dokumentatierekken uit 
de biblioteek. Inmiddels zijn 
deze rekken, mét een protest, 
door de studenten overhandigd 
aan kommissaris-generaal prof. 
Leemans. 

De vlaamse «dieven» heb
ben met hun aktie de aandacht 
willen vestigen op het feit, dat 
uit de biblioteek voortdurend 
boeken en kostbare tijdschrif
tenverzamelingen blijken te 
verdwijnen, waarvan veronder
steld wordt dat ze alvast « opzij 
gelegd zijn» om de verhuis 
naar Ottignies mee te maken. 

Kommissaris - generaal Lee
mans heeft ontkend, dat de 

franstalige universiteit de ne
derlandse K.U.L. zou bestelen. 

In ieder geval zal het de vol
gende maanden en jaren méér 
dan oppassen moeten heten bij 
de verdeling van het leuvens 
patrimonium. 

P.V.V.-HERRIE 

De blauwe verkiezingsbak
steen is al lang tot steenslag 
geklopt. Maar er is bijlange 
geen steenslag genoeg om de 
P.L.P.-P.V..V weer vaste voet 
onder de grond te geven op de 
modderpaden waarlangs zij 
dwaalt. 

De herrie in de brusselse 
P.L.P.-P.V.V. bhjft voortduren. 
Tot wanhoop gedrpven door de 
onverzoenlijke haatzakkerij 
van de sjeiks uit de brusselse 
oase, heeft de vlaamse groep 
Bascour de deur van de brus
selse partijfederatie achter zich 
toegeworpen. De « blauwe leeu
wen » stonden opeens — ont
nuchterd — op eigen benen. De 
verdienste van hun vlaamse 
refleks wordt echter groten
deels verminderd door het feit 
dat ze, na jarenlang gebogen 
en gekropen te hebben, slechts 
gegaan zijn toen het helemaal 
niet meer anders kon. 

HIP, HIP, H I P . . . 

Sindsdien wordt in de brus
selse P.L P. - P.V.V. - federatie 
het spelletje « hip hip hip, van 
mijn stoeleke» druk beoefend. 

DE PAARDEMEESTERS 
Onder een kop van vijf kolommen op pagi

na eén maakte « Le Peuple » groot misbaar, 
omdat senator Jorissen met een wetsontwerp 
« le corps medical » beledigd heeft. 

En inderdaad : Jorissen heeft een wets
voorstel ingediend waarbij voorzien wordt in 
een verpliclit taaleksamen voor ambtenaren 
in Brussel-Hoofdstad, af te nemen door het 
Vast Wervingssekretariaat. In zijn toelichting 
tot dit voorstel verwijst Jorissen naar de taal-
toestandeu in de hoofdstedelijke ziekenhui
zen, waar « geen geneeskunde maar veeartse-
nijkunde bedreven wordt ». De « Standaard » 
heeft er onmiddellijk aan herinnerd dat dr. 
De Beule, voorzitter van het Vlaams Aktieko-
mitee voor Volksgezondheid, destijds de eer-
ste was om in verband met de taaitoestanden 
te zeggen : « In de brusselse ziekenhuizen 
past men op de Vlamingen de dierengenees-
kunde toe ». Een veearts beoefent zijn beroep 
zonder met zijn patiënt — een dier — te kun
nen praten. Ook « Het Laatste Nieuws » vond 
die vergelijking van De Beule en Jorissen 
raak. En dan past verder de opmerking dat er 
de jongste jaren blijkbaar toch wat veranderd 

is. In 1964 titelde « Le Peuple » : « Les mar-
chands de soins ont déja sept morts sur la con
science ». « Le Peuple » moet zich maar eens 
wenden tot partijgenoot Kené Pieyns. Pieyns 
is uitgever van « Rood » en kabinetslid van 
een B.S.P.-minister. Enkele dagen geleden is 
een gepeperde lezersbrief van zijn hand ver
schenen in praktisch de hele vlaamse pers : 
hij vertelde er zijn onthutsende ervaringen in 
met de asociale brusselse geneesheren die 
door « Le Peuple » in bescherming worden 
genomen. Is het echter wel zo verbazingwek
kend dat a Le Peuple » aanpapt bij een stel 
ploetokraten en kapitalisten, wier houding 
een hoon is voor iedere Vlaming, iedere recht
geaarde mens en iedere échte socialist ? Ver
dedigt «Le Peuple» misschien mannen zoals 
de grote kaïd van de brusselse K.O.O.-Iabora-
toria, die geen woord nederlands verstaat, aan 
Riziv-tarief zowat twaalf miljoen per jaar 
moet verdienen en op de koop toe nog socia
listisch doet ? Of wil « Le Peuple » doen ver
geten dat het in een hoofdstedelijke socialis
tische kliniek was dat een vrouw die tandpijn 
had, aan de buik werd geopereerd door een 
nederlandsonkundig dokter ? 

Een paar vieze renegaten — 
waaronder de fameuze burge
meester Geurts van Wemmei — 
zijn de plaatsen van de blauwe 
leeuwen komen innemen. Het 
aantal liefhebbers voor dit sme
rig maneuver is echter te be
perkt, opdat de sjeiks hun fe
deratie weer een voltallig ka
der zouden kunnen geven. 

En ondertussen vallen de 
blauwe leeuwen, gesteund door 
het L.V.V., de partijleiding las
tig met de opmerking dat zij 
geen afgevaardigden in het na
tionaal bureau hebben. 

Op nauwelijks iets meer dan 
een jaar tijds is de Partij Van 
De Eenheid (alles met hoofd-
leetrs) verworden tot een ge
vecht van schorpioenen, die 
mekaar aan het opvreten zijn. 

KOPIJ EEN DAG VROEGER 

Volgende week zaterdag 1 
november worden naar aanlei
ding van Allerheiligen geen 
bladen door de post bedeeld. 
Ons blad zal dus een dag eer
der verschijnen : vrijdag 31 ok
tober. Mogen we al onze mede
werkers beleefd doch dringend 
verzoeken hun kopij een dag 
eerder in te sturen ? Dank bij 
voorbaat. 

KADERDAGEN 

Met de kaderdag verleden 
weekend in West-Vlanderen 
werd de reeks van de grote 
herfstbijeenkomsten der Volks
unie besloten. 

In iedere provincie werden 
deze kaderdagen bijgewoond 
door honderden bestuursleden, 
die aandachtig de referaten 
over de gemeenteraadsverkie
zingen beluisterden en die ach
teraf tot een uitvoerige gedach-
tenwisseling kwamen over 
techniek en propaganda van de 
kampanje voor volgend jaar. 

De kaderdagen hebben het 
eens te meer bewezen : de 
Volksunie staat klaar om in het 
nieuw politiek jaar suksessen 
te veroveren. 

Er weze nog aangestipt dat 
de kaderleden van West-Vlaan
deren unaniem een motie goed
keurden, waarin geëist wordt 
dat de beslissing nopens het 
aanvangen van de eerste faze 
van de havenuitbreiding te 
Zeebrugge onverwijld en zeker 
vóór 15 november zou worden 
genomen. 
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HET U.L.B.- ONDERZOEK 

EEN AANWIJZING 
Elders in dit blad zegt dio Genes zijn mening over het U.L.B.-

onderzoek naar de taaiverhoudingen in de brusselse randge
meenten. De U.L.B.-cijfers missen iedere bewijskracht, alleen 
al omdat de metode van de enquête geheim wordt gehouden. 
Daarenboven treden zelfs voor een leek onbegrijpelijke verval
singen aan het licht : de cijfers die tans door de U.L.B, voor 
1947 gegeven worden, kloppen helemaal niet met die van de 
officiële (anti-vlaamse) talentelling van dat jaar. 

We gaan ons dan slechts met 
öe U.L B.-rezultater bezighou
den, voor zover ze een schijn 
van betrouwbaarheid hebben. 
En die schijn van betrouwbaar
heid is stellig aanwezig, daar 
waar zelfs de U.L.B.-enquêteurs 
een achteruitgang van het 
Frans en een vooruitgang van 
he t Nederlands moeten toege
ven. Er zijn namelijk 26 
vlaams-brabantse gemeenten 
•waar de verfransing stopgezet 
is en de hervernederlandsing 
vorderingen maakt. 

Men begrijpe ons goed : het 
gaat er ons niet om de cijfers 
t e aanvaarden die ons voorde
lig zijn ca ze te verwerpen 
waar ze ons nadelig zijn. Het 
gaat er om, dat wanneer zelfs 
de aartsfranskiljonse imperia
listen van het U.L.B -onderzoek 
een achteruitgang van het 
Frans toegeven, die achteruit
gang ook in werkelijkheid ge
schiedt en waarschijnlijk veel 
groter is dan toegegeven. 

EERSTE GROEP 

De U.L B.-enquête somt zes 
gemeenten op, waar in 1947 
meer dan één vierde van de in
woners franstalig zou geweest 
zijn en waar dit percentage 
sindsdien zakte. Dilbeek van 
37,9 t.h. in 1947 naar 35,8 t.h. 
in 1969; Nossegem van 38,5 
naar 13,5 t.h.; St Pieters-Leeuw 
van 28,1 naar 23,3 t . h ; Zellik 
van 27,9 naar 22,7 t.h.; Korten-
berg van 26,7 naar 11,3 t.h.; Ma-
chelen van 26,5 naar 14,3 t.h. 

We herhalen dat we niet de 
minste waarde hechten aan 
deze percentages op zichzelf; ze 
zijn stellig nog in een voor de 

frankofonen gunstige zin omge
bogen. Wél hechten we belang 
aan het feit dat zelfs de U.L.B.-
enquêteurs een frankofone ach
teruitgang in het omstreden 
Dilbeek moeten toegeven en 
dat ze voor Nossegem, Korten-
berg en Machelen de ineen
storting van het frankofoon 
front niet kunnen geheim hou
den. 

HALLE ZUIVER VLAAMS 

In een tweede groep kunnen 
we de gemeenten onderbren
gen waar — steeds volgens de 
U.L.B.-enquêteurs — in 1947 
een groep frankofonen van on
geveer éénvijfde tot éénvierde 
der bevolking zou geweest zijn. 
Tervuren 24,6 frankofonen in 
1947 tegenover 22,8 tans; Meise 
23,1 tegenover 17,5 t.h.; Huizin
gen 21,5 tegenover 7,9 t.h.; Die-
gem 19,8 tegenover 14,5 t.h.; 
Grimbergen 19,7 tegenover 14,8 
t.h.; Halle 19,1 tegenover 7,8 
t.h. 

De frankofone achteruitgang 
is vooral spektakulair te Hui
zingen en te Halle. Halle, waar 
zich nog niet ;zo lang geleden 
een reële franse bedreiging af
tekende, is terug een zuiver-
nederlandse stad geworden. 

VOORBEELD ZAVENTEM 

Een derde groep omvat ge
meenten met vroeger aanzien
lijke en tans teruglopende 
franstalige minderheden. Ruis
broek van 18,4 t.h. in 1947 
naar 17,5 t.h. tans; Buizingen 
van 18,1 naar 6,8 t.h.; Overijse 
van 17,3 naar 16,6 t.h. Zaven-

tem van 15,1 naar 8,2 t.h.; Leef-
daal van 13,9 naar 5,6 t.h.; 
Meisbroek van 13,9 naar 8,7 t.h.; 
Lot van 12,8 naar 9,8 t.h.; 
Dworp van 9 naar 8,6 t.h. 

Verheugend is vooral het 
voorbeeld van Zaventem, dat 
opgeëist werd in het kader van 
de « Bruxelles-nationale «-kam
panje en waar de frankofone 
groep ineengeschrompeld is tot 
de helft van wat hij was, tot 
een onbeduidende minderheid. 

GEEN PROBLEMEN 

Een laatste groep omvat de 
gemeenten, waar de frankofone 
minderheid zo goed als ver
dwenen is. Te Elewijt geeft het 
U.L.B.-onderzoek een daling 
toe van 15,2 t.h. in 1947 naar 
2,2 t.h. tans; te Brussegem van 
14,6 naar O t.h.; te Vlezenbeek 
van 10,5 naar 1,5 t.h.; te Perk 
van 11 naar 2,5 t.h. te Vossem 
van 7,6 naar O t.h.; te Eppegem 
van 6,6 naar O t.h. 

We herhalen eens te meer dat 
we aan de U.L.B.-percentages 
op zichzelf niet de minste 
waarde hechten. Doch wanneer 
franskiljonse enquêteurs van 
een gemeente beweren dat ze 

zuiver nederlandstalig is, dan 
kan men er van op aan dat die 
bewering juist i s ! 

ENKELE BEMERKINGEN 

Deze verblijdende gegevens 
moeten natuurl i jk gesteld wor
den tegenover de ongunstige 
ontwikkeling in de zes facili
tei tengemeenten en in het zui
den en zuidoosten van de hoofd
stad. We aanvaarden de gege
vens van het U.L.B.-onderzoek 
in de bedreigde gemeenten 
niet, maar we wensen ons an
derzijds toch ook niet over te 
leveren aan illuzies : in het zui
den en het zuidoosten van de 
hoofdstad neemt de verfran-
singsdruk stellig toe. 

Eén besluit is alvast geldig : 
indien de 26 gemeenten waar 
tans de hervervlaamsing aan 
de gang is op één of ander 
ogenblik franse faciliteiten 
zouden gekregen hebben, dan 
zou van die hervervlaamsing 
nooit meer iets in huis geko
men zijn. Het toekennen van 
de faciliteiten, de kapitulatie 
van Hertoginnedal heeft voor 
het meest bedreigde deel van 
Vlaams-Brabant vreselijke ge
volgen gehad. Dat is een 
«p lu im» , die de vlaamse 
C.V.P.-ers en B.S.P.-ers op hun 
hoed mogen steken... 

Zelfs de franskiljonse U.L.B.-
enquête heeft echter moeten 
toegeven ten eerste dat de ver
fransing géén onomkeerbaar 
verschijnsel is en vervolgens 
dat het Nederlands tegenover 
het Frans een gunstige kans 
heeft, daar waar de bazisvoor-
waarden niet worden vervalst. 

DE SLAG 

DER 

10.000 

Over één jaar precies 
treedt de Volksunie in hon
derden gemeenten van het 
vlaamse land aan om ook 
daar verantwoordelijkheid 
op te nemen. 

Over één jaar wil de 
Volksunie bewijzen dat zij 
een verstarde en verouderde 
gemeentepolitiek nieuwe, di-
namische en vlaams-natio-
nale wegen kan doen op
gaan. 

Daarom kan de partij re
kenen op haar kader, dat 
meer dan ooit bereid is mee 
te werken aan de uitbouw 
van de partij. 

Naast een ongelooflijke in
zet voor het welslagen wan 
de abonnementenslag (waar
van de eerste rezultaten nu 
reeds binnenkomen), zullen 
orize kaderleden tienduizend 
nieuwe leden inspraak en 
medezeggenschap in onze 
partij bezorgen. 

Aan de arrondisserrienten 
werden de streefcijfers voor 
deze groots opgevatte leden
slag meegedeeld. 

Het staat buiten twijfel 
dat de afdelingen hun arron
dissement in deze kampanje 
(waarvan de rezultaten 
maandelijks in «Wij» zul
len gepubliceerd worden) 
een leidende rol willen zien 
spelen. 

Daarom verwachten wij 
van al onze kaderleden en 
al onze leden en al onze le
zers _ maar één antwoord : 
«wij winnen de slag der 
10.000 ! 

W. Jorissen 
sekretaris 

F. V. d. Eist, 
voorzitter 

VOOR EEN UNIVERSITEIT 
BETOGING HASSELT 

Tot op het laatste ogenblik voor de universiteits-betoging van 
verleden zaterdag te Hasselt werden alle mogelijke cijfers, wat 
het aantal deelnemers betreft, vooropgezet. 

De optimisten spraken van vijfduizend. De nieuwsdiensten en 
ook de kranten tipten op dertien- tot vijftienduizend deelnemers. 
Een reusachtig sukses dus! 

Indien de aktie voor een uni
versiteit Limburg verder gezet 
wordt, zal dit een ware volks
beweging kunnen uitlokken. 
Met deze suksesvolle betoging 

Prins Albert kinam te Ronse de veertigste verjaardag van de plaatselijke Rode Kruis-afdeling meevieren. 
Bh)kens deze foto van het podium is ook te Ronse het R. K. een laatste rezervaat van branskiljontsme. 

is het pleit nog niet gewonnen, 
maar kunnen de plannenma
kers voor de universitaire eks-
pansie toch ook niet voorbij
gaan aan deze gerechtvaardg-
de limburgse eis. 

JEUGD 

De samenstelling van de be
togers inzake leeftijdsgroepen 
mag eveneens zeer bevredigend 
genoemd worden. Alhoewel de 
jongeren een groot aandeel 
voor hun rekening namen, kon 
toch niet beweerd worden dat 
het alleen een betoging was 
van «jonge kontesteerders». 

Hetgeen opviel was, dat een 
aantal limburgse gemeentebe
sturen uitblonken door hun af
wezigheid. Men kan dus wel 
veronderstelen dat zij nagela
ten hebben, enige aktie te voe
ren in eigen gemeente, zoniet 
had het aantal betogers nog 
sterk kunnen aangroeien. 

In de optocht werden vele 
slogans meegedragen, o.a. met 
de tekst «pluralistisrh-demo-
kratisch-inter-l imburgs». Ook 
hadden meerdere spandoeken 
deze tekst als tema. Ook waren 
er heel wat leeuwevlaggen in 
de optocht. 

GEEN MINISTER 

De Jong-Socialisten Limburg 
konden het niet nalaten, tegen 

de overeengekomen richtlijnen 
in te gaan en verspreidden 
strooibiljetten waarop de eis 
van een rijksuniversitair cen
t rum stond geproklameerd. 
Wat de B.S.P. niet dierf doen 
op de betoging, liet ze over aan 
de jongeren.. . Als de Volksunie 
zulke partijpolitieke strooibil
jet ten had verspreid (we had
den voorraad !), dan zoq ze aan 
de schandpaal worden gespij
kerd. 

De enige limburgse minister 
die in de regering zetelt was 
niet bij de betogers, alhoewel 
hij het memorandum heeft on
dertekend. Daar kon onze 
vriend Bertrand nartuurlijk niet 
onderuit. Maar een betoging 
steunen ? De minister kan toch 
moeilijk tegen zichzelf mani
festeren. Maar misschien komt 
het ooit zover dat Limburg te
gen minister Bertrand zal be
togen, omdat hij gekozen heeft 
voor ministeriële belangen, die 
daarom niet noodzakelijk de 
limburgse belangen dienstig 
zijn, 

BROSJURE 

Inmiddels werkt de Volksunie 
onverpoosd verder aan de aktie 
om de hele limburgse bevolking 
te aktiveren rond de eis van 
een pluralistische, interlim-
burgse universiteit . Door onze 
volksvertegenwoordigers Ras
kin en Olaerts werd, in samen
werking met provincieraadslid 
dr. Vandekerckhove, een bros-
jure opgesteld die momenteel 
in duizenden eksemplaren 
wordt verspreid in de hele lim
burgse opiniemakende gemeen

te. 



De razzia's verleden week en ook nog deze week schijnen er op 
te wijzen, dat het ministerie van Justitie het ernstig gaat menen 

met de strijd tegen de verdovingsmiddelen. 

Een jaar of zo geleden 
kwam Bell-ITT-Promedia in 
het nieuws, niet alleen omdat 
het reeds vroeger gevierde 
sociale voormannen zoals 
Spaak en goeverneur De-
clercq had weten aan te 
werven als beheerder, maar 
ook omdat het een monopolie 
had gekregen voor het uit-
nPTipn t^nii pon tfTtyfnrtnhnplr 
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Een jaar of zo geleden 

kwam Bell-ITT-Promedia in 
het nieuws, niet alleen omdat 
het reeds vroeger gevierde 
sociale voormannen zoals 
Spaak en goeverneur De-
clercq had weten aan te 
werven als beheerder, maar 
ook omdat het een monopolie 
had gekregen voor het uit
geven van een telefoonboek 
met een sistematische ru
briek. Deze zaak wekte des 
te meer ergernis, daar in de 
oorspronkelijke ontwerpen 
een aantal trefwoorden voor
kwamen die zó uit de woor
denschat van juffrouw Beu-
lemans waren afgekeken : 
« coiffeuse », « charcuterie » 
enz. Ook waren de publici-
teitstarieven geweldig hoog. 

Na heel wat barenswee-
en (o.m. met de «kraamin
richtingen ») kwam het boek 
ter wereld. Eerst voor Ant
werpen. Nu is Brussel aan 
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de beurt. De operatie wordt 
geleid vanuit het voorlopige 
ITT-Headquarter, dat toe
vallig niet ver staat van dat 
van de socialistische organi-
zaties. Onnodig te zeggen 
dat de verkoopdienst van de
ze <i pages d'orn (de bladzij-
den zijn inderdaad geel) een
talig Frans is en sistematisch 
aaristuurt om de «code lin-
guistique F » voor de capi-
tale, zoals dit in hun sales 
talk heet, héél dik te maken 
en die van de «vlaamse 
boerkes» héél dun. 

Men rnoet in elk geval het 
uithoudingsvermogen van 
een Ronde van Frankrijk
winnaar hebben, de sluw
heid, en de scherpzin
nigheid va.n een Sioux en het 
'^anklampingsvermogen van 
een stofzuigerverkoper om 
tenslotte een vlaams lijntje 
in het boek te krijgen. Dat 
dan nog 800 fr. kost! 

HANENGEVECHT 

Alhoewel de gemeenteraads
verkiezingen slechts over een 
jaar worden gehouden, ver
schijnen reeds tans in Wallonië 
de eerste verkiezingsaffiches 
aan de muren. Ze gaan uit van 
de socialisten en ze maken dui
delijk, onder welke vlag de 
P.S.B, ten strijde wil t rekken : 
onder het embleem van de 
Waalse haan. 

Het schijnt er op te wijzen 
dat de waalse socialisten met 
hun vroege kampanje vooral 
het Rassemblement Wallon op 
he t oog hebben. Ze vrezen im
mers — en de P.L.P.-ers in Wal
lonië delen die vrees — dat he t 
R.W. wel eens in een groot aan
tal gemeentehuizen zou kunnen 
binnenrukken. 

Of willen ze de lange aan
loopperiode gebruiken om t e 
trachten, uit het R.W. een aan
tal berouwvolle zondaars terug 
naar de ware schaapstal te lok
ken ? 

KNUPPELHERRiE 

In de leuvense gemeenteraad 
hebben de socialisten er hun 
beklag over gemaakt dat een 
rijkswachtofficier aan de ste
delijke politie verweet, veel te 
hardhandig op te t reden tijdens 
de rellen die traditioneel 
plaatsgrijpen aan he t begin van 
ieder akademisch jaar. De leu
vense burgemeester moest de 
feiten bevestigen : hi j e rkende 
dat een rijkswachtofficier een 
rapport tegen een stedelijke po-
litie-officier had opgesteld. 

Vanwaar de plotse bevlieging 
van zachtzinnigheid bij de 

r i jkswacht te Leuven ? In het 
verleden werd er immers door 
de « broeders van liefde » met 
wellust geklopt op de studen
ten, onder meer in de periode 
van de strijd voor de overheve
ling. 

Ligt de verklaring voor deze 
nieuwe houding wellicht in het 
feit dat de te Leuven ingezette 
r i jkswachtbrigade uit Brussel 
kwam en dat de betogende stu
denten ditmaal voor drievier
den franssprekend waren ? 

V.U. IN AKTIE ! 

Vandaag betogen te St Trui
den de fruittelers. De belgische 
— hoofdzakelijk limburgse — 
fruitteelt worstelt met een vre
selijke krizis die het gevolg is 
van de fruitinvoer uit E.E.G.-
landen, vooral Frankri jk. Deze 
krizis wordt nog verscherpt 
door de franse muntontwaar-
ding. 

Bij de invoer uit Frankr i jk 
spelen de normale konkurren-
t ievoorwaarden niet mee. Er is 
sinds 1 juli geen kontrole meer 
op die invoer, terwijl toch in 
het verleden herhaaldeli jk be
wezen werd dat de Fransen on
ze markt overspoelden met on
rijp en praktisch oneetbaar 
fruit ! 

De fruitkrizis brengt tans 
onze limburgse bedrijven aan 
de rand van de afgrond. We 
hebben reeds maanden geleden 
in ons blad een uitvoerig ar t i 
kel aan deze kwestie gewijd en 
we zullen er zeer binnenkort op 
terugkomen. Inmiddels zal de 
limburgse Volksunie niets on
verlet laten om de fruittelers in 
hun strijd te helpen. 

MOOIE WERELD 

Wie een dief besteelt, heeft 
eerder de lachers aan zijn kant 
dan de verontwaardiging tegen 
zich. Als wat fout is zo tot grap 
verkeert , wordt he t bedenke
lijk voor de eerlijkheidsbegrip-
pen ! 

Destijds heeft de staat ge
deelten der oorlogsschade ver
goedt met aflevering van kas
bons, ui tbetaalbaar na dert ig 
jaar. Op het nominaal bedrag 
dat hij « in lening nam », zou 
hij 4,75 % interest betalen. Wat 
gebeurt er echter nu ? Past de 
staat, die tans grif 8 % betaalt, 
de destijds toegezegde interest 
aan bij de huidige geldprijs ? 

Integendeel : hij « potert » op 
wat hij schuldig is en houdt 
van wat hi j schuldig is 6 % af. 

Eerlijk is toch anders ! 

BELGIË GERED ! 

Ridder van Outryve d'Yde-
walle heeft zijn strijdros beste
gen om het bedreigde vader
land ter hulp te snellen. 

De laten en lijfeigenen van 
Alveringem hebben het aange
durfd, aan een straat in hun ge
meente de naam te geven van 
de kapelaan die t ientallen ja
ren in hun midden verbleef en 
hun wel en wee heeft gedeeld. 

Dat mag niet, want die kape
laan heet te Verschaeve. In de 
tijd van de « justit ie van ne
gerkoningen » werd eens en 
voor altijd beslist dat Verschae
ve een naam is, die men slechts 
in de mond mag nemen om 
hem te vervloeken. 

Ridder van Outryve d T d e -
walle omgeeft zich graag met 
kunstenaars allerhande. Wat 
voor een kul tuurmens hij is, 
heeft hij nu ten volle aange
toond door het zwaard van 
moeder Justi t ia anno 1944 over 
te nemen en er mee te slaan 
naar een dode 

Noblesse oblige ! 

V.N.-VERGADERING 

Volksvertegenwoordiger Eu-
geen De Facq verbleef te New-
York als lid van onze delegatie 
op de algemene vergadering 
van de Verenigde Naties. Hij 
volgde daar de werkzaamheden 
van de vijfde kommissie, die de 
begroting en organizatie van de 
V.N. besprak. Op 14 oktober 
nam hij het woord voor deze 
kommissie, in verband met de 
suppletieve begroting 1969. Hij 
kwam tevens tussen tijdens de 
algemene bespreking van de 
begroting 1970. 

Onze volksvertegenwoordiger 
heeft van zijn verblijf te New-
York gebruik gemaakt om het 
bureel van de sekretaris-gene-
raal van de Kommissie voor de 
Rechten van de Mens in te 

lichten nopens de toestand van 
enkele nationale minderheden 
in westeuropese landen. Eu-
geen De Facq keerde deze 
week naar Vlaanderen terug. 

MIDDELEEUWEN 

« Pourquoi-Pas » ontving een 
schrijven van baron Olivier Al-
lard, waarin deze prins Karel 
er van beschuldigt hem te heb
ben willen laten vergiftigen ; 
« een moord door vergiftiging 
kamoefleren als zelfmoord is 
kinderspel wanneer men het 
geluk heeft, zoals u te beschik
ken over helpende handen. 
Maar er kwam een kink in de 
kabel, er was een lek. Gelukkig 
voor mij ». Zo heet het in de 
publieke korrespondentie van 
de baron aan de prins. 

Wat er van deze geschiedenis 
waar is, kunnen wij natuurl i jk 
niet uitmaken. Dat hoeft ook 
niet : ons volstaat ruimschoots 
de vaststelling dat we, temid
den van dergelijke baronnen 
en prinsen, aan de middeleeu
wen toe zijn. 

En wanneer komt er iets in 
huis van dat fameus proces Al-
lard contra Flandre ? 

MAMAMA-TAAL 
Van de oude Anseele (of is het van een andere oude socialis.. 

tische voorman ?) bestaat de uitspraak dat hij, waar dan ook en 
in om het even welke taal, over het socialisme kon gaan spreken 
en dat zijn toehoorders hem altijd verstonden. Ook als men er 
de loffelijke zelfoverschatting afrekent, blijft in die uitspraak 
nog genoeg waarheid over I Want zij die kwamen luisteren, 
wisten al van^ te voren wie zou spreken ; zij wisten ook al onge
veer wat hij zou zeggen en de belangrijkste woorden (waar toe-
juithingen passen) klinken in alle europese talen ongeveer gelijk. 
Of die luisteraars echter naar iemand anders luisterden dan naar 
zichzelf, of zij iets anders toejuichten dan hun eigen verlangens, 
is natuurlijk een heel andere vraag ! 

Ergens in het zeer omvangrijk werk van Kierkegaard staat een 
ïekst, waarin hij de liefde voor zijn eigen Deens tracht te ver
woorden. Hij vertelt er hoe graag hij loopt te luisteren naar de 
inwoners van Kopenhagen, die in de straten hun eigen volkse 
taal spreken. Hoe dit spreken voor hem als het ware vol harmo
nische welluidendheid zit en een grote vreugde is. Hij heeft in 
zijn eigen Deens geschreven, deze taal van een klein volk. Hij 
heeft voor die liefde de prijs betaald : pas tientallen jaren na 
zijn dood begon stilaan de vertaling van zijn werk in het Duits ; 
nog tientallen jaren later begon ook een franse dominee hem te 
vertalen, maar die moest heel wat op eigen kosten publiceren 
want in Frankrijk (waar toch zo gemakkelijk en veel wordt ge
publiceerd) was geen enkele uitgever te vinden. Het duurde to? 
na de tweede wereldoorlog voor de naam Kierkegaard een sukses 
werd. De nkkm Kierkegaard, maar niet de gehele Kierkegaard 
die in ruime mate een onbekende is gebleven. Doch al zou hij 
slechts zelden de lezer vinden die hij zocht (de lezer die bereid 
is zijn werk luidop te lezen, om niet alleen met de ogen en heS 
verstand, maar ook langs de muziek van de woorden binnen te 
treden in zijn denkende hart), in zijn werk zal hij nooit meer 
sterven. « Was glanzt ist für den Augenblick geboren, das Echte 
bleibt der Nachwelt unverloren » (Wat blinkt is voor het ogen
blik geboren ; het echte gaat nooit, nooit meer verloren. Goethe 
in Faust I ) . 

Sinds een aantal jaren beleven we in de westerse wereld de 
< geboorïe > van een nieuwe taal. Misschien is het hoogtepunt 
al voorbij en mag de vraag naar de overlevingskansen reeds ge
steld worden. Die vraag geldt al heel duidelijk voor de laatste 
van de scheppers van deze taal : Marcuse. De « Ma-Ma-Ma-taal », 
zoals een duitse joernalist ze maanden geleden doopte, bestaat 
gewoonweg uit de zo elementair mogelijk gehouden termen van 
Marx, Mao en Marcuse. < Das Kapital » van Marx werd op 
miljoenen eksemplaren gedrukt, staat in talloze kamers van stu
denten en intellektuelen. Hoevelen hebben het gelezen, om van 
bestuderen nog te zwijgen ? Hoevelen hebben er zelfs maar een 
paar uren in gebladerd ? Denk eens na : « een paar uren » ! Mef 
het rode boekje van Mao werd (in het Westen zeker en mis
schien in China zelf) veel meer gezwaaid dan met wat anders 
ook. En Marcuse : herinnert de man niet veel meer aan een zin
kend schip o£ aan een vuurpijl die bijna terug op de grond 
komt ? 

Enkele ïermen hebben zich vastgenesteld : imperialisme (van 
de ïegenstanders), recht en plicht tot revolutie (bij de anderen), 
kontestatie van de konsumptie (terwijl men konsumeert als wei
nig anderen), totale vrijheid (dat niemand me tegenspreekt 1), 
volledige geweldloosheid (met stormhelm en knuppel). En heï 
lijstje is niet volledig. 

De rovnachting voor de eigen ïaal is verwaarlozing van het 
eigen denken. Wie zich houdt aan de boekentaal (van welke tijd 
ook 1) weet niets van de echte, levende mens. Maar wat gebeurt 
er meï hen die nauwelijks een « brochuurtjes-taal » kennen ? 

NEMROD 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 

IN DE 

KAMER 

Na de formaliteit van de samenstel
ling van het bureau waarbij de tradi
tionele zoen van de voorzitter aan de 
ouderdomsdeken mij altijd wat onbe
haaglijk maakt, is de Kamer voorgoed 
van start gegaan voor de zittijd 1969-
1970. Onmiddellijk heeft de Volksunie 
het vuur geopend met een interpellatie 

lamd. Hij toonde aan dat de saboteurs 
van de kommissie gelijk hebben gekre
gen, dat het zwaartepunt naar de afde
lingen werd verlegd en dat dus een gren
del ingevoerd werd. Spottend richtte 
hij zich tot de vlaamse leden van de 
regeringspartijen, en vooral tot de 
vlaamse C.V.P. die de kommissie des-

Evrard Raskin : rasechte Limburger, 

van Vic Anciaux. Tijdens de hespreking 
van de begroting van kultuur (1969) die 
haast is opgebruikt, zaten de vijande
lijke ministeriële broeders Van Meche-
len en Parisis zwijgend naast elkaar. De 
heren die elkaar met turven van weten
schappelijke rapporten te lijf gaan, ne
geerden elkaar beleefd. Van Mechelen, 
met een gezond vollemaangezicht en een 
grijns van zelfvoldaanheid, Parisis pre
cieus en beweeglijk. Minister Hèger, een 
Waalse hereboer die het al tien jaar op 
Landbouw rekt, zat flegmatiek op de 
armen van zijn bril te kauwen, ver
strooid luisterend naar de kultureie 
plannenmakers op de tribune, in af
wachting dat hij een interpellatie van 
juffrouw De Vos zou te trotseren kri j
gen. Juffrouw De Vos, Lieve voor de 
intimi, een sterke elektorale blikvan
ger (ruim 18.000 voorkeurstemmen in 
een arrondissement met 8 kamerzetels!), 
las haar tekst nog maar eens voor zich
zelf over, door een dun brilletje, daarbij 
een tikkeltje gespannen haar kapsel 
aaiend en haar kanarigeel mantelpak 
koesterend. 

Harmegnies, minister van Binnenlandse 
Zaken, die de interpellaties met goedko
pe smoesjes pleegt af te doen, bladerde 
in het geprefabriceerd antwoord op de 
interpellatie van Anciaux. 

Vic Anciaux ontleedde met de des
kundigheid van een jurist het koninklijk 
besluit waarbij de werking van de vas
te kommissie van taaltoezicht wordt ver-

tijds plechtig het sluitstuk van de taal
wetgeving noemde en daarbij vragend 
wat zij denken over het sluitstuk dat ge
woon onbruikbaar wordt gemaakt. Het 

koninklijk besluit moet worden opge
heven, zo besloot hij. 

P.S.C.-er Persoons, de rivaal van Van 
den Boeynants die door deze laatste bij 
de vorige verkiezingen gewoon werd 
overklast, en die samen met de op hol 
geslagen F.D.F.- en P.V.V.-fanatici de 
verblinde brusselse imperialisten wit-
gloeiend heeft gestookt, vond de ont
krachting van de kommissie best en 
deed een hopeloze poging om het pro
test van de interpellant in tegenspraak 
te brengen met diens federalistische op
vattingen. Defosset, brusselse F.D.F.-er, 
wil de pariteit en de grendel nog ver
sterken. 

Intussen had Van Elslande, de nieuwe 
voorzitter van de C.V.P.-fraktie zwijgend 
met gekruiste armen geluisterd. Toen 
hij het woord kreeg, ging hij naar de 
t r ibune zonder een snipper papier. In 
een sluitende, glasheldere tussenkomst 
zorgde hij voor de sensatie. Hij zei tot 
de verblufte minister Harmegnies, dat 
hij zijn eigen ogen niet kon geloven toen 
hij de tekst van het koninklijk besluit 
in de krant las. Zijn oordeel was een 
vernietigend rekwisitoor : het konink
lijk besluit is politiek ongelukkig, 
strookt niet met de bedoeling van de 
wetgever en is op meer dan één punt 
in strijd met de wet. Hij kondigde aan 
dat de C.V.P. in de Senaat een wetsvoor
stel zal indienen, waarbij sabotage in de 
toekomst onmogelijk zal worden ge
maakt . Hiermee heeft de C.V.P.-fraktie-
voorzitter niet alleen de beduusde Har
megnies een krakende opdonder toege
diend, maar al de vlaamse ministers, 
die met de sabotage instemden. Dit is 
het tweede merkwaardig optreden van 
de nieuwe voorzitter. Op het einde van 
de vorige zittijd, na de gegronde, maar 
eenzijdige interpellatie van Van Eynde 
over een bepaalde morele onverenig
baarheid in de raad van de B.R.T., be
zorgde Van Elslande de B.S.P.-onder-
voorzitter, die op eenparige steun reken
de en fier over zichzelf zat na te genie
ten, een ijskoud stortbad waarbij Van 
Eynde met open (grote) mond ontred
derd bleef zitten. Van Elslande is' een 
bril jante vent zoals de C.V.P. er niet 
veel heeft, die kop en schouders uit
steekt boven zijn verwarde voorganger 
Verroken en de kleurloze, halfslachtige 
Meyers, C.V.P.-P.S.C.-voorzitter. 

Evrard Raskin nam minister Heger 
onder schot. Hij verweet hem zijn laks
heid ten overstaan van Frankri jk en 
Italië, die in strijd met de overeenkom
sten prakti jken huldigen waardoor onze 
fruittelers ernstig worden geschaad. Hij 
verklaarde dat de Volksunie zich achter 
de fruittelers schaart en door haar vol
gehouden aktie de minister tot hande
len zal dwingen. 

Bij de bespreking van de begroting 
van Kultuur bracht Maurits Coppieters, 
in een uitstekende dag, « principiële be-

Luk Vansteenkiste : bedrijvige Benja
min, 

schouwingen op ontgoochelende feiten». 
Hij waarschuwde tegen de koepelor-
ganizatie, gisteren handig geserveerd 
door Van Hoorick, Hij betoogde dat 
daarmee alleen versterking van eigen 
partijpolitieke macht en invloed werd 
op het oog gehouden. Hij definieerde 
het kultuurbeleid en omschreef de op
drachten van de massamedia. Onder ge
lach (zelfs van de voorzitter) stak hij 
de draak met de titel van sommige lied
jes bij zangkrochets. In een geestdrif
tig slot maakte hij de lof van de vrije 
jeugdvorming, die een dam is tegen 
drugs en ontaarding. 

Voor de tweede keer op twee dagen 
kwam Evrard Raskin op de tribune. In 
een stevig gedokumenteerde tussen
komst onderzocht hij de voor- en nade
len van de publiciteit in radio en T.V. 
Hij herinnerde aan een interpellatie van 
Vic Anciaux in 1967 over hetzelfde on
derwerp en citeerde het antwoord van 
de minister, waarin beweerd werd dat 
de regering zich over het probleem had 
gebogen. Niet zonder ironie dreef spre
ker de nieuwsgierigheid zo ver, te infor
meren of er al nieuws was. 

Luc Vansteenkiste vuurde in een 
scherpe tussenkomst stekelige vragen 
af op de twee kultuurministers. Hij wou 
weten hoe het nu zat met de toezeggin
gen gedaan tijdens de staking op de 
B.R.T. Hij kloeg de schaamteloosheid 
van het machtsmisbruik aan de top van 
de nieuwsmedia en herinnerde aan het 
weren van de vlaams-nationale Gedach
te. Tot slot kwam hij scherp op tegen 
wat hij noemde « de kultureie verkave
ling onder de par t i jen». 

NIK CLAES 

Maurits Coppieters ? spreken met stakers. 
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BODEMRECHT 
maar dat ze zelfs niet willen dat frans-
talig brussels bloed verloren gaat in 
Vlaanderen. Zelfs als dat brussels bloed 
verfranst vlaams bloed is. 

TERRITORIALITEITS
BEGINSEL OF PERSOONLIJK 
STATUUT ? 

Het is de gewoonte van de Brusselaars, de Vla
mingen het verwijt toe te sturen méér belang te 
hechten aan de grond, de bodem dan aan de men
sen die er wonen. Men zegt enigszins omzwachteld 
dat we aanhangers zijn van een deel van de duitse 
leuze « Blut und Boden ». Het argument van het 
bloed gaat uiteraard alleen op voor Brussel, niet 
voor de vlaamse uitwijking naar Wallonië, die veel 
groter geweest is dan de franstalige uitwijking 
naar nederlandstalige gemeenten. 

De waalse jezuïet Lemaire geeft als cijfers : 
75.000 Vlamingen te Luik ; in de agglomeratie 
van Charleroi 51.000 ,- te Bergen 10 tot 15.000. 
Bij de herdenking voor enkele maanden van het 
100-jarig bestaan van La Louvière verklaarde sche
pene Kumps dat 70 t.h. van de inwoners Vlamingen 
van afkomst waren. In de streek van Komen - Moes-
kroen bestaat de helft van de bevolking uit Vla
mingen. 

LEVENSRUIMTE? 
VRIJHEID VAN GEZINSHOOFD ? 

Alleszins is het echter een feit dat de 
Vlamingen te Brussel, die willen vei*-' 
fransen, er niet kunnen aan onttrokken 
worden door de huidige taalwetgeving. 
De vrijheid van het gezinshoofd is te 
Brussel weinig bedreigd. Wie zijn kin
deren te Brussel wil verfransen, kan het. 
Zo de Vlaming Frans praat thuis met 
zijn kinderen en Frans als huistaal op
geeft, wordt hem geen last bezorgd. Vol
gens de huidige taalwetgeving is dit 
zijn volste recht. 

De Vlamingen die Nederlands of een 
nederlands dialekt blijven spreken heb
ben dit recht in teorie niet, maar in 
feite wel. Op de duizend taaiverklarin
gen gedurende het vorig schooljaar wer
den er slechts twee betwist door de in-
spektie. Die 0,2 % hebben dan nog het 
recht, tegen deze inspektie beroep aan 
te tekenen. Zo dit hoger beroep ver
worpen wordt, kunnen ze zich nog tot 
de Raad van State wenden. Kortom een 
jarenlange procedure. Het kind is on
dertussen ongeveer klaar met de lagere 
school. 

SOLIEDE ARGUMENTEN 

Gelijk voor zoveel andere zaken is de 
argumentatie van de brusselse fransta-
ligen hier gesteund op kwade trouw. 
^ Maar zo wij ons tegen de vrijheid van 
t gezinshoofd kanten, hebben we soliede 

argumenten. Het gezinshoofd is niet vrij, 
zijn kinderen geestelijk te verminken 
door ze naar de franstalige scholen te 
sturen. Kinderen mógen niet alleen, 
maar moéten beschermd worden tegen 
mishandeling. Men heeft vroeger wette
lijk de kinderarbeid verboden en men 
straft nu nog zwaar de lichamelijke kin
aermishandeling. 

Kinderen naar franstalige scholen stu
ren betekent ze achterstellen. Statistie-
{̂ ?ii bewijzen genoeg : twee maal zoveel 
kinderen in franstalige scholen zijn één 
01 meer jaren ten achter naar verhou
ding met de kinderen in de nederlands
talige scholen te Brussel ; het percent 
stotteraars ligt veel hoger bij zulke kin
aeren enz. De franstaligen die ons hier 
beschuldigen, zijn fantastisch onlogisch, 
^ij klagen dat het verstand van hun 
Kinderen geschaad wordt door het feit 
aat ze te vroeg Nederlands moeten le
ren Ze hebben gelijk. Maar waarom 
willen ze dan dat onze kinderen vanaf 
het eerste studiejaar alles in een vreem-
ae taal moeten leren ? Hoe wordt het 
verstand van die kinderen dan geschaad? 
_̂n toch oefenen ze alle mogelijke druk 

uit om ontaarde ouders te kweken, die 
«eze misdaad op hun kindern begaan. 

Het zou de taak van de staat moeten 
zijn met alle middelen deze misdadige 
praktijken zo vlug mogelijk uit te roei
en. 

UITBREIDING VAN BRUSSEL 

Veel beter dan dat zij ons bodempoli-
tiek of politiek van «Ie droit du sol» 
verwijten, zouden we de aandacht moe
ten vestigen op de imperialistische 
en chauvinistische politiek van de frans
taligen die klaarblijkelijk van de Duit
sers de politiek van de levensruimte 
«Lebenserum» afgekeken hebben. Hun 
«territoriale aanspraken» worden bij 
elektoraal opbod al maar groter. Noch
tans was deze staatsnationalistische, 
imperialistische politiek de oorzaak van 
de jongste twee wereldoorlogen. Ook 
hier zal ze tot een soort burgeroorlog 
leiden, zo ze niet wordt stop gezet. Ze 
maakt natuurlijk geen kans zo de Vla
mingen eensgezind zijn. Zo echter een 
van de kleurpartijen toegeeft in Vlaan
deren, zou het echter zo ver zijn. 

Twee vragen kunnen hierbij gesteld 
worden. 

De eerste is de vraag of er te Brus
sel zelf geen bouwgronden meer zijn ? 

Is Brussel overbevolkt ? Michel Ser-
vaes, arrondissementsvoorzitter te Me-
chelen van de Volksunie, maakte er on
langs een studie over. Tot welke beslui
ten kwam hij ? 

BRUSSEL OVERBEVOLKT ? 

Brussel telt een veel geringere bevol
king per km2 dan New-York of zelfs 
dan Parijs. De iets meer dan een mil
joen inwoners leven op een oppervlakte 
van 161,8 km2. Het gemiddelde is 
6.670 inwoners per km2. Sint-Gillis heeft 
een gemiddelde van 22.000 doch te Wa
termaal-Bosvoorde is het gemiddelde 
slechts 1.942 inwoners per km2. Voor Uk-
kel is dat gemiddelde 3.383 en ook Ou-
dergem, Sint-Pieters-Woluwe, Evere en 
Anderlecht blijven beneden het gemid
delde van 6.670. Zou men in al deze ge
meenten het inwonerspeil optrekken tot 
dat gemiddelde van 6.670, dan zou de 
bevolking in hoofdstad-Brussel nog met 
207.000 inwoners kunnen stijgen zonder 
gebiedsuitbreiding. Te Ukkel bijvoor
beeld zouden er zo 73.000 inwoners bij-
kunnen en te Watermaal-Bosvoorde 
61.000. Men moet slechts de bouwgrond 
benutten. 

Maar dat interesseert die heren niet. 
Zij hebben honger naar onze grond. Bij 
de marsen op Brussel scholden ze ons wel 
uit «keer terug naar uw dorpen!». 
Tans echter wensen ze zelf die dorpen te 
veroveren. 

STEDEN BOVEN EEN MILJOEN ? 

De vraag is échter of het wenselijk is, 
agglomeraties boven één miljoen uit te 
breiden door omliggende gemeenten op 
te slorpen. 

Het vraagstuk werd grondig bestu
deerd in een studiegroep van de Raad 
van Europa te Straatsburg. Het besluit 
waarmee alle landen - ook België - ak
koord gingen, was neen. 

De stedelijke uitgaven, normaal in 
middelgrote steden, stijgen abnormaal 
sterk in grote steden (de grond is zeer 
duur, dus ook de huizen en de huishu
ren voor flats en winkels enz.). Deze 
grote agglomeraties vertonen daarbij 
allerlei andere hinder : lucht- en water
verontreiniging, lawaai, gemis aan 
groen, tijdverlies voor verkeer enz. En 
daarbij speelt het verschijnsel van de 
(politieke) vervreemding in de te gro
te stad een grote rol. 

WAAROM TWEE MATEN ? 

Iedereen is het daarover eens behalve 
de ziekelijke brusselse taairacisten die 
de grond op de Vlamingen willen ver
overen om nieuwe Vlamingen onder so-
ciaal-ekonomische druk te verfransen. 

Wij hebben in het begin van dit arti
kel de cijfers gegeven voor de vlaamse 
uitwijking naar Wallonië, tans door de 
industrializering van Vlaanderen geluk
kig sterk afgeremd. Volgens schatting 
zijn er echter in Wallonië en te Brussel 
sinds 1830 een miljoen Vlamingen ver
franst ongeveer gelijk verdeeld tussen 
beide gebieden. 

De vraag dient gesteld waarom men 
nederlands- en franstaligen ongelijk 
behandelt. Nooit zullen de franstaligen 
daarop antwoorden, omdat ze niet dur
ven zeggen wat ze denken en geloven, 
nl. dat het Frans als taal en de franse 
kuituur hoger staan dan de andere west-
europese talen en kuituren, zoals het 
Nederlands en het Duits (want ze drin
gen hun verfransing ook op aan de duits-
taligen in ons land). 

Het is nu echter een feit - of de 
franstaligen het betreuren of niet - dat 
geen enkel ernstig mens die aan verge
lijkende kultuurgeschiedenis doet de ene 
westeuropese kuituur boven de andere 
stelt. Slechts de franstaligen denken 
dat. De duitstaligen hebben er een 
generatie terug aan gedacht. Men 
sprak toen van «Herrenvolk» en van 
« Herrenkultur». Bij de franstaligen zit 
die ziekte echter nog dieper dan bij de 
Duitsers toen. 

En wat «bloed en bodem» betreft, 
zouden we kunnen zeggen dat de frans
taligen niet alleen onze bodem willen. 

De moderne oplossing voor de uitbrei
ding van de grote stad is de satelliet
stad. Waarom hebben de franstaligen 
die oplossing nooit voorgestaan ? De 
franstalige Brusselaars kunnen naar hun 
Waterlo gaan wonen of naar een ander 
gebied in Waals-Brabant waar men een 
satellietstad zou bouwen. Zo moeten ze 
niet vernederlandsen. Zij hebben echter 
zulke oplossing nooit gevraagd, juist 
omdat ze onze göneenten willen ver-
fransen. 

In 1932 hebben de Walen in krasse 
bewoordingen de tweetaligheid van Wal
lonië afgewezen. Er mochten geen 
vlaamse scholen op waalse bodem ko
men. Zij blijven nog even hardnekkig 
op dit standpunt staan. Het is dan ook 
logisch dat Vlaanderen hetzelfde begin
sel huldigt en van de franstaligen eist, 
dat ze evenals de andere vreemdelin
gen zich aanpassen door vrede te ne
men met nederlandse scholen en een 
nederlandstalige administratie. 

GEEN UITVERKOREN VOLK 

De franstalige Brusselaars zijn geen 
uitverkoren volk, dat bijzondere voor
rechten moet genieten door een persoon
lijk statuut. Want zo men dit persoon
lijk statuut aanvaardt in de randgemeen
ten, moet men logisch zijn en het ook 
verlenen aan de kust, te Antwerpen te 
Gent en elders. Men zou dus een eenta
lig Wallonië krijgen en een tweetalig 
Vlaanderen en we zouden terugkeren 
naar de 19de eeuw en naar de verfran
sing. 

Het is duidelijk dat hier niet alleen 
geen sprake kan van zijn, maar dat er 
niet eens meer moet aan gedacht wor
den. Zo de franstaligen dat niet aan
vaarden, dat ze dan naar Wallonië gaan 
wonen of te Brussel blijven. Wij hebben 
ze bij ons niet gevraagd. En zo degenen 
die in onze gemeenten wonen daar niet 
kunnen mee akkoord gaan, dat ze dan 
verhuizen. Een groep franstaligen uit 
Strombeek - Bever vroeg zelfs in een 
motie een soort verhuispremie zo ze 
geen faciliteiten zouden krijgen. Welnu, 
de faciliteit van de verhuispremie wil
len we ze nog wel toestaan. 

FACILITEITEN AFSCHAFFEN 

We staan weer op een keerpunt. 
Zo de Vlamingen toegeven, dan 
zal Brussel zich met steeds nieuwe 
grondhonger op Vlaanderen wer
pen. Zo we ze kordaat afwijzen, 
zullen de franstalige taairacisten 
niet meer in vlaamse gemeenten ko
men wonen en zijn we ze kwi j t . 
Zo er normale franstaligen komen 
die zich willen aanpassen, zullen ze 
welkom zijn evenals de andere 
vreemdelingen. Gastvrij zijn we al
ti jd geweest. Maar wi j wensen toch 
nog steeds baas te zijn op eigen ge
bied en in eigen huis. Daarom niet 
alleen geen verdere tegemoetko
mingen, maar vooral weg met alle 
bestaande faciliteiten 

Wim Jorissen 
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VOOR NIXON 
Onder de eerder ongewone naam van « moratorium» had vorige week in gans 

de Verenigde Staten een betogingsdag plaats, waarop werd geëist de oorlog in 
Vietnam zo spoedig mogelijk te beëindigen. De bij deze betogingen gestelde ter
mijn van terugtrekking der amerikaanse troepen uit Vietnam - terugtrekking die 
een principiële eis is van Noord-Vietnam en het Vietnamees Nationaal Bevrij-
dingsfront - varieert van einde 1969 tot einde 1970, welk laatste jaartal alvast 
toch realistischer is dan het eerste. Dit termijnenverschil illustreert meteen een be
langrijk aspekt van deze amerikaanse « moratory day» ; de deelnemers waren 
het er in principe over eens dat Amerika zich militair uit Vietnam moet terugtrek
ken, doch daar eindigt meteen de eensgezindheid. Over de wijze waarop en de 
termijn waarbinnen dit moet gebeuren, zijn ze het grondig oneens. Een ander be
langrijk diskussiepunt is immers : hoe kan Amerika vlug een einde vlaken aan 
zijn interventie in Vietnam zonder het gezicht te verliezen. Het is begrijpelijk dat 
de amerikaanse prezident in zijn verdediging (want Nixon is in de verdediging 
teruggedrongen) op dit aspekt grote nadruk legt. 

Men heeft Nixon vergeleken aan ko
ning Knud van Denemarken, die op het 
strand vóór zijn slot ging zitten en de 
zee bezwoer, niet meer te stijgen. Het is 
natuurlijk een sprekend beeld, maar 
dergelijke beelden zijn niet aPes. Nu is 
het wel zo dat de politiek van Nixon tot 
nog toe tamelijk kleurloos is gebleken. 
Na het radikalisme van sommige uit-
snrak^n tijdens de verkiezingen is de 
periode van wittebroodsweken gevolgd, 
waarin traditioneel elke prezident voor 
het volle pond krediet krijgt. Tans zijn 
echter volle negen maanden verstreken 
en nog kan Nixon geen enkel pozitief 
rezultaat in eender welk domein voor
leggen. Hij heeft zich tot nog toe kun
nen redden met vage beloften, af en toe 
een tegenzet (zijn verwijt tot het parle
ment dat het belangrijke wetsontwer
pen laat liggen en « zijn tijd verbeuzelt 
met kritiek op het Vietnambeleid ») en 
inzake Vietnam een mmi-terugtrek-
kingsbewegmg, terwijl zijn onderhande
laars te Parijs echter voor de tegenstan
der onaanvaardbare voorwaarden stel
len (zo bvb de eis, algemene verkiezin
gen in Vietnam door de alleszins niet-
reorezentatieve regering van Saigon te 
laten organizeren). 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 
# Sojoez-ruinitetuigen 6, 7 en 8 met tus

senpozen geland. Zonder dat preciese 
gegevens uitlekken wordt toch een ge
slaagde lasproef in de ruimte gemeld, 
wat er op wijst dat de/e ruimtetocht 
bedoeld was als voorbereiding tot de 
bouw van een ruimtestation, 

# NATO-parlement te Brussel hoort 
franse en amerikaanse standpunten 
nopens de aanpassing van de NATO. 
Senator Edward Kennedy stelt moge
lijkheid van sterke vermindering der 
amerikaanse troepenmacht in Europa 
in uitzicht. 

# Russisch-chinees overleg inzake de 
omstreden grensgebieden te Peking 
begonnen. Het gaat om een overleg 
van regeringen, niet van partijen, zo
dat er geen ideologische geschilpunten 
besproken worden. 

# Zeer hartelijk onthaal door Brezjnjev, 
Kosygin en Podgorny van de tsjecho-
slovaakse staats- en partijleiders Svo-
boda, Hoesak en Tsjernik te Moskou, 
voor een achtdaags overleg. Nu dit 
drietal Tsjecho-Slovakije weer « in de 
rechte lijn » bracht overweegt de So-
vjet-Unie de reeds twee jaar geleden 
door Praag gevraagde lening ter finan
ciering van de ekonomische herople
ving toe te staan. 
l ' it Stockholm verluidt inmiddels dat 
Doebtsjek kanditaat was voor de toe
kenning van de Nobelprijs voor de 
wereldvrede. 

# rioli\ië nationali/eert amerikaanse be
zittingen. 

# Peiitagoon (Washington ) streeft een-
7i|dig l)estand in Vietnam na terwijl 
ook geruchten over drastische vermin
dering der amerikaanse troepen de 
ronde doen. 

Meer bepaald in verband met Viet
nam verwijt men Nixon, in hetzelfde 
euvel te vervallen als zijn voorganger 
Johnson. In plaats van Amerika's volle 
slagvaardigheid in Vietnam te laten 
gelden, heeft Johnson slechts trapsge
wijs de mili taire macht van de U.S.A. 
doen aanwenden. In plaats van radikaal 
de weg van de terugtrekking in te 
slaan, paste Nixon deze beweging tot 
nog toe eveneens slechts met mondjes
maat toe. Tot zover deze vergelijking 
die ger»iaakt wordt door hen die beide 
prezidenten een verkeerde taktiek ver
wijten. Dit is natuurl i jk gemakkelijker 
gezegd dan gedaan, ook in aanmerking 
genomen dat men niet eeuwig voor de 
dag kan komen met de vaststelling dat 
zowel Johnson als Nixon feitelijk Ken
nedy's oorlog moesten verder voeren res-
pektievelijk ongedaan moeten maken. 
Een Edward Kennedy is, afgezien van 
zijn private buitelingen, zeer slecht ge
plaatst om als radikale afbrel^pr van de 
Nixon-politiek inzake Vietnam op te t re
den, want in feite veroordeelt hij daar
mee vooral het Vietnam-beleid van zijn 
vermoorde Isroer... 

Er is vanzelfsprekend de openbare me
ning. Nauwelijks drie jaar geleden kon 
wijlen kardinaal Spellman in de be
proefde anti-bolsjevistische stijl de oor
log op grond van zedelijke en andere 
maatstaven zoniet rechtvaardigen, dan 
toch als de enig mogelijke houding voor
stellen, « van een Amerika dat zich zelf 
respekteert ». Die tijd is lang voorbij, 
doch deze berucht gebleven verklaring 
— samen met die van anderen — wijst 
er toch op, dat de amerikaanse publieke 
opinie toen de Vietnam-oorlog anders 
beoordeelde dan vandaag. Men kwam 
met argumenten voor de dag zoals « dat 
de oorlog in Vietnam niet meer slacht
offers eist dan de verkeersmoloch ». 
Maar sindsdien zijn er 40 duizend offi
cieel toegegeven amerikaanse gesneu
velden. En wat meer is : sindsdien is 
men steeds meer beginnen twijfelen aan 
de amerikaanse overwinning in Viet
nam. 

Tenslotte blijkt men te Washington en 

elders meer en meer in te zien dat Ame
rika in feite minder deelneemt aan een 
kruisvaart tegen het oprukkend kom-
munisme, dan wel dat Uncle Sam be
trokken is geraakt in een machtsstri jd 
te Saigon zelf en tussen Saigon en Ha
noi. Over het nationalistisch aspekt in 
dit alles wordt niet eens gesproken... 

Deze drie elementen verklaren gro
tendeels de ommezwaai in de openbare 
mening, een ommezwaai die Nixon en 
zijn waarnemers blijkbaar niet vlug ge
noeg hebben zien aankomen. Het is wel 
tekenend dat een manifestatie, die aan
vankelijk alleen de universiteitsprofes
soren en studenten omvatte, op 15 okto
ber uitdeinde tot alle lagen van de be
volking, zelfs de colour-bar doorbrak en 
zodoende uitgroeide tot de vloed, waar
van sprake in de vergelijking met de be
zwerende koning van Denemarken. 

Op het ogenblik dat te Peking rus-
sisch-chinese besprekingen beginnen 
over de grensgeschillen (de ideologische 
ruzie duur t inmiddels onverminderd 
voort) , moet Nixon een keuze doen met 
betrekking tot Vietnam, ook al ver
klaart hij dat de regeringspolitiek niet 
door de s traat gedikteerd wordt. Maar 
zelfs het Pentagoon, het mili taire brein 
van Amerika, is van de moratorium-be
toging onder de indruk gekomen. Er is 
nu al sprake van de terugtrekking van 
300.000 man en zelfs van een eenzijdig 
wapenbestand. Dit laatste had eerder 
gekund, zeggen sommige amerikaanse 
politici en generaals, nl. toen Ho Tsji 
Min overleed. Wat er ook van zij, een 
kentering tekent zich af, waarvan ech
ter de modaliteiten moeilijk vooraf 
nauwkeurig ui t te stippelen zijn omdat 
daar nu eenmaal ook de kwestie van de 
nationale eer opduikt, die de bekom
mernis u i tmaakt van een ander gedeelte 
van de Amerikanen, zij die op 11 no
vember een anti-moratorium-betoging 
willen organizeren. 

Nixon zal stellig nog afleidingsmaneu-
vers uitvoeren. Nauwelijks een week na 
de betoging waarbij de deelnemers hem 
« uitstel van betaling volgens nauwkeu
rig uitgestippelde termijnen » aanzeg
den (dat geeft het woordenboek toch op 
als uitleg van het woord morator ium), 
slaakt hij anti-inflatoire noodkreten en 
kondigt hij maatregelen aan, die in het 
land van de dollar ook niet zonder in
druk kunnen blijven. De prijzenhausse 
die zich bevestigt is natuurl i jk een niet 
zo emotioneel geladen onderwerp als 
Vietnam. Nixon zou al mogen blij zijn 
indien hij de amerikaanse vingers uit 
Vietnam zou kunnen t rekken zoals de 
man, voor wie hij zulk een bewondering 
koestert, het met de franse vingers in 
het algerijns konflikt deed, al liggen de 
verhoudingen wel anders. Maar niet te
min zijn er voor Nixon in Vietnam aan
knopingspunten met de Gaulle's taktiek 
en strategie, in een konflikt dat overi
gens rechtstreeks voortspruit uit de 
franse nalatenschap in Zuid-Oost-Azië. 

Wat de oude Romeinen al in een 
spreekwoord formuleerden, is juist : 
elke vergelijking loopt mank. Wie 
spreekt over een tweede, een derde en
zovoort Vie tnam» bedoelt steeds een 
guerilla-oorlog tegen de Amerikanen 
of tegen de gevestigde machten. Er is 
in Egypte natuurli jk geen dergelijke 
burgeroorlog bezig. Er is echter wel 
een ander zeer belangrijk vergelij
kingspunt ; namelijk het feit van de 
aanwezigheid van een vreemde groot
macht in het militaire, ekonomische 
en politieke leven van een staat die 
normaal, in rechte, niet onder de soe
vereiniteit van die grootmacht valt. 
Er is daarenboven nog dit andere ver
gelijkingspunt, dat het betrokken ge-, 
bied een aardrijkskundig belangrijke 
plaats inneemt en een zeer grote be
tekenis heeft voor de wereldpolitiek 
die door de betrokken grootmachten 
wordt bedreven. 

De Sovjets zijn nu al ongeveer twaalf 
jaar zeer aktief m Egypte aanwezig. 
Het Westen weigerde de Asoeanstuw-
dam te financieren en Egypte ver
klaarde het Suez-kanaal tot nationaal 
bezit (hoewel het tot schadevergoe
ding bereid was). Groot-Brittanië en 
Frankri jk (onder respektievelijk een 
konservatieve en een socialistische 
eerste-minister) begonnen, tegen de 
wil van de Verenigde Staten in, samen 
met Israël hun laatste veroveringsoor
log. Deze tweede oorlog in het Midden-
Oosten in 1956 verliep wel iets langza
mer dan de derde in 1967, maar Egyp
te werd toch enkel van de nederlaag 
en de vernedering gered door de be
dreigingen van de Sovjetunie («wij 
kunnen de westeuropese hoofdsteden 
met atoomraketten vernietigen !») . 
Dat Groct-Brittanië, Frankr i jk en Is
raël tenslotte alleen maar toegaven 
omdat^ook Eisenhouwer hen sterk on
der druk zette, heeft voor Egypte 
waarschijnlijk niet zoveel betekend : 
de weigering om de Asoeandam te 
bouwen was nog niet vergeten. 

De veroverde gebieden moesten door 
Israël ontruimd worden ; langs de 
egyptische kant van de grenzen (en 
daar alleen) kwamen de blauwhelmen 
van de UNO de wacht optrekken. De 
Sovjets hebben toen voor de eerste 
keer het egyptisch leger volledig op
nieuw uitgerust met wapens. Ook de 

VIETNAM 2 
bouw van de Asoeandam begon onder 
sovjet-leiding. Militair personeel heb
ben de Russen toen waarschijnlijk he
lemaal niet of m elk geval slechts in 
zeer geringe omvang geleverd. De 
kommunistische partij bleef verboden 
(en dat is ze nog), maar de gevangen 
kommunisten werden na enige tijd on
der invloed van Kroestjov vrijgelaten. 

Egypte is al sinds een vijftiental 
jaar de draaischijf geworden van de 
gehele sovjetpolitiek in het Midden-
Oosten. En dit gebied is voor de Rus
sen niet alleen belangrijk omwille van 
de ligging aan zijn zuidelijke grens, 
maar ten minste evenzeer omdat daar 
de grote voorraadschuur ligt van de 
westerse energievoorziening ! Toch 
hebben ze tijdens de zevendaagse oor
log in 1967 niet ingegrepen. Het egyp
tisch leger verloor praktisch al zijn 
materiaal en (wat waarschijnlijk nog 
belangrijker is) werd vernederd ; het 
voelde zich door de Sovjets in de steek 
gelaten en bedrogen. De bereikte 
machtspozitie werd bedreigd. 

Sindsdien heeft de vergelijking met 
Vietnam konkrete vorm gekregen : 
letterlijk het gehele egyptische leger 
werd opnieuw opgebouwd niet alleen 
met sovjetwapens, maar ook door rus-
sische instrukteurs. Het zeer degelijke 
halfmaandelijks tijdschrift «Est et 
Ouest » schat het aantal instrukteurs 
nu op twaalf- tot vijftienhonderd ; zij 
dragen egyptische uniformen, maar 
zonder kentekens. Dat was ook zo voor 
de Amerikanen toen Kennedy zich ak
tief met Vietnam begon bezig te hou
den. Verder zijn er nog een tweedui
zend russische ekonomische specialis
ten en in de luchtmacht staan egypti
sche en russische piloten broederlijk 
naast hun (russische) vliegtuigen. 

Militair bestaat het egyptische leger 
dank zij de Sovjets, maar het wordt 
er ook door in bedwang gehouden : 
geen dwaze aanvallen op Israël ! Eko-
nomisch is het al evenzeer gebonden : 
de katoenoogst dient om de schulden 
te betalen en het zijn de Russen die 
naar petroleum zoeken. 

Maar wat zij er ook voor doen, zij 
zijn niet geliefd in Egypte ! Psicholo-
gisch gezien staan de Egyptenaren te
genover de Russen zoals de Vietna-
mezen tegenover de Amerikanen. En 
zij « kunnen », evenmin als de Ameri
kanen Noord-Vietnam, Israël overwin
nen ». 
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KRACHTIGE TAAL 

In de Verenigde Staten be
staat sinds enige tijd een nei
ging om bij wijze van protest 
tegen iets wat tegenstaat de 
eigen nationale vlag te scheu
ren of te verbranden. James 
Haley, die lid is van de kamer 
van volksvertegenwoordigers, 
had voor de jongelui die derge
lijke dingen uithalen volgende 
krachtige woorden over : 
«Breng ze tweehonderd mijlen 
ver in zee. Doe ze daar hand
boeien aan. Hang hen een an
ker om de hals, smijt ze over
boord en zeg hen dat zij naar 
een land kunnen zwemmen 
waarvan zij de vlag respekte-
ren ». Hoe oud we ook zijn, zo 
krachtige taal hebben we zel
den gehoord. Maar misschien 
wil men naar aanleiding van 
dit voorbeeld wel begrijpen, 
hoé krachtige taal moét begre
pen worden. 

GOED VOORZIEN 

Eugen Gerstemaier, de gewe-
ze" voorzitter van de duitse 
Bondsdag, en in ruime mate 
ook gewezen verzetsstrijder 
tegen de nazis, zal misschien 
toch nog een rustige en goed 
voorziene oude dag kunnen be
leven. Voorlopig beschikt de 
man slechts over zesenzestig 
duizend mark pensioen per 
jaar (als voorzitter van de 
Bondsdag), ongeveer dertig 

duizend mark (als professor — 
wat hij nooit was, maar zoge
zegd verhinderden de nazis 
hem dat ook in 1946 nog !); ver
der heeft hij dan nog een vijf
enzeventig duizend mark per 
jaar uit allerlei beheerderspos-
ten. Vermits dit niet voldoen
de is, wordt getracht hem tot 
voorzitter van het « Goethe-In-
stitut » te benoemen. De « ver
goeding » hiervoor is nog ni« 
vastgesteld, wat wil zeggen da 
e»- nog geen hoogtegrens is bi 
paald! Samen met de inkon 
sten van zijn bescheiden eiger 
dommen moét het mogelij 
zijn voor deze « held », in leve 
te blijven. 

MARY JO KOPECHNE 

De dag na de dood van Mar 
Jo Kopechne kon Edward Kei 
nedy zich haar naam niet hei 
inneren. Drie maanden na d 
18e juli is haar naam nog w 1 
niet helemaal vergeten, maj 
het is wel waarschijnlijk d; 
dit nogal spoedig toch wel z; I 
gebeuren. Vertragingsmaneu 
vers hebben meestal toch enig 
rezultaat! Kennedy zelf schijnt 
overtuigd te zijn dat het hem 
mogelijk is, miljoenen Ameri
kanen van zijn onschuld te 
overtuigen. Maar hij erkent 
ook dat dit met miljoenen an
dere Amerikanen niet zal luk
ken. Wat 18 juli voor de Ken-
nedy-dinastie zal betekenen in 
de volgende jaren, staat nog he-

Vei leden zaterdag had in de Senaat te Bnissel de voltallige zitting van de vijftiende jaailijkse Navo-ver» 
gade) ing plaats. Ondei de aanwezingen onze P. W. Segers. 

lemaal niet vast. Wel schijnt 
Edward Kennedy de laatste we
ken erg vermagerd te zijn, wat 
de schampere bemerking uit
lokte « dat er toch een gemak
kelijker manier moet zijn om 
te vermageren ». 

THAI KHAG CHOEJEN 
De moord, uitgevoerd door leden van 

de U.S.-Special Forces op de Vietnamees 
Choejen, heeft het amerikaans leger in 
Vietnam eens te meer een sleahte per.s 
bezorgd. 

Thai Khac Choejen loerd door een 
groepje « Green Berets » volgens alle re
gels van de onderwereld koudgemaakt : 
verdoofd met morfine werd hij aan 
boord gebracht van een bootje, dat 
's nachts uitvoer vanaf een eenzame 
kuststrook ; een paar kilometer buiten 
de oever werd Choejen met een nek-
schot gedood, waarna het lichaam - ver
zwaard met kettingen en autowielen -
in het water gegooid werd. De plaats 
voor de misdaad was uitstekend geko
zen : de zee is er vijftig meier diep, de 
bodem bedekt met een laag slijk en het 
water vergeven van haaien. Van Choe-
jens lichaam werd dan ook geen spoor 
teruggevonden. Bijna de perfekte mis
daad. 

Er kwam echter een kink in de kabel: 
tien dagen na de moord bracht een 
«Green Beret», die op de hoogte was 
van de feiten en die vreesde dat hij wel 
eens het volgende slachtoffer van zijn 
wapenbroeders zou kunnen worden, de 
hele zaak aan het licht. De weerslag 
was groot. De zuidvietnamese regering 
protesteerde krachtig ; ten eerste was 
dit protest een formele aanklacht tegen 
het feit dat am,erikaanse moordkomman-
do's blijkbaar ongehinderd een Vietna
mees burger konden opruimen en ver
volgens liet Saigon verstaan, dat Choe
jen een potentiële bode tussen prezi-
dent Thieu en de noordvietnamese rege
ring was. Het amerikaans leger, dat 
nooit veel opgehad heeft met de Special 
Forces, reageerde al even heftig : gene
raal Abrams liet de betrokkenen aan
houden, kondigde een wijdlopend onder
zoek aan en stelde strenge bestraffing 
in het vooruitzicht. 

De rest van de geschiedenis heeft in 
alle kranten gestaan : de CIA verbood 
haar agenten, te getuigen op het proces. 
Daardoor werden gerechtelijke vervol
gingen onmogelijk ; de « Green Berets » 
gingen vrijuit en werden door een (be
perkt) deel van de amerikaanse open
bare mening gevierd als helden. En met
en was « het incident» gesloten. 

Een incident, inderdaad : meer dan dat 
kan men de moord op Choejen in de 
lange reeks van door de groene mutsen 
bedreven moorden niet noemen. Het ge
val Choejen staat niet alleen ; het is 
slechts een moment in de duistere ge
schiedenis van de Special Forces. 

Die geschiedenis begon in 1952. De 
Verenigde Staten zochten naar een mid
del, om aan de subversieve strategie van 

de kommunisten vooral in Azië een ant
woord te geven. Met voor ogen het voor
beeld van de OSS-eenheden die tijdens 
de tweede wereldoorlog (o.a. samen met 
de Vietnamese partizanenleider Ho Tsji 
Min) tegen de Japanners hadden ge
vochten, werden de eerste « Green Be
ret n-eenheden opgericht. Ze namen deel 
aan de koreaanse oorlog en vormden 
guerilla-eenheden achter het kommunis-
tisch front. Vier jaar later moesten de 
Special Forces hun korpskentekens - de 
groene muts en het zilveren trojaans 
paard - afleggen ; de amerikaanse le
gerleiding had altijd de oprichting en 
de inzet van deze eenheden met lede 
ogen gevolgd en achtte het ogenblik 
gunstig om de Special Forces machte
loos te maken. 

De Vietnamese oorlog gaf de « Green 
Berets» echter opnieuw een kans. De 
eenheden groeiden uit tot een nooit ge
kende omvang. Anti-partizanen werden 
gerekruteerd over de hele wereld. Aan
vankelijk kwam praktisch een vierde 
van de aanwervingen uit de oosteuro-
pese emigratie. De weinig kieskeurige 
wervers van de Special Forces rekru
teerden later helemaal aan de rand van 
de maatschappij : avonturiers van alle 
slag kregen de groene muts op het hoofd 
gezet. De opleiding in Fort Bragg loog 
er niet om : de wetenschap dat gueril
las principeel geen gevangen maken dat 
inheemse bevolkingen moeten gewonnen 
worden onder meer door het likwideren 
van onpopulaire beambten werd de re
kruten ingehamerd. Kursussen over rus-
sische foltermetoden bij het ondervra
gen van gevangenen werden begeleid 
met het doorzichtig kommentaar : « of
ficieel kunnen we u zoiets niet beve-
Zen»... 

Bij de heropbloei van de « Green Be
rets», bij het plots aanzwellen van de 
getalsterkte van 1.800 naar 9.000 man
schappen, bij de plannen om zelfs vijf
tigduizend groene mutsen op te leiden 
duikt steeds weer één naam op : Kenne
dy. Zowel prezident John Kennedy als 
zijn broer Robert waren de grote bevor
deraars van de Special Forces. Ze be
zochten geregeld Fort Bragg en lieten 
zich op allerlei wijze speciaal met de 
groei en de bloei van de groene mut
sen in. Zowel inzake de « Green Beretsi) 
als inzake de Vietnamese oorlog in het 
algemeen moeten worden herinnerd aan 
het feit, dat de Kennedy's de peetooms 
waren van de eskalatie, waartegen la
ter Robert en tans Ted van leer zijn 
getrokken toen het tij keerde en toen er 
zijde te spinnen was met het verlooche
nen van wat men zelf had gedaan... 

A.N. Tovano 

OOK EEN BEWIJS 

Tijdens een proces tegen een 
russische joodse burger die be
weerd had dat de Joden in de 
Sovjetunie verdrukt werden, 
leverde de openbare aanklager 
het bewijs dat dit niét zo was. 
Dit gebeurde tijdens de onder
vraging van de beschuldigde. 
Vraag : Weet ge tegen wie wij 
gestreden hebben ? Antwoord : 
De nazis. Vraag : En waarvoor 
hebben wij gevochten ? Voor 
vrijheid ? Antwoord : Ja. 
Vraag : Hebben wij gewonnen? 
Antwoord : Ja. De openbare 
aanklager besloot : Ziet u nu 
wel ; dat betekent dat wij nu 
de vrijheid hébben. Een heel 
stevig bewijs, maar dan voor 
de kleutertuin van de logika. 

LANGZAAM AAN 

Hoesak, de opvolger van 
Doebtsjek, klaagt er over dat 
hij met een chaotisch = ekono-
mie opgescheept zit. Dat is 
juist. Maar als hij de verant
woordelijkheid daarvoor op de 

leiders van het voorbije jaar 
schuift, dan is dat een dwaze 
uitvlucht. De tsjechoslovaakse 
industrie die degelijk en mo
dern was, zeker in dit gedeel
te van Europa, kwam vrijwel 
onbeschadigd uit de wereldoor
log Na de staatsgreep van 1948 
werd echter het sovjetsisteem 
ingevoerd; het rezultaat was 
dat Ota Sik geen andere uit
weg zag dan een echte, zij het 
voorzichtige koersverandering. 
Hiervan is sinds enkele maan
den niets meer overgebleven. 
De Tsjechen en de Slovaken 
willen nu minder dan ooit 
«voor de Russen werken». 
Joernalisten beweren dat bijna 
niemand in dit land nog meer 
dan drie uur per dag werkt'. 
Wat daar ook van zij. het 
staat vast dat <fau de zesdui
zend voorziene appartementen 
voor het voorbije jaar er nog 
geen honderd zijn klaar geko
men. Langzaamaan gaat het 
dus in elk geval. Uiteraard zal 
ook de eigen bevolking daar 
zeker onder lijden, al heerst er 
in Tsjecho-Slovakije beslist 
geen ondervoeding. 

Conve geraakte nlel over de muar en heeft — ondanks êe hupannin-
gen van de jongedame hierboven — ec7ï tveede stemronde ncd'.g ont 

terug m de Assemblee te geraken. 
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Wanneer men in het antwerpse « Muzeum van het 
Vlaams Kultuurleven » de zaal betreedt, gewijd 
aan de beginperiode der vlaamse beweging, dan 
bemerkt men dat in de onmiddellijke nabijheid der 
bekende « vaderen der vlaamse beweging »,Wil-
lems en David, twee andere vooraanstaande figu
ren uit die beweging vertoeven, namelijk Snellaert 
en Prudens Van Duyse. Over Snellaert, de West
vlaming die in het grootnederlands-gerichte gentse 
flamingantisme een voorname rol speelde, schre
ven wij reeds. De Oostvlaming Prudens Van Duy

se zou eveneens in dit centrum van vlaamse her
opleving, dat Gent toen was, een belangrijke rol 
spelen en wij durven daarbij gerust vooropstellen 
dat hij met Snellaert, na het heengaan van Willems 
en David, een der markantste figuren geweest is 
van het grootnederlands flamingantisme dat in 
Gent zijn voornaamste steunpunt had, terwijl in 
Antwerpen een meer postrevolutionair vlaams-bel-
gisch flamingantisme de leiding zou nemen, hoe» 
wel ook daar de grootnederlandse gedachte zou 
veld winnen, altans taalkundig en kultureel. 

Prudens Van Duyse, geboren in 1804, 
was het vijfde kind in het gezin van de 
geneesheer Joze£ Van Duyse. Na de lagere 
school gevolgd te hebben ging hij niet naar 
het middelbaar onderwijs. Zijn vader oor
deelde misschien dat het toenmalig mid
delbaar onderwijs op geen hoog peil stond, 
hoewel Willem I met zijn schoolpolitiek en 
de kontrole op het onderwijs poogde hier
in vciaiidering te brengen, tot ongenoegen 
van veel geesteijken wier intellektuele ba
gage niet erg zwaar woog. Van Duyses va
der was een ontwikkeld man en bezat een 
uitgebreide biblioteek met latijnse, griekse, 
franse en nederlandse auteurs waaruit hij 
putte om zijn zoon onderwijs te verstrek
ken. Toen de jonge Van Duyse 22 was en 
zijn vader oordeelde dat Prudens bekwaam 
genoeg was, mocht hij naar de univer-
steit. Eerst naar Leuven waar hij rechten 
ging studeren, doch er maar één jaar bleef. 
Hij kon in dat verfranste milieu niet aar
den. Daarom ging hij het jaar daarop naar 
Gent, waar hij kennis maakte met de uit
zonderlijke nederlandse hoogleraar Schrant, 
die op vele jonge Zuidnederlanders een 
blijkende in^!oed zou uitoefenen. Ook op 
Van Duyse, die er niet alleen een verdedi
ger van de eigen taal werd maar ook een 
vurig voorstander van het koninkrijk der 
Nederlanden. Toen in 1830 de omwente
ling een einde stelde aan de nederlandse 
eenheid, werd hij beschuldigd van oran-
gisme en week uit naar het noorden. Hij 
leerde er de dichter Hendrik Tollens ken
nen, in Den Haag. Na de dood van zijn 
vader in 1831 keerde hij terug naar zijn 
vaderstad en promoveerde in 1832 tot dok
ter in de rechten. 

Van Duyse had echter geen lust om ad-
vokaat te worden : reeds in 1816 had hij 
zijn eerste verzen gepleegd en in 1823 zijn 
eerste werk uitgegeven. In 1835 werd hij 
tot leraar benoemd aan het gentse athene
um. In 1838 werd hij archivaris der stad 
Gent. Gehuwd in 1842 met Sophia Wout-
ters, die hij in Veume had ontmoet, ging 
hij te Gent wonen op de Garenmarkt (tans 
Anseeleplein). 

Toen er aan de gentse universiteit een 

professor in de nederlandse letterkunde 
moest benoemd worden, was niemand meer 
gekwalificeerd dan Van Duyse. Toch werd 
hij voorbijgegaan : om zijn orangistisch 
verleden en zijn flamingantisch heden. Men 
trachtte het nadien wel goed te maken met 
een belgische dekoratie, maar Van Duyse 
bleef gegriefd om deze achteruitstelling. 

Hij overleed in 1859, en werd begraven 
op het kerkhof te St.-Amandsberg. In 1893 
werd er een gedenkzuil opgericht door de 
stad Dendermonde. 

Prudens Van Duyse, die slechts 55 jaar 
word, heeft echter op die korte tijd een on
gehoorde aktiviteit ontplooid. Als letter-
k ndige en ook als flamingant en organi-
zator toonde hij zich onvermoeibaar. Zijn 
literair werk is zeer uitgebreid en de bilio-
grafie ervan beslaat wel een vijftal blad
zijden. Zijn zoon Florimond gaf na de 
dood van zijn vader nog tien bundels « Na
gelaten gedichten » uit. Van Duyse was 
een romantikus, en het gevoel der roman
tiek werd bij hem vaak sentimentaliteit 
vooral wanneer hij het over menselijke ge
voelens zoals liefde, smart, genegenheid, ge
luk, trouw enz. had. Hij miste het talent 
tot psichologische nuancering. Zijn werk 
bevat, naast een door natuur en gezin geïn
spireerde tematiek, ook werken geschreven 
ter verdediging van de taal, naast een aan
tal gedichten gewijd aan historische onder
werpen met nationale inslag : « Jacob Van 
Artevelde >, « De dood van Egmont » enz. 

Van Duyse die aanvankelijk in kontakt 
stond met vescheidene rederijkerskamers 
en er ook dichtprijzen behaalde, besefte 
echter wel dat er iets anders moest komen 
dan die rcdcrijkerspoëzie en hij zocht in 
het noorden naar voorbeelden. Daar was de 
poëzie echter ook grotendeels verstard in 
retoriek — van Bilderdijk tot Helmets — 
zodat de Vlaming er buiten een verrijking 
van zijn taal weinig grote voorbeelden 
vond zoals die wél in de duitse en franse 
romantiek bestonden. Zijn taalkennis, de 
vaardigheid waarmee hij dichten kon en 
en zijn grote kennis en belangstelling voor 
al wat er gebeurde, waren de oorzaak van 

een onbegrensde literaire produktie, waar
in de werkelij k-poëtische gewrochten in 
verhouding gering waren. 

Zijn flamingantische aktiviteit is belang
rijker dan die van de literator en het is 
dan ook als dusdanig dat hij naar voren 
treedt in de geschiedenis der nationale her
opstanding. 

Zijn flamingantisme was evenals dat van 
Willems en Snellaert een deel van zijn 
grootnederlandse overtuiging. Jaren na de 
scheiding, wanneer men hem verzoend 
waande met de realiteit van de nieuwe 
staat, wees hij nog op de eenheid der Ne
derlanden. In de inleiding tot zijn « Va-
derlandsche Poezy > schrijft hij « ... het 
vaderland twelk aanschouwd als gemeene-
best der Nederduitsche letterkunde, één en 
onverdeelbaar is. Moge het medewerken 
ter algemene volksverbroedering van het 
zedelijke rijk der Nederlanden ! » 

Prudens Van Duyses naam zal echter on
afscheidelijk verbonden blijven met de her
leving van het vlaamse lied, met de vlaam
se zangbeweging. Hij legde daarbij een 
buitengewoon organizatorstalent aan de 
dag. 

Reeds zeer vroeg — zes jaar na de om
wenteling, in 1836 — werd te Gent een 
maatschappij gesticht, waarvan de naam 
door Van Duyse gegeven werd : « De tael is 
gansch het volk ». Deze spreuk, die zo dik
wijls geciteerd werd, gaf vaak ook aanlei
ding tot verkeerde interpretaties en kritiek. 
Van Duyse zou benevens zijn filologisch 
en literair werk weldra ook zowel in de 
spellingoorlog (waarover hij éen geslaagd 
gedicht schreef, waarin de romantikus be
wijst dat hij ook scherpe satire kan aan
wenden) als in de meer algemeen-strijden
de vlaamse beweging een vooraanstaande 
rol spelen. 

Hij was redakteur aan het veertiendaag
se, vlaamsgezinde blad « De Eendragt » te 
Gent dat door Frans Rens in 1846 gesticht 
werd. .Hij was tevens een der promotors 
en lid van de uitvoerende kommissie van 
de nederlandse kongressen die zulk een be
langrijke rol zouden spelen in de toenma
lige vlaamse beweging. Hij zou verscheide

ne malen kommissïe-lid en spreker zijn op 
deze kongressen. Zijn bekendste en belang
rijkste realizatie was wel de inrichting der 
vlaams-duitse zangfeesten en de stichting 
van het < Vlaamsch-Duitsch Zangverbond >, 
in 1846. De kulturele oriëntatie der vlaam
se beweging ging immers niet alleen naar 
het noorden. Duitsland — en dan vooral 
het Duitsland der romantiek — oefende 
een grote aantrekkingskracht uit op de 
vlaamsgezinde intellektuelen. Te Gent ve^ 
scheen een tijdschrift « De Broederband > 
dat door de Waal Delecourt (voorloper 
der « aldietsche beweging >), De Vleesch-
ouwer en Dr. J. W. Wolff uitgegeven 
werd. Wolff gaf een vrije kursus in duitse 
oudheidkunde aan de universiteit te Gent, 
Het tijdschrift had tot doel « de hoogduif-
se letterkunde, wetenschap en kunst bij 
onze landgenoten meer en meer te doen 
kennen, de nederduitse letterkunde meet 
in Hoogduitsland. t> 

Het is door toedoen van deze Dr. WolH 
en samen met hem dat Van Duyse in 1846 
het « Vlaemsch-Duitsch Zangverbond » op
richtte. In 1844 was het keulse « Kölner 
Manner Gesangverein > opgetreden u» 
Gent. Van Duyse besprak met hen de 
vlaams-duitse samenwerking. In 1846 had 
in Keulen het eers.te zangfeest plaats, met 
2304 zangers, waaronder vierhonderd Vla
mingen, uit 22 duitse en 27 vlaamse steden 
en gemeenten. Van Duyse was dé grote 
man van het feest : ook Conscience en No-
let de Brouwere wareft aanwezig. Van 
Duyse had voor de gelegenheid ter begroe
ting der duitse zangkoren, een bewerking 
gemaakt van « Das deutsche vaterland » 
van E.M. Arndt. Het tweede zangfeest, ge
houden te Brussel datzelfde jaar, werd 
echter een gedeeltelijke mislukking ; de 
aanwezigheid van de belgische koning en 
de herdenking van de belgische omwente
ling waren als het ware een domper op de 
Vlaamse geestdrift. In 1847 werd een derde 
zangfeest gehouden, maar hoezeer ook de 
geestdrift daar weer oplaaide : de patrona
ge door de belgische staat en de toespitsing 
op de « goede muziek » deden deze va-
broederingsfeesten v e r wa t e r e n . " 

I 



€ Vlaamsch-Duitsch Zangverbond » stierf 
dan ook, samen met de zangfeesten. Van 
Duyses verwezenlijkingen op het gebied 
van deze verbroedering door de volkszang 
waren een simptoon van de tijd : op alle 
gebied bestonden er vaak diukke en vriend
schappelijke kontakten tussen vlaamse en 
duitse geleerden, dichters en filologen en 
zelfs het officiële België onderhield goede 
betrekkingen met het politiek en ekono-
misch sterk wordende Duitsland : de vrees 
voor Frankrijks expansiedrang deed de jon
ge staat een politiek tegenwicht zoeken. 
Zelfs in 1870 was de antipatie tegenover 
Napoleon nog zo sterk dat Victor de la 
Montagnes « Stijdkreet voor Germanje > 
een uiting was van een gevoel dat niet tot 
een kleine kring « germanofielen » beperkt 
was. 

Van Duyses aktie legde daarenboven kon-
lakten, die later nog zouden vrucht afwer
pen. Zijn werking op het gebied van de 
volkszang zou door zijn zoon Floiimond 
voortgezet worden. Ging zijn werk op het 
gebied der zangfeesten teloor, dan zou in 
het klimaat dat hij geschapen had — ook 
in de eigen familie — de aktie voor het 
volkslied en de volkszang veider gedijen. 
Toen in 1846 Prudens van Duyse bij mi
nister de Theux aandrong om bij de mu
zikale staatswedstrijd ook een nederlandse 
tekst aan de mededingers voor te leggen, 
antwoordde deze nobiljon : « wanneer men 
een beetje nadenkt, moet men toch weten 
dat alleen het Frans daarvoor in aanmer
king kan komen » Dit werd gezegd op 
een ogenblik dat de vlaamse zangbeweging 
haar leefbaarheid bewezen had en het 
Vlaamse lied zijn waarde l 

Florimond van Duyse, oudste zoon van 
Prudens, zette het werk van zijn vader 
voort, niet alleen met zijn werk op gebied 
van de volkszang maar ook als flamingant. 
Geboren in 1843, kieeg hij reeds op zeven-
jange leeftijd vioollessen en werd op zijn 
tiende jaar leerling aan het gentse konser-
vatorium. In het familieboek schreef Pru
dens Van Duyse dat zijn zoon Florimond 
in 1858 reeds komponeerde en zijn eerste 
romance schreef. Prudens Van Duyse stierf 

in 1859. In 1873 behaalde Florimond de 
tweede piijs in de staatswedstrijd. Zî jn 
werkkracht op het muzikale vlak was al 
bijna zo groot als die van zijn vader op 
dat der dichtkunst. Daarenboven getuigde 
zijn werk voor een onmiskenbare begaafd
heid. Zijn gTote betekenis ligt echter niet 
zozeer in het kreatieve dan wel op het ge
bied der muzikologie. Wat hij op dat ge
bied verwezenlijkt heeft is als het ware de 
teoretische voortzetting van zijns vaders 
praktisch en organizatorisch werk. Nadat 
Van Duyse, op aanraden van zijn vriend, 
de leerling van Gezelle Dr. Eugeen van 
Oye, Wagner gehoord had, zei hij : « Voor
taan komponeer ik geen operetten ot ope
ras meer ! s> Hij schreef niet meer voor het 
het toneel maar wendde zich tot het lied, 
het vlaamse volkslied. Hij leidde mede de 
vlaamse liederavonden die door het Wil
lemfonds werden ingericht. Hij bewerkte 
liedeien uit de 14e, 15e, 16e en 17e eeuw. 

Bij gelegenheid van allerlei kongressen 
en feestelijkheden bewerkte en hamioni-
zeerde hij een aantal oude vlaamse liede
ren : « zij zijn de uiting van een volk dat 
zingen wil, ons eigen volk dat zo zijn ziel 
uitspreekt... En daaiom verdienen ze door 
elk gekend en gezongen te worden... » 

Toen hij in 1883 kennis maakte met 
€ Het Lied in de Middeleeuwen » van zijn 
vriend Dr. G. Kalff, die het literaire as-
pekt dezer liederen behandelde en de hoop 
uitdrukte dat eens een liederboek met tekst 
en muziek zou verschijnen, wist hij wat 
zijn levensopdracht was. Een grote belezen
heid, naast een natuurlijke aanleg voor me
lodie en ritme en een wetenschappelijke 
vorming stelden hem in staat op dat ge
bied pionierswerk te verrichten. Naast de 
studie van de middeleeuwse muziek en van 
de 'taal, moest een omvangrijk materiaal 
doorgewerkt worden : uitgaven in verschil
lende landen, bronnen in binnenlandse en 
buitenlandse biblioteken en privé-verzame-
lingen. Daarenboven onderhield hij een 
uitgebreide korrespondentie met muzikolo-
gen, letterkundigen en taalkundigen in 
binnen- en buitenland. 

Het rezultaat van die studies legde hij 

neer in verscheidene werken : in « Het 
eenstemmig Fransch en Nederlandsch we
reldlijk lied van de Xle eeuw tot heden > 
dat in 1896 verscheen ; in « De melodie 
van het Nederlandsche Lied en haar rit
mische vormen » (1902), maar vooial in 
« Het Oude Nederlnndsche Lied » (1903) 
een uniek weik dat teksten en melodieën 
der oude geestelijke en wereldlijke liederen 
bijeenbracht en dat in drie lijvige boek
delen verscheen, van 1903 tot 1908 : 2800 
bladzijden met 474 weieldlijke en 240 gods
dienstige oude liederen, met uitvoerig we
tenschappelijk kommentaar. Over dit werk 
zei Lambrecht Lambiechts • « Hij heeft 
ons een nieuwe adelbrief geschonken, want 
een volk dat zulke prachtliederen en in 
zulk een aantal heeft gezongen, moest ook 
een hoge tiap van kuituur bereikt hebben, 
ja een k iltuur die zo goed als enig is in 
West-Europa ». 

En Maurits Sabbe schii]tt in « De Vlaam-
sche Muziek J : « Hij heeft de kioon gezet 
op de studie van het oude nederlandse 
lied, waaraan zoveel Vlamingen van het 
ontstaan der Vlaamse Beweging af hun 
beste krachten hebben gewijd. Met een toe
wijding slechts geëvenaard door zijne be
voegdheid in de muziekwetenschap en door 
zijn kennis onzer oude taal, heeft hij ge
durende lange jaren de rijkdommen verza
meld, gelouterd en gekommenteerd, waar
mede hij nu aan ons grootnederlands ge
voel nieuwe fierheid en nieuwe kracht kon 
geven... » 

Florimond Van Duyse, komponist uit ta
lent, en muzikoloog uit liefde, was kandi
daat in de wijsbegeerte en letteren en doc
tor in de rechten. Hij werd krijgsauditeur, 
en zijn vlaamsgezindheid liet hij ook in 
dat ambt blijken. Toen in 1888 een vlaams 
soldaat voor de krijgsraad in het Neder
lands verdedigd werd, hield hij het rekwi-
sitorium ook in die taal : een voor die tijd 
ongewone gebeurtenis I Hij steunde daar
enboven elke aktie tot verbetering der taai
toestanden bij het gerecht. 

Het feit dat hij zijn hoofdwerk over heï 
nederlandse volkslied in onze taal gepubli
ceerd had, verminderde er misschien de 

verspreidingmogelijkheden van en beperk
te zijn eigen wetenschappelijk sukses, maar 
hij oordeelde dat juist de wetenschap>.men-
sen bewijzen moesten dat onze taal voor 
dergelijke publikaties vooi geen andere 
moest achteruitgaan, 

Florimond Van Duyse, die een streng 
rechter kon zijn, met gezag en waardigheid, 
was nochtans van aard schuchter en gevoe
lig. Of het deze schuchterheid was, ofwel 
de liefde en de zorg om zijn moeder en zie
kelijke zuster die er de oorzaak van waren 
dat hij nooit gehuwd was, weten wij niet... 

Toen hij s morgens dood gevonden 
werd op zijn bed op 18 mei 1910, bleek daï 
hij door de dood verrast wa« eeworden 
midden in zijn werk. 

Hij werd begraven op 21 mei op het 
kerkhof van St. Amandsberg. Tn 1938 lief 
de V.T.B, een gedenkplaat onthullen aan 
het huis in de Laurent Delvauxstraat waar 
hij leefde, werkte en stierf. <•- Hij redde den 
volksschat van het Oude Nederlandsche 
Lied » stond erop te lezen en Karel Pee-
ters, voorzitter van het Vlaams Nationaal 
Zang\erbond, dat het werk ^an vader en 
zoon Van Duyse op schitterende wijze 
voortzette, noemde Florimond Van Duyse ; 
« de luitenant van Peter Benoit ». 

Aan het voorbeeld van vader en zoon 
Van Duyse wordt duidelijk, welke grote 
betekenis de vaak gesmade romantiek voor 
onze kulturele en politieke herwording 
betekend heeft. Door haar belangstelling 
voor het verleden, voor de eigen geschie
denis en de bronnen van de volkskultuur, 
werd het vergeten kultureel erfgoed terug 
opgedolven en werd aan een volk dat zich 
uit de diepste vernedering langzaam op« 
richtte, een machtige zedelijke steun ge» 
schonken : het weten van het eigen grooïs 
verleden, het hervonden geloof in zichzelE, 
Tot dit hervinden van nationaal zelfbe
wustzijn hebben zowel de vader als de zoon 
Van Duyse op belangrijke wijze bijgedra* 
gen... Waï op het graf van Florimond Van 
Duyse gebeiteld staat, geldt voor beiden : 
« Zij leerden hun volk zingen > 

id 
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haard 

Het ligt in de lijn van de tijd veel za
ken als een probleem te beschouwen. Zo 
ook de ouderdom. Dat die vroeger een 
doodgewoon probleemloos onderdeel 
van het leven was, hoeft ons niet te ver
wonderen. Het « eigentijds » probleem 
van de ouderdom kan alleen goed ge
steld worden, wanneer wij het plaatsen 
in het geheel van de hedendaagse kui

tuur. Want onze kuituur is een stadskul-
tuur geworden en dit brengt voor de ou-
derwordende mens tans een « andere » 
oude dag mee. Niet dat er vroeger geen 
steden waren. Maar de stad zoals wij die 
nu kennen is met haar kuituur naar het 
platteland gekomen en heeft er een an-
•^ere levenswijze opgedrongen. Ouden 
van dagen beseffen deze verandering. 

IN DE AVOND VAN 

HET LEVEN 

HUN GESCHENK 

Op school had de juffrouw hen 
veel verteld over de ouden van 
dagen. Ze had grote foto's van 
grootvaders en grootmoeders op 
het bord gespijkerd. Oude mannen 
die met een fijn brilletje hun krant 
lazen, vrouwen met rimpels in hun 
voorhoofd en zon er op, zaten 
op pcn bank in het park te breien. 
Een heel oude man met een 
sneeuiorvitte baard (een jongen 
ve-^telde dat die net op een reuze-
vlok gesponnen suiker leek en 
heel de klas moest luid lachen), 
keek hen vragend aan. Een her
der u as er ook bij, zo een oude me
neer hadden ze nog nooit gezien. 
Op een andere was een oud vrouw

tje die met zilveren vissen op haar 
schoot zat en met op de achter
grond masten van vissersboten. 
Op de verste foto stonden kinde
ren die bloemen reikten aan hun 
grootvader, een grote grijze man 
die glimlachte. 

Zo was een les begonnen over 
de week waarin zij speciaal aan 
hun grootouders en aan al de men
sen die even oud waren moesten 
denken. Woonden zij in de stad 
dan moesten ze hen een bezoekje 
brengen, bloemen meedragen en 
misschien ook een geschenkje. dat 
zou hen heel veel plezier doen. 
Woonden zij in een andere stad 
of op het platteland dan zouden 

Daar de ouderwordende mens stilaan 
meer en meer kracht en vat op het le
ven verliest (zodat met van « zelfver
hes » IS gaan praten) beseft hijzelf dat 
hij door zijn hoge ouderdom niet meer 
kan meedoen in het jachtige geheel. Hij 
weet dan dat hij niet meer kan konkur-
reren in een maatschappij waar alles af
gestemd is op mensen die het vlugger 
willen en tot meer produktie wensen te 
komen, een maatschappij waar de min
der sterke als een zwakkeling wordt be
schouwd. Als de dag komt dat men cp 
rust gesteld wordt, dreigt het gevaar dat 
men zich nutteloos voelt en kan er een 
grote vervreemding ontstaan. 

Ouderen hebben behoefte aan en recht 
op sociale veiligheid, speciale verzor
ging, genegenheid, verstrooiing en nieu
we interessepolen. Tevens zou er een al
gemene herziening en herwaardering 
van het leven na de beroepsjaren moe
ten doorgevoerd worden. Want onge
twijfeld rijst bi] velen de vraag of ze de 
jaren na hun op rust stellen niet moeten 
beschouwen als een tijd van afwachten, 
een tijd van aftakeling. De periode na 
hun aktieve dienst moet een werkelijke 
betekenis en een wezenlijke inhoud 
krijgen. Want is het niet zo dat men in 
zijn ouderdom het toppunt van het men
selijk leven beleeft ? Moeten jonge 
mensen niet in die richting opgevoed 
worden en moet hen niet worden ge
leerd dat de hoge leeftijd het maksimale 
punt van wijsheid, bezadigdheid en le-
vensbewustzijn kan zijn ? 

Waar vroeger de ouderling in de ge
meenschap een belangrijke en eerbied
waardige funktie had, is hij nu iemand 
geworden die aan de rand van de maat
schappij leeft : een « geval ». Vroeger 
kon een oudgeworden boer of vakman 
zijn bedrijf stilaan aan zijn zoons over
laten en zich bezighouden met kleinere 
en lichtere werkjes. Er was geen merk
bare overgang naar zijn oude dag. Nu 
kan dat niet meer ; een oud geworden 
arbeider of bediende verdwijnt uit het 
produktieproces. Men heeft een jaartal 
vastgelegd waarop men « oud » gewor
den is, alsof oud-zijn met een standaa.ïd-
maat kan worden gemeten. 

De oude boer die in het werk inge
schakeld bleef, was er beter aan toe dan 
de op rust gestelde bediende of arbeider 
nu. Nu is er plots een leemte als iemand 
pensioengerechtigd wordt. Hobbies zijn 
een middel om die leemte te vullen. Wij 
vragen ons af, of zij volwaardig zijn of 
zij een even sociale en vitale betekenis 
hebben als het beroep. 

Vele ouden van dagen hebben een op
lossing gevonden in ontspanning, zoals 
reizen en sport ; ze zien dat als een mid
del om er steeds goed voor te komen en 
om zo nog « mee te doen » en « mee te 
tellen ». 

Het is een pOzitieve instelling, maar 
volstaat ze om de ware, pozitieve zin 
van de ouderdom te ontdekken ? Ande
ren, die zich door de opkomende genera
tie verdrongen voelen, vragen zich af 
waarom ze nog inspanningen zouden 
moeten leveren ; ze gebruiken vaak hun 
ouderdom als een uitvlucht om volledig 
passief te blijven en om een zeker mede
lijden af te dwingen. De druk van de 
jongeren kan angst meebrengen en 
scherpe kontrasten als gevolg hebben. 
Duidelijk komt uit deze enkele opge
somde houdingen naar voor dat het 
vraagstuk van de derde leeftijd zich toe
spitst rond de vraag naar de herwaarde
ring van het oud-worden. 

Het verwerven van een ruim ouder
domspensioen, is na een aktief leven een 
onbetwistbaar recht. Maar de mens 
leeft niet alleen van brood ; de maat
schappij moet zorgen dat de bejaarde 
bezig blijft, dat er steeds nieuwe moge
lijkheden moeten gekreëerd worden 
voor aktieve en kreatieve taken en ont
spanning. De daartoe noodzakelijke in-
frastruktuur moet steeds ter beschik
king staan en in zijn mogelijkheid lig
gen. Kortom, de maatschappij heeft als 
grote plicht haar oud-geworden leden 
verder te integreren. En naast dit alles 
mogen de menselijke betrekkingen niet 
vergeten worden en de vriendschap, 
vooral met jongeren. De maatschappij 
moet tenslotte de bejaarde helpen in 
zijn grootste opdracht : klaar te komen 
met zichzelf, met zijn eigen persoon en 
situatie. 

Heel scherp moet de houding van be
paalde politiekers aangeklaagd worden, 
die van ouderlingen onderdanig kiesvee 
trachten te maken. De neerbuigende en 
berekende belangstelling van een aan
tal stemmen jagers is een belediging voor 
heel de maatschappij. De bejaarde kan 
door een zogenaamd mede-lijden slechts 
beledigd worden ; hij heeft er recht op, 
een kans te krijgen op mede-léven ! 

I •n zijn voor ouderen en 
jongeren nuttig boek «Ouder 
worden in deze tijd» konklu-
deert prof. Kriekemans zijn 
wensen omtrent de derde leef
tijd als volgt: 

1 ekonomische en higiënlsche 
veiligheid ; 

2 geschikte woongelegenheid, 
waarbij de kans gegeven 
wordt aan de echtparen bij 
elkaar te blijven, hun vrien
den, kinderen en kleinkin
deren te ontvangen en te be
zoeken ; 

3 gelegenheid tot ontspanning 
met leeftijdgenoten en mis-
schien een nieuw soort pas
sende arbeid of een part-time 
job ; 

4 advies, terapie en opvoedkun
dige hulp bij het oplossen van 
levensmoeilijkheden en -pro
blemen en, in verband hier
mee, opleiding tot bejaarden
zorg : 

5 opvoeding van de jongeren 
om de ouderen te erkennen, 
te eerbiedigen en lief te heb
ben ; 

6 voorbereiding van de jonge
ren op de eigen oude dag, 
vermits men meestal de ovr 
derdom krijgt die men zelf 
verdiend heeft. 

ze een heel lange brief schrijven 
m,et de stellige wens, hen eens zo 
vlug mogelijk te komen bezoeken. 

Verleden week zijn ze bij hun 
grootouders binnengevallen. De 
brief stond nog op de schouw. Uit
bundiger dan ooit zijn ze peter 
en meter om de hals gevlogen en 
zijn ze aan het vertellen gegaan 
over wat hun juffrouw hen olle-
maal had voorverteld. En een ge
schenk hadden ze ook mee. Een 
mooi boek dat ze met hun eigen 
zondagse centen gekocht hadden. 
Er staat een foto met een oude 
man op en daarboven m Ouder 
worden in deze tijdy>. Een hand
boek voor mensen in de derde leef
tijd. 

Toen ze weg waren, met noten 
en peren geladen, hebben^ groot
vader en grootmoeder het ingeke
ken. Op de eerste bladzijde had
den de kinderen met hun mooiste 
schoonschrift maar haast onlees
baar gepend : « Aan onze lieve pe
ter en meter» en daaronder hun 
vier namen. 



Platen
rubr iek 

Met de aanvang van hei seizoen 
1969-1970 bracht N.V. Family - af
deling Concert Hall - weer een 
reeks L.P.'s op de markt, die qua 
verscheidenheid ook de meest 
veeleisende muziekliefhehher zul
len voldoen. 

Naast de reeds zeer interessan
te prijs van 168 fr.hiedt deze reeks 
nog het voordeel dat men zich hij 
aankoop van één L.P. een twee
de kan aanschaffen tegen de helft 
van de prijs (84 fr.). Een mooie 
gelegenheid dus tot aanvullen van 
diskoteken ! 

BEETHOVEN 
« Christus am Oeiberge » 
Oratorium - op. 85 SMS 2550 

Van Beethovens vele plannen 
om een oratorium te schrijven, is 
slechts « Christus am Oelherge » 
realiteit geworden, zoals ook « Fi-
delio » zijn enige opera is. 

Dit lag vooral aan het feit dat 
Beethoven zeer moeilijk was bij 
de keuze van een libretto. Slechts 
heroïstische figuren, strijders voor 
idealen, konden hem boeien, 

In tegenstelling met de passie-
muziek van Bach, is dit werk in 
opera-stijl gehouden, met zangeri
ge aria's en koloratuur. Het werk 
kende hij zijn eerste uitvoering in 
1803 zeer veel sukses. 

Een internationale bezetting, 
K. Equilez (Oostenrijk), Wendy 
Fine (Zuid-Afrika) en M. Rintzler 
(Roemenië) gesteund door het 
weense Staatsoperakoor- en -or
kest, brengen een homogene uit
voering. 

Gelegenheid wordt hier geboden 
om een eerder zeldzaam werk van 
Beethoven te beluisteren. 

HECTOR BERLIOZ 
« L'enfance du Christ » 
Tri logie sacrée SMS 2612 

Nog een oratorium maar van een 
heel andere opvatting dan het vo
rige echter. Men zou het eerder 
een drieluik kunnen noemen, met 
volgende onderdelen : «Le songe 
d'Hérode », « La fuite en Egypte » 
en « L'arrivée a Saïs ». 

Het zeer gekende «Adieu des 
Bergers» was de kern waarrond 
dit werk werd opgebouwd, over 
een periode van ongeveer vier jaar 
(1850-1854). 

Deze opnamen, waaraan speciale 
zorg werd besteed, werd verwe
zenlijkt met de medewerking met 
de O.R.T.F. naar aanleiding van de 
100ste verjaring van het afsterven 
van Berlioz (1803-1869). 

Ook in Westminster Abbey werd 
dit werk uitgevoerd met dezelfde 
bezetting. 

SCHUBERT 

« Lieder » SMS 2600 
Franz Schubert (1797-1828) is 

een der meest begaafde en tevens 
meest produktieve komponisten 
uit de muziekgeschiedenis. Hij 
komponeerde niet minder dan 1500 
werken, waaronder 600 Lieder, 
500 pianostukken, 100 vokale wer
ken, 10 simfonieën enz... 

Op deze LP brengt Concert Hall 
ons een 16-tal liederen, gezongen 
door niemand minder dan Irmgard 
^eefned, met E. Werba aan de 
«teugfeZ. Het gaat om enkele ge
kende liederen op tekst van Goethe 
en Schiller en enkele minder ge

ur ^^^ vermelden toch graag 
« Wanderers Nachtlied » dat later 
nog als tema van zijn « Wanderer 
^hantasie » zou dienen. 

P^ze plaat zal gewis een ere
plaats in onze diskoteek innemen ; 
uitstekende kwaliteit en meester
lijke vertolking van I. Seefried. 

WEBERN, BOULEZ, BERIO 
Académie du Disque francais. 
Grand Prix SMS 2590 

Drie opvolgers van Schoenberg, 
beoefenaars van de «seriële» mu-
^^ek waar de twaalf tonen van 
ae chromatische gamma niet lan
ger evenwaardig zijn, maar in een 
vooraf bepaalde orde, « de serie ». 
worden genomen. 

Alle lof gaat naar Claude Helf-
l^y, een der zeldzame pianisten. 
"ie een goed vertolker is zowel 
^o.n het klassieke repertorium als 
«an de « avant garde ». 

Standaard encyclopedie 
PANORAMA DER WERELD IN KLEUR' 

De eerste Vlaamse encyclopedie 

...nu ook in wekelijkse afleveringen! 
Elke dinsdag verkrijgbaar bij uw krantenverkoper en boekhandelaar. 

,4,000 krantenverkopers en 
boekhandelaars stellen U 
• voor: de eerste kleuren-
encyclopedie in weke

lijkse afleveringen die 
I in ons taalgebied ver

schijnt. Deze eerste 
Vlaamse encyclope
die wordt U elke 
dinsdag aangebo

den voorslechtsSOF 
per nummer, in de 
vorm van luxueuze, 
volledig in kleuren

druk uitgevoerde afleveringen. 
De alfabetisch gerangschikte onderwerpen 
worden op een grondige wijze behandeld : 
beeldende kunst, muziek, toneel, film, natuur
wetenschap, techniek, ruimtevaart, sport, enz. 
Elk onderwerp wordt rijk geïllustreerd met 
kleurenfoto's en tekeningen in kleur. 
Week na week krijgt U een boeiend panora
ma van ailes wat de moderne mens interes

seert en behoort te weten. Uw kinderen be
schikken over een goede, overzichtelijke huls-
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 
^PANORAMA DER 
WERELD" IN KLEUR 

STANDAARD UITGEVERIJ, ANTWERPEN 

speciale aanbieding: Deze week verschijnt nummer 3. De 
eerste twee nummers samen, tegen de 

prijs van één enkele aflevering (slechts 30 F), zijn nog verkrijgbaar. 



NIKOLAAS EECKMAN 

in het spoor van breugel 

In dit Breugeljaar is het wel interessant even de aandacht te vestigen 
op een eigentijdse « epigoon » van de grote brabantse meester, Nikolaas 
Eeckman, die dezer dagen tn enkele vlaamse steden expozeerde. 

Deze te Vlissingen geboren kunstenaar bracht het grootste deel van 
zijn leven te Parijs door, waar hij samen met de onlangs overleden Kees 
Van Dongen tussen beide wereldoorlogen een der markante -figuren van 
de nogal woelige parijse schilderswereld was. Aanvankelijk wees weinig 
er op dat Eeckman eens nadrukkelijk zou aansluiten bij de schilderkun
dige traditie der Lage Landen. Hij wierp zich hals over kop in het 
kubi'sme tekende en schilderde een tijdje abstrakt en helde ook over 
naar het expressionisme, wat precies de aanleiding is geweest om dan 
uiteindelijk en voorgoed over te schakelen naar een figuratie, die duide
lijk geïnspireerd is op de stijl en de geest van Breugel en Bosch, zal aan 
verscheidene faktoren toe te 'schrijven zijn, waaronder zowel van prak
tische als estetische aard. Het sukses bleef dan ook niet uit. 

Nikolaas Eeckman is een grafikus bij 
uitstek, die dat ook blijft wanneer hij 
aan het schilderen gaat, wat hem niet 
belet een sterk kolorist te zijn, die 
uiteraard met de door hem gekozen 
grote voorbeelden, de oude olietechnie
ken een ereplaats in eigen oeuvre en 
eigen werktrant gunt. Hij werkt veelal 
op krijtgrond, met een nauwkeurig 
voorbereide tekening (waaraan heel 
wat studiebladen voorafgaan) die hij 
dan geleidelijk met dunne verflagen 
uitbouwt tot een schilderij. Eeckman 
heeft aldus een eigen « keuken, die als 
voorbeeld van konsekwent doorgevoerd 
experiment mag gelden, niet omwille 
van het experiment zelf doch in dienst 
van een wel omschreven einddoel. Als 
zodanig zou men deze Nederlander 
wiens polen Vlissingen en Parijs heten, 
een koel berekende «Hollander» kun
nen noemen. Het mag trouwens niet 
ontkend worden dat deze nu al jaren 
volgehouden gedragslijn een zekere 
eentonigheid in zijn oeuvre niet uit
sluit, door een bepaald maniërisme 
wordt gekenmerkt, waar elke wezen
lijke vernieuwing uitblijft. Dat is ech
ter begrijpelijk vooral de laatste jaren 
vermits Eeckman al ver is gevorderd 
in de herfst van het leven. In zijn jon
ge tijd heeft hij blijkbaar meer dan 
genoeg rondgezworven in het woud van 
het experiment om het nu wat_ rusti
ger te doen, des te meer daar zijn zo
genaamde « breugelformule » hem ligt. 

De wereld van Eeckman -S een felle, 
bewogen wereld, met figuren die men 
ook vandaag nog te kust en te keu.- on
der het volk kan vinden, het schilder
achtige volk van langs de wegen, vande 
velden, in de gore straatjes van kleine 
en grote steden, in hun dagelijkse doen, 
bij hun liefhebberij of als centraal ele
ment in de uitbeelding van een of an
dere nederlandse volkswijsheid. Deze 
wereld leeft ook volop in zijn prachtige 
pentekeningen. De mensen van Eeck
man zijn volgens de geldende estetische 
maatstaven geen schone mensen hij 
voert werkelijk geen Adonissen of Ve-
nussen ten tonele Bi] Eeckman vinden 
we echter een heel wat waardevoller 
keuze dan de gladgestreken glamour 
van deze kosmetika-tijd, de keuze die 
hij doet voor de karakterizering, vaak 
in een licht groteske stijl maar daarom 
niet minder trefzeker. Hij verschilt 
daarbij in niets met zijn grote voor
gangers, die eveneens aan het karakter, 
het menselijk karakter de voorkeur ga
ven boven de gladgestreken persona
ges van zovele nederlandse schilders, 
die slaafs de rennaissance-wet van Ita
lië volgden en daardoor hun eigen per
soonlijkheid en «nationaliteit» prijs
gaven. De huidige gelijkschakeling in 
de kunst is echt niets nieuws. 

Een tweede kenmerk, die eveneens in 
de schilderkundige traditie der Neder
landen wortelt, is bij Eeckman de rol 
van dieren, al dan niet monsterachtig, 
die vaak het gevecht uitbeelden dat 
evenzeer in de menselijke « struggle for 
life» wofdt Zo ontstonden taferelen 
met vechtende v"<;<;en of maritieme stil
levens die bij Eeckman het klassiek 

stramien van stilleven ver te buiten 
gaan. Het zijn intussen stuk voor stuk 
rijk geschilderde werken, waarin Eeck
man zijn fantazie volop kan botvieren. 
' Deze fantazie is een ander opvallend 

kenmerk van dit oeuvre, tragi-komisch 
van inslag en vaak een vreemde ver
menging van oude en eigentijdse voor
stellingswijzen, ingrediënten of hoe 
men nu bij voorbeeld een 16e eeuws 
hoofddeksel, waarop een 20-eeuwse tv-
aiitenne ••prijkt wil noemen Dat alles 
maakt het werk van Eeckman tot een 
kijkgenot ook omwille van de spitse 
humor en levenswijheid die er in tot 
uiting komen. 

A ^ ^ 

Ook al doen vorm en stijl in Eeck-
mans werk archaïstisch aan toch 
spreekt het ook de mens van deze tijd 
aan juist omdat het zo algemeen mense
lijk van inslag is. We nemen bepaalde 
tiks, herhalingen, en al te nadrukkelijke 
stilering graag op de koop toe, ze zijn 
tegenover het geheel van dit oeuvre met 
zijn eerder milde hekeling of zelfs ka-
rikaturizering bijkomstig, zonder de 
technische en koloristische kwaliteiten 
te vergeten, die dan toch van zeer hoog 
gehalte zijn en Eeckman klasseren bij 
de meesters in het vak. Deze laatste 
vaststelling moge dan onze nieuwlich
ters als lachwekkend, ouderwets of 
voorbijgestreefd voorkomen, het zijn 
kenmerken die van blijvende waarde 
zijn en als zodanig ook door de grote 
meerderheid van het publiek erkend 
worden. De nieuwlichterij, die vakman
schap als te verwaarlzoen element be
schouwt, heeft trouwens haar langste 
tijd gehad ook in die kunstbranches, die 
met nieuwe materialen uitpakken. 

Met de beperking die Eeckmans voor
beelden aan zijn oeuvre opleggen is zijn 
werk vooral te beschouwen als een ver
re naklank van een grote periode uit 
de nederlandse schilderkunst en vooral 
als een beklemtoning van een eigen, 
volkse vizie. Dit teruggrijpen naar 
waarden uit het verleden, naast de 
technische kunde, verklaart niet in het 
minst het sukses dat hij in Frankrijk, 
Duitsland en elders heeft geoogst en 
nog oogst, hoe relatief publieke bijVal 
dan ook is. Maar een bijval die steunt 
op leesbaarheid, kennis en schoonheid 
is dan weer minder betrekkelijk dan 
het sukses, voorbehouden aan snel voor
bijgaande modeverschijnselen. R.C. 

/« 
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• • • beioeken • • • 

Van vrijdag 31 oktober tot en 
met dinsdag 11 november 
heeft te Antwerpen in de ste
delijke feestzaal, Meir, de 33e 
Boekenbeurs voor Vlaanderen 
plaats. De boekenbeurs zal da
gelijks toegankelijk zijn van 
10 uur tot 19 uur. De inrich-
tende Vereniging ter Be
vordering van het Vlaamse 
Boekwezen viert meteen haar 
40-jarig bestaan. 
De rol indachtig die de Vlaam
se letterkunde heeft gespeeld 
bij de ontwikkeling van het 
boekbedrijf in Vlaanderen 
werd de as. boekenbeurs in 
het teken van «Levende Li
teratuur in Vlaanderen» ge
steld. Derhalve zal de aan
dacht speciaal gevestigd wor
den op werk van eigen bodem. 

Voor de eerste maal werd ook 
een «Prijs voor het beste li-
terair debuut i> ingesteld. Eer
laureaat is Stevie Braem met 
de dichtbundel «. Sextant > 
(25 000 fr.). In het referendum 
«Vlaamse jeugd- en kinder
boek» werd werk bekroond 
van Albe (de Jonge Odysseus), 
Jessy Marijn (Het begon mei 
een muts), Gerda Van Cleem^ 
put (Maruja van de Zonne-
kust), Mariette Vanhalewijn 
(Simon en de Wonder vlinder) 
en Vermeulen (Groot Wom-
bie-boek). 

...beKIlKen... 
Tot 4 november as. expozeren 
in het centrum. « Caryatids», 
Vrijheidsplein 4 te Brussel 
kunstschilder Renaat Saey en 
keramiekers Paul De Bruyne 
en Gret Artlt-Diesner (Dort
mund) ; tot 30 oktober expo-
zeert in de Rik Woutersstu
dio, E. Jacqmainlaan 126 te 
Brussel de brabantse land-
schapschïlder Omer De Lands
heer uit Beersel, openlucht-
schilder bij uitstek. Als auto-
didakt kreeg hij pas kort ge
leden naam 

De tentoonstelling «Fresco's 
uit Florentië» in het brussels 
Paleis voor Schone Kunsten 
werd verlengd tot 2 november. 
In hetzelfde gebouw werden 
vorige dinsdag drie tentoon^ 
stellingen geopend, nl. «Niev/-
we amerïkaanse figuratie : 
schilderkunst, beeldhouwkunst 
en film, periode 1963-1968 •», 
«Amerikaanse schilderkunst 
van 1945 af» en « Retrospek-
tieve Archipenko, beeldhouw
werk en tekeningen. Tot 16 no
vember 

• • • belUISTERen 
De antwerpse dichters Bob 
Bern, Ulrich Bouchard, Al De 
Boeck, Hugo De Volder, Rob 
Goswin en Guy Van Hoof kunt 
u beluisteren op woensdag 29 
oktober in « Caryatide », Vrij
heidsplein 4 te Brussel. 

De Internationale Pers ver
zorgt op de antwerpse boekerv-
beurs een tentoonstelling van 
vlaamse auteurs in duitse ver
taling. Bovendien zal de heer 
Jürgen Hillner, vertaler en sa
mensteller « Niederldnder er-
zdhlen », op zaterdag 1 novemr 
ber a.s. te 14.30 uur in de voor
drachtzaal van de Boeken
beurs, Stadsfeestzaal - Meir, 
Antwerpen, spreken over «Der 
Beitrag von fldmischen AutCh-
ren zur modernen niederliindi-
schen Literatur in Deutsch-
land ». 
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Zaterdag 25 oktober 

20u20 : NEDERLAND 2 

De zaak Anna Böckler (doku-
mentair tvspel). 

20ul5 : DUITSLAND 2 
Elena und die Maenner (frans-
italiaanse speelfilm, met o.a. 
Ingrid Bergman). 

Zondag 26 oktober 

19u30 : BRUSSEL NED. 
Op bezoek bij de vogelwach-
ter (op het eiland Griend). 
20u40 : FRANKRIJK 1 
Le retour de Don Camilla (met 
Fernandel en Gino Cervi). 
21u55 : DUITSLAND 2 
Jiddisch (duitse taal van de 
joden). 

Maandag 27 oktober 

20u25 : BRUSSEL NED. 
Sunset Boulevard (speelfilm 
met o.a. Buster Keaton). 

Dinsdag 28 oktober 

19u : BRUSSEL NED. 
De Inka is dood (filmreporta-
ge over Peru). 

20u25 : BRUSSEL NED. 
Leningrad (tweede aflevering 
over steden tijdens W.O. 2). 

21ul5 : BRUSSEL NED. 
Het zwart-wit-rode hemelbed 
(speelfilm met o.a. Daliah La-
vi). 

21ul0 : NEDERLAND 2 
Voor de vuist weg (Willem 
Duys ) . 

20ul5 : DUITSLAND 2 
Wer regiert die Zeitungen ? 
(over de bimienlandse pers). 

Woensdag 29 oktober 

20u25 : BRUSSEL NED. 
Frederik plus 02 (show voor 
jongeren). 

22ul0 : BRUSSEL NED. 
St Jozefsgasthuis voor ster
venden (dokumentaire over 
een londens ziekenhuis). 
21u20 : FRANKRIJK 1 
Arguments (over het ver
nieuwd onderwijs in Zweden). 
22u40 : DUITSLAND 1 
Drie internationale tekenfilms. 

Donderdag 30 oktober 

21ul5 : NEDERLAND 2 
Er gaat elke dag een boot... 
(dokumentaire over Ierland). 
22u20 : NEDERLAND 2 
De zin van het dierenbes taan. 

20u55 : FRANKRIJK 2 
Het lot van de zeeschildpadden 
(door Jacques-Yves Cousteau). 

Vrijdag 31 oktober 

20u25 : BRUSSEL NED. 
Onschuldigen moeten boeten 
(laatste deel van «Praten te
gen een vreemde ») . 
21uI5 : NEDERLAND 1 
Farce majeure (satirisch pro
gramma). 

20ul5 : DUITSLAND 1 
Ausverkauf der Natur (doku
mentaire over de verdwijnen
de natuur). 

Het zwart-wit-rode hemelbed Is een speelfilm van Rolf Thiele met 'm de voornaamste rollen Da
liah Lavi en Martin Held. Deze prent is misschien wel de meest sarkastische film door de na
oorlogse duitse filmindustrie gedraaid. Het is een onverbiddelijke satire op de schijnheilige burger
lijke moraal van voor de eerste wereldoorlog. De B.R.T. zal deze film met een waarschuwingsvier

kantje uitzenden op dinsdag 28 oktober om 21u.l5. 

Heeft u het ook gemerkt de 
laatste dagen ? 

Neen, niet de aanhoudende 
zomerwarmte of de lome herfst-
namiddagen. Dat is tenminste 
een pozitief verschijnsel. Ik be
doel : heeft u ook gemerkt dat 
onze Vlaamse tv weer eens een 
nieuw seizoen heeft ingezet ? 

Niets gemerkt ? Toch is het 
zo. Officieel. Er kwam zelfs een 
perskonferentie in het Ameri
kaans Teater bij te pas. De aan
wezige joernalisten kregen sta
pels papieren van prof. Ver
hulst, de nieuwe voorzitter van 
de Raad van Beheer. En er is 
weer bijzonder veel goedkope 
whisky gedronken. Dat hoort 
nu eenmaal bij een blijde ge
beurtenis. 

Alleen kan een mens zich af
vragen waarom dat ook het ge
val is bij de opening van een 
nieuw tv - seizoen. Want zo 
denderend drejgt het - helaas -
ook dit jaar weer niet te wor
den. 

Er komt natuurlijk wel hier 
en daar een nieuw generiekje 
op de beeldbuis en een ander 
gezicht op uw scherm. Snaren-
spul heet nu Rendez -vous. Goed 
gevonden, maar daarom nog 
geen beter programma. Sommi
ge jeugduitzendingen zijn naar 
een l a t e r uur verscho\en. 
Brengt misschien wel meer 
kijkdichtheid met zich mee, 
maar ook dat is nog geen nood
zakelijk bewijs van degelijkheid. 

En hier en daar zal ook wel 
een goede of minstens behoor
lijke eigen produktie op het 
scherm komen. Iets waarover 
men toch eens een paar dagen 
op de trein of in het kafee kan 
blijven napraten. 

Maar dat zal dan weer te dan-
k-en zijn aan de prestaties van 
een bepaalde akteur of aktrice 
of aan een lucied ogenblik bij 
een realizator die periodiek zijn 
blazoen moet oDPoelsen. 

Er komt zelfs een vervolg op 
« Wij, Heren van Zichem ». 
Feuilletonliefhebbers zullen de 
zichemse helden waarschijnlijk 
zelfs binnenkort ook op het 
nederlandse scherm kunnen 
volgen, want de KRO is bijzon
der gemteresseerd. 

Louis Neefs krijgt enkele 
shows. Men kan het budget nut-
telozer besteden. Ik vind Louis 
een toffe knul en ik zie nog 
altijd liever een uur zijn gezicht 
in mijn salon dan vijf minuten 
een gestroomlijnde held uit 
High Chaparral. Niet dat Alano-
lito geen knappe jongen is. Ver
re van. Maar al dat amerikaans 
gedoe begint langzamerhand op 
mi|n zenuwen te werken. Tus
sen haakjes : als het russische 
feuilletons waren, zou ik ze 
waarschijnlijk even vervelend 
^'inden. Haakjes dicht. 

Eén keertje Mannix kan er bij 
mij desnoods nog bij. Zeker als 
er een pintje bier bij de hand 
IS, of onder leuk gezelschap. 
Maar als ik van de ene Invader 
naar de andere Julia wordt ge
sleurd, dan begint mijn maag 
plots heel raar te doen. Mis
schien dat ik verkeerd opgevoed 
ben. Mogelijk. 
Uren kijken naar zinloze beel
den waar de stroop zo afdruipt? 
Neen, ik bedank ervoor. Rijst-
pap verveelt ook ais je het da
gelijks moet naar binnen wer
ken. Na een paar weken kunn«n 
dan zelfs de gouden lepeltjes 
gestolen worden. 

Eigenlijk brengt het nieuv.e 
tv-seizoen ons beschamend wei
nig nieuws. De heren van het 
Fiageyplein hebben nogmaals 
de gemakkeliikste oplossing ge
kozen. Buitenlandse produkties 
aankopen vergt nog steeds min
der moeite en hersenen dan ei
gen werk maken. 

De heren van het Flagevplein 
kunnen dan al vriendelijke 
mensen zijn, maar zij missen 
bepaald kreativiteit. Een goed 
ambtenaar is nog niet per defi
nitie een maker van goede tele-
vizie. 
En voor vefe herefl van het 
Flagej plein is rustig de tijd 
doorkrijgen nog steeds een 
hoofdbekommernis. 

Ik had liever dat ze het niet 
zo rustig deden. Geef me des
noods af en toe een rotslecht 
eigen programma, als er ten
minste eens een degelijke eigen 
produktie tussen steekt. En 
koop voor de rest in het buiten
land alles wat de moeite waard 
is. Maar niets meer. 

Eigen programma's met spi
rit. Met peper en zout. Desnoods 
met een beetje pretentie. Waar
om niet ? .Als er maar ideeën 
insteken. 

Zolang de heren van het Fla
gevplein op dit gebied niet een 
beetje aktiever worden, tip ik 
op de Heren van Zichem. Van 
die weet ie tenminste op voor
hand dat zij het rustig aandoen. 

VIDAX 

VLAAMSE T.V. 

Zaterdag 25 oktober 

16 00 to t 18 00 : Volksuniversitei t —• 
18 10 Zandmonnet ie — 18 15 : « En 
nogmaals Skrallan » Zweedse ieugdt i lm 
— 19 50 • Keurig Frans — 19 52 : Zoek 
l icht — 19 57 : Mededelingen — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Julia : Kippesoep 
met k ip — 20 50 : Voor elk wat Wi l l 's 
— 21 25 : Echo — 21.55 : Dubbelspel { 
Koning Sorge — 22 45 : TV-nieuws. 

Zondag 26 oktober 

11 00 to t n 40 : Protestantse Eredienst 
vanui t Ronse — 14 30 : Het spook van 
Monnikenei land : Gevangenen — 14 45 t 
Skippy : De Liervogol — 15 10 : Binnen 
en bui ten — 17 15 to t 17 40 : Geschie
denis van de XXIe eeuw • Het grootste 
gevaar — 18 30 : Sportreportoge — 
19 00 • Wachtwoord — 19 30 : Zo met 
de « Zoo » in huls — 19 55 : Medede
l ingen — 20 00 TV-nieuws — 20 15 : 
Sporfweekend — 20 40 : Sherlock Ho l 
mes De tweede vlek — 21 30 • Grazioso 
im Zwinger - Uitvoering van werken von 
Wol fgang Amadeus Mozar t in het kader 
van de Dresdner Zwinger — 22 10 . Kort 
qoknipt • f i lms u i t Joegoslavië en Groot-
Br i t tonnie — 22 35 : TV-nieuws. 

Maandag 27 oktober 

14 05 t o t 15 50 : Schooltelevisie — 18 55 i 
Zandmonnet ie — 19 00 : Sporttr ibune — 
19 20 : Avonturen in de Stille Zuidzee : 
Hokus I Pokus • — 19 45 : Hier spreekt 
men Nederland^ — 19 50 - Zoekl icht — 
19 55 . Mededelingen ; De Weerman — 
20 00 • TV-nieuws — 20 25 : F i lmt r ibu-
ne o Shone » — 22 1 5 : Gostprogrom-
mo • De Socialistische gedachte — 22 4 5 : 
TV-nieuws. 

Dinsdag 28 oktober 

14 05 to t 15 50 : Schooltelevisie — 
18 55 • Zandmonnet ie — 19 00 . Tiener-
k lonken Reportage over Peru • De Inca 
15 dood — 19 25 : Ki|k en kook — 
19 50 • Keurig Frons — 19 52 • Zoek 
licht — 19 57 • Mededelingen — 20 00 ! 
TV-nieuws — 20 25 : Steden in oorlogs-
t i |d : Leningrad — 21.15 : Speelfilm : 
Het zwart w i t - rode hemelbed — 22 45 i 
TV-nieuws. 

Woensdag 29 oktober 

17 30 : Jevoniong ^ 19 30 : Z a n d m o n 
net ie — 19 35 Openbaar kunstbezi t ; 
oEtoile» door Auguste Herbin — 19 45 : 
Hier spreekt men Nederlands — ' 9 50 : 
Zoekl icht — 19 55 • Mededelingen De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws —-
20 25. • Tienerklanken • Fredenk + 02 — 
20 55 Panorama — 21 40 . Hermonn 
Prey z ingt liederen von Schubert — 
22 10 • St -Jozefsgasthuis voor de ster
venden — 23 00 : TV-nieuws 

Donderdag 30 oktober 

18 25 : Technisch en wetenschoppeliik E n 
gels — 18 55 : Zondmannet ie — 19 00 ; 
Tienerklanken — 19 35 : Polit ieke t r i 
bune • De Belgische Socialistische Par t i j 
— 19 50 • Keurig Frons — 19 52 ! 
Zoekl icht — 19 57 • Mededelingen —• 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 High Cha
parral : De wreker — 21 15 : Verover de 
aarde — 22 05 : Première — 22 45 ) 
TV-nieuws 

Vrijdag 31 oktober 
18 55 : Zandmonnet ie — 19 00 : Pro-

testants-godsdienstige ui tzending - ^ 
19 30 : Ziet u er wat in .' — 19 45 i 
Hier spreekt men Nederlands — 19 50 J 
Zoekl icht — 19 55 Mededelingen - De 
Weerman ^ 20 00 . TV-niei.-ws — 20 25 ; 
Praten tegen een vreemde vierde en 
laatste deel • Onschuldigen moeten t>oe-
ten — 22 15 : TV^nieuws — 22 20 ; 
Krzysztof Penderecki : Portret van de 
longe Poolse componist — 23 00 to t 
23 30 Paordesport • internat ionale lunrv 
ping op de Heizel te Brussel. 

De britse politie gebruikt de televizie om verkeersovertredingen op 
tien kilometer bewaakt zij het verkeer op een brug over de Severn 

de brugpijlers opgesteld zijn. 

te sporen Op een afstand van 
in Wales met kamera's die op 
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GENADEVERZOEK 

Nadat zij vele jaren lang uitstekende 
diensten hadden bewezen aan de natio
nale basketbalploeg, werden Steveniers 
en Loridon op een bepaald ogenblik 
[(toen men dacht ze niet meer nodig te 
hebben ?) voor de rest van hun leven 
het recht ontzegd nog met die nationale 
ploeg aan te treden. De kern van de 
zaak was eigenhik dat beide mannen, 
nogal goed van de tongriem gesneden, 
zich te scherp hadden uitgelaten over 
bepaalde zaken Nu de basketbalbond 
aan enkele « delmkwenten » amnestie 
had ver 'eend, kwamen ook de gevallen 
van Willy en John ter sprake. Volgens 
een van de grandioze eksplikaties van 
m'sieur Ie président Balieus was het een 
toch het ander niet en kregen Loridon 
en Steveniers geen amnestie Maar mis
schien toch wel, als zij het eens heel 
schoon moesten vragen. Steveniers ken
nen wij niet goed, Loridon redelijk 
goed en dat laat ons toe te voorspellen 
dat m'sieiir Balieus nog wel eventjes op 
dat genadeverzoek zal moeten wachten. 
Wij pronostikeren : langer dan hij nog 
prezident zal zijn. 

OM TE LACHEN 

Wekenlange dikdoenerij in de sport-
gazetten, Monne Goethals officieus uit-
geroeoen tot « most V LP. of Belgium », 
indrukwekkende afzondering in Brecht, 
geheimzinnige taktieken, studie en kop-
breken-" alsof men niet naar Joegoslavië 
maar naar Mars moest, een delegatie 
van gewicht, ellenlange onkostentenlijs-
ten, en uiteindelijk een (zeer oneerbie
dige ten opzichte van nationale ambas
sadeurs) sch . in een fles. Joegoslavië -
België : 4 - 0. Zonder pardon, zonder uit
leg, gewoon ingemaakt, te plat. Krab
bers. De uitleg die van maandag af in 
de gazetten stond, dat liet toch geen be
lang had, dat wij toch naar Mexiko 
gaan, dat het maar om te lachen was, en 
tu t t i kwanti, schuiven wij maar vrije
lijk terzij. Als het dan toch maar t ruu t 
in een zakje was, had het allemaal wel 
met wat minder omslag kunnen gebeu
ren. Bijvoorbeeld door een ploeg inval
lers te sturen, die op die manier ook 
eens een nationaal centje konden ver
dienen En a propos, worden wij veron
dersteld vertrouwen te hebben in deze 
afvaardiging voor Mexiko ? 

RIJKDOM 

Misschien hebt U er niet de nodige 
aandacht aan besteed, of is het aan Uw 
aandacht ontsnapt, maar het jaar 1969 is 
voor Belgenland het grootste jaar uit 
zijn nochtans grote geschiedenis ge
weest. Op één na hebben onze koereurs 
alle klassiekers gewonnen, en bovendien 
nog de ronde van Frankrijk, maar dat 
wist U waarschijnlijk al. Alleen de ron
de van Lombardije ontsnapte ons. Die 
werd gewonnen door de Nederlander 
Karstens. Wij peinzen dat het Monseré 
en Van Springel (tweede en derde) ont
broken heeft aan voldoende vaderlands
liefde, anders hadden zij wel èen « ef-
forke » gedaan om ook die koers binnen 
te rijven. Dé man was natuurlijk 
Merckx, die drie klassiekers won. En op 
Merckx na, die beweert Belg te zijn. 
waren alle overwinnaars Vlamingen. 
Vlaanderen blijft een welig huis. 

GOED GEKOCHT 

Roger Robberechts heeft in de « Gazet 
van Antwerpen » zo eens nagegaan hoe
veel van de vreemde voetballers, die 
door onze belgische klubs dit jaar wer
den aangekocht, de in hen gestelde ver
wachtingen hebben ingelost. Hij kwam 
tot de bevinding dan één op vijf vreem
de spelers meeviel, en dat schijnt in 
grote t rekken te kloppen met he t 
« schoolrapport » van « Sport 69 ». Dat 
wijst erop dat de « scouts » van onze 
voetbalklubs hun stiel niet kennen. 
want dat zij zich appelen voor citroenen 
laten verkopen (wat ze nooit zullen toe
geven natuurl i jk) . Dat stelt ook een 
einde aan het fabeltje van « de buiten
landers zijn goedkoper ». ledere gewone 
huismoeder zal de « kenners » duidelijk 
kunnen maken dat vijf goedkope, maar 
onbruikbare artikelen, enorm veel duur-
der uitvallen dan één art ikel van goede 
kwaliteit, ook als dat bij de aankoop 
véél meer kost. Onnozel gezond ver
stand echter en logika in het rijk der 
vedetten zijn twee totaal verschillende 
dingen. 

VRUCHTBARE AFZONDERING 

De afzondering van vedetjes als voor
bereiding tot een belangrijke (?) wed
strijd heeft ons altijd een belachelijke 
bedrijvigheid geleken. Doet he t trou
wens nog. Tenzij onze baas ook op de 
idee zou komen ons af en toe « af te zon
deren » en ons vol te proppen met aller
lei lekkere spijs en drank op zijn kos
ten. Belachelijk dus, omdat wij het voor 
beroepsmensen, en dat zijn ze toch, 
overbodig vinden. Als die jongens van 
's morgens tot 's avonds eens naar hun 
werk gingen — voor hen de t ra ining — 
en 's avonds terugkeerden naar moeder 
de vrouw, dat zou volgens onze ondes
kundige mening al ruimschoots vol
staan. Wij vinden dat dus ook voor onze 
nationale (want hoofdzakelijk samenge
steld uit spelers van waalse en brusselse 
klubs) voetbalploeg, die een tijdje een 
prachtig kompleks bezette in de Kem
pen — kompleks dat beter kon openge
steld worden voor de kempense jeugd — 
en enkele dagen nadien als rezultaat 
een daverende toefeling kreeg. Of zou 
die nog groter zijn geweest zonder af
zondering ? 

WIE IS DAT ? 

Vilvoorde. Staminee. Groepje toogze-
veraars. Door de radio het bericht van 
het overlijden van dr. Hemerijckx, 
woonachtig 5 km daar vandaan. Eén 
toogpilaar had het gehoord, wilde er wat 
over zeggen, maar werd dadelijk he t 
woord ontnomen, en het gesprek ging 
verder over de match van zondag. Jeck 
of Beuriet in de defensie ? En wie bui-
tenrechts ? Voor de man die, destijds al
leen, de strijd aanbond tegen de oude 
vloek der mensheid, de melaatsheid, die 
de strijd bleef leiden, doch de overwin
ning, zijn overwinning, niet meer mocht 
beleven, voor één der allergrootsten van 
deze eeuw, en zeker één der allergroot
sten van ons volk, voor een man die 
enorm veel heeft gedaan, zonder veel te 
zeggen voor het welzijn van heel he t 
mensdom, en die waarschijnlijk daarom 
nooit de Nobelprijs kreeg, voor die dr. 
Hemerijckx geen woord, geen enkel 
ogenblik aandacht. Wij vonden he t be
schamend. Wij zijn in menig opzicht 
nog een stom volk. 

HERVORMINGEN 

De franstalige sportpers is een beetje 
ontgoocheld omdat de s t ruktuurhervor-
mingen in de belgische volleybalbond 
niet snel en kategoriek genoeg worden 
doorgevoerd. Zij krijgt van ons gelijk. 
Het is niet omdat wij, Vlamingen, met 
onze grote hoop volk al zoveel t iental
len jaren in het hoekje worden gedrumd 
en dat blijkbaar leuk vinden, dat de Wa
len, als zij toevallig met hun vier man 
en een peerdekop ook eens in een min-
derheidspozitie terecht komen, zich daar 

zonder meer moeten bij neerleggen. 
Voor ons mogen de s t ruktuurhervormin-
gen in de volleybalbond er gerust komen, 
al was het maar omdat ze alleen federa
listisch gericht kunnen zijn, en aldus als 
voorbeeld kunnen dienen voor andere 
federaties, waar hetzelfde meer dan 
wenselijk is. Wat we van de franstali-
gen minder appreciëren is het feit dat 
zij de Vlamingen verwijten maken als 
zij met grote meerderheid s t ruktuur-
hervormingen vragen, en de Walen toe
juichen die het doen met een onbedui
dende minderheid. 

Voor de Biusselaars een « match sympathique > ; Anderlecht-Girondins de Bordeaux. 
Wilms en Muidei toonden zich van hun beste zijde. 

D( -.cvicjse Jieifs! hrrfl mces^rhinrhl dat de xcnlenpotthn (hiel boven op de luikse Maas) 
luiigc] dan gcuoo7ilijk hun hait konden ophalen. 

SPORTKOMMISSARIAAT 
Kort geleden werd in het belgi

sche sporthuishouden een belang
rijke beslissiing genomen. Het be
sluit namelijk een sportkommis-
sariaat op te richten, beheerd door 
sportmensen en geroepen ovn to
taal onafhankelijk alle sportzaken 
in ons land te behartigen. 

Het initatief gaat uit van ver
schillende sportfederaties en hun 
overkoepelend orgaan, het olim-
pisch komitee. Wij hebben de in
druk dat het vooral geïnspireerd 
werd door de schrik voor het wets
voorstel De Clercq in verband met 
het sociaal statuut van de sport
beoefenaar. Wetsvoorstel dat door 
verschillende federaties - voetbal
hond op kop - wordt beschouwd 
als een regelrechte aanslag op hun 
zelfstandigheid en bestaansmoge
lijkheden. 

Erg duidelijk is het allemaal nog 
niet - dat komt nog wel - maar 
het lijkt er alvast op dat het vooral 
hierom te doen is : elke staatstus-
senkomst in sportaangelegenheden 
weren. 

Wij zijn er ook voorstander van 
dat de sportbeoefening in ons land 
onder het beheer komt van één 
enkel lichaam, een lichaam vrij 
van alle politieke invloeden. Maar 
er zijn toch enkele maren. 

Wij zouden eerst duidelijk wil
len weten welke sport onder de 
bevoegdheid van het geplande 
kommissariaat zou komen. Uitslui
tend de kompetitie sport in de 
schoot der diverse federaties ? In 
dat geval zou men, maar dan toch 
nog met enig voorbehoud, dunkt 
ons, kunnen zeggen : O.K., dat is 
een zaak der federaties, daar moet 
de staat zich niet mee moeien. 
Maar is dat mogelijk ? Kunnen de 
federaties hun plan trekken zonder 
staatssteun, of wil «geen staats-
tussenkomst iy niet zeggen dat de 
staat geen geld ter beschikking 
moet stellen ? Betekent het nog 
niet dat de staat alle beschikbare 
gelden m,ag besteden aan de sport 
die hij noodzakelijkerwijze voor 
ïijn rekening moet nemen : de edu-
katieve, gezonde, ontspannende 
sport als vrijetijdsbesteding, waar
voor de federaties en de klubs noch 
belangstelling noch middelen heb
ben. Wil «geen staatstussenkomst» 
nog niet zeggen dat klubs en fe
deraties afstand zouden doen van 
alle prioriteit bij het gebruik van 
sportinstallaties, door de officiële 
instanties gebouwd ten behoeve 
van Jan en alleman, en met de 
centen van dezelfde Jan ? Of be
doelt men met «geen staatstus-
senkomst» • wél centen, maar geen 
kontrole- ? 

Tweede maar. Ov de eerste pers-
konferentie van het kommissari
aat in wording zaten achter de ere-
tafel (die is er al) bijna uitslui

tend franstaligen. Zijn de frans-
taligen reprezentatief voor de bel
gische sport ? Bestaat er niet vol
doende belangstelling van vlaam-
se zijde voor het projekt ? Is het 
de bedoeling dat de franstaligen 
in het nieuwe kommissariaat van 
het begin af de lakens zullen uit
delen ? Is het een poging om de 
Vlamingen, zich stilaan bewust 
wordend van hun overdonderen
de macht, weer eens op een ande
re manier de hoek in te dringen ? 
Hoe dan ook, het lijkt ons onbe
gonnen werk met een dergelijk 
initiatief van wal te steken als 
men de vlaamse sportmensen niet 
als volwaardig partner aanvaardt. 
Wij leven niet meer in de negen
tiende eeuw. 

Wij zien nog een derde pro
bleem. Zelfs als het kommissari
aat zich zou beperken tot de kom-
merciële elitesport - daar zal het 
volgens ons toch wel op uitdraai
en, dan lijkt een totale zelfstan
digheid ons uitgesloten. Van zodra 
'immers binnen dat geheel van 
klubs en federaties, waarover het 
nieuwe kommissariaat zal regeren, 
arbeiders (de beroepssportlui) 
werken, heeft de gemeenschap of 
staat de plicht erover te waken 
dat die mensen op sociaal gebied 
krijgen, waarop zij recht hebben. 
Wij denken trouwens dat de 
schoen vooral daar zal wringen : 
zal het kommissariaat niet te veel 
de belangen van klubs en federa
ties, dit is werkgevers, verdedigen, 
en te weinig die van de sportbe
oefenaar ? Anders gezegd : is de 
poging om dat kommissariaat op 
te richten, niet meteen een poging 
om meer macht te krijgen over de 
aangesloten speler ? 

Men zal nu direkt wijzen op het 
feit dat de federaties de belangen 
van hun spelers uitstekend behar
tigen, want dat die en die vedet
te zoveel miljoenen per jaar ver
dienen. Maar ons interesseert het 
meer dat die en die beroepsrenner 
maar twee of drieduizend frank 
per maand verdient. Wij aanzien 
het als een plicht van de gemeen
schap ervoor te zorgen dat aan 
die toestanden een einde komt. 
Welnu, bref, zoals Merckx zou zeg
gen, wij vertrouwen de federaties 
niet genoeg om te geloven dat zij, 
zonder gemeenschapskontrole, voor 
de nodige saneringen zullen zor
gen, omdat die in tegenspraak zijn 
met vele kommerciële belangen. 

Daarom, en zonder er al veel 
over te weten, staan wij van het 
begin af wantrouwig tegenover 
dat sportkommissariaat. Daarom 
denken wij dat te veel macht, in 
zijn handen gekoncentreerd,^ voor 
de sportbeoefenaar - en die is ons 
duurbaarder dan klub of federa
tie - een gevaarlijke zaak is. 
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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. Nü 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
DIVIDUEEL GEVRAAGD ZIJN 
1. Plaats : 
— Antwerpen : Billiard-palace, R. 
As..ridplein, Antwerpen. 
— Brabant : V.T.B.-bovenzaal. E. 
Jacqmainlaan, Brussel I. 
— Oost-Vl. : V.T.B.-bovenzaal, 
Paddenhoek, Gent. 
— West-VI. : Breydelhoi, 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. 

Waardebon 80 frank 

Wie deze bon behoorlijk invulf. uitknipt en opstuurt 

aan het ALGEMEEN SEKRETARIAAT VOLKSUNIE. Vol

derstraat 7 1 , Brussel 1, ontvangt het blad gratis tot einde 

1969. Hij krijgt aldus een geschenk van 80 fr. 

Naam : 

Adres : straat, nr 

Gemeente : 

wenst « WIJ » gratis te ontvangen tot einde 1969. 

(handtekening). 

^-k+^^+^^-K^^-K+'K** 

)f)f)f)f3f)f)f)f3f)f)f43f3f3f3f 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 
benzinestations ! 

BECO verwacht ook Uw bestelling ! 

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, ZWIJNDRECHT 

Tel.: (03)52.81.73 -32.02.10 

Sociaal-Ekonomisch 
Ontwikkelingsplan 
voor Vlaanderen 
1966-1976 
Te dikwijls wordt mef een zeke
re vooringenomenheid verklaard 
dat de Volksunie alléén aandacht 
schenk aan de taal- en kulturele 
problemen en géén sociaal-eko-
nomisch programma heeft. 
Dit tienjarenplan levert het be
wijs dat wi j in staat zijn onze 
opvattingen om te zetten in een 
evenwichtig programma voor 
Vlaamse volkswelvaart. 
Te bekomen door storting van 
25F 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 Sociaal-
Ekonomische werkgroep van de 
Volksunie. 

NOLI BELGIUM 
(Dep. International Chemicals Company 

Noli A.C. Glarus Switzerland) 

Vraagt 

VRIJE MEDEWERKERS 
Provincie Limburg, provincie Brabant, Brussel Stad, 

Provincie Antwerpen (uitgezonderd Stad) 

Werkkring : klinieken, hospitalen, rusthuizen, 
grote bedrijven. 

Schrijf in volle verfrouwen naar 

NOLI BELGIUM (Afd. I) 
Bisfhoevelaan 21 , WILRIJK 

RAMEN EN DEUREN 

IN KUNSTSTOFFEN 

HARDE P.V.C. TROCAL 

Wind en waterdicht. 
Hoogwaardige termische izolatie. 
Volledige weerstand tegen : 
Korrozie, tegen alle weersomstandig
heden, tegen zeelucht en industriële 
omgeving. 

Kleurvast - zelfdovend. 
Alle types van ramen kunnen gemaakt 
worden op om het even welke maat. 
Voor alle inlichtingen en bestek : 

DEVICO n.v. 
Driehoekstraat 17-19 

EREMBODECEM - TERJODEN 

Tel, (053)21808 

Aanbevolen 
Huizen 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder ! Fons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabij het Sint-Jansplein) 
SInt-Jans-MoIenbeek . Brussel 8 

Telefoon : (02)28.87.09 

30 0 

HOME 
Eigentijdse wooninrlchttng 

Riischootstraat 45 B 
ST. TRUIDEN 

T»t«foon ; (011)741.96 

Warme 
Luchf-Kachels 
R. L E P L A E 

Knokke - Tel. 655.30 
Industriepark Maldegem 

HERMES 

Manége « VOLMOLEN > 
Opoeteren ( L ) 

Paardenpension • Rijlessen 
Wandelingen 

Restaura nt-Bar-Zwembad' 
Camping. 

TEL (011)648.34 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand • Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen : 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezel* 

t«L 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't gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat A 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

m 
Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 
secretariaatcursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
In vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M Lemonnlerlaan 211, Brussel 
Tel (02)11.00.33 

DE school waar Vlamingen 
xich thuis voelen 

Wi j zoeken dringend voor 
de vlaamse provincies 

ZELFSTANDIGE 
HANDELSAGENTEN 

voor de verkoop van 

MODERNE 
EN NIEUWE 

ENCYKLOPEDIE 
Interessante en flinke kommissie 

voor DINAMISCHE elementen. 
Schrijven met vermelding 
« RDC-vervolgwerken » 
Standaard-Boekhandel, 

Belgielei 147 a, 
ANTWERPEN 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN » 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

3-2-68 

Tapijten CASPERS 
Mechanische en Perïische 

Tapijten • Vloerbekledingen 

Oentsestraat 6, AALST 
Tel. (053)291.89 

-

•^ meester 
>< kleermaker 

FVERMFFSCH^Hj 

STEENHOUWEBSVESr 5 2 
ANTlVEHrEN 
Tel. 31.35.83, 
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Stalen verwarmingsketel» 

FROLING. 

Branders PLATOL 

Warm water boilers FROLING. 

Staalplaat radiatoren 

DIA-THERM. 

Prijzen zonder verbintenis. 

Alleenverdeler voor Gent en 

omliggende : 

K. VERSCHRAECEN 

Dr. Em. Maeyensstraal 36 

St. Amandsberg 
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Vor ige week aangekondigd, maar wegens 

te veel aan publ ic i te i t door de mazen van 

onze perszeef geval len, kr i jgen w e nu de 

ontmaskering van de snode V.U.-plannen over 

de belgische oostgebieden. 

Diezelfde V.U. kr i jg t de eer van de aanval . 

len in de brusselse franse pers, vooral omdat 

ze de hei l ige van Brussel, sint V.D.B., heeft 

durven In zi jn schi jnhei l igheid ten toon stel

len. 

LA LANTERNE 

Dit Waalse b lad hees de noodlantaarn. Re

den : het wetsvoorstel Jorissen, waarb i j een 

v i j f t ig ta l duitstal ige gemeenten uit de Oost. 

kantons en de provincie Luxemburg tot een 

t iende duitstal ige provincie zouden worden 

samengevoegd. Die razende Roeland w i l ge

woon Wal lonië omsingelen. Hoeft het dan 

verwonder ing , dat een Destenay gaat uitsnot-

teren aan de boezem van Marianne ? 

« Zo reageert de heer Baltus: « Ik ben over

tu igd dat het wetsvoorstel overbodig en ge-

vaai-liik is. Overbod ig omdat het geen enkele 

kans heeft om gestemd te worden. Gevaar

l i jk omdat het de eisen van bepaalde ekstre-

misten gaat voeden, die heimwee naar de 

Heimat hebben bewaard. Gevaarl i jk ook o m 

dat het het terrein voorbereidt voor eventuele 

w i jz ig ingen van de grenzen, de dag dat men 

de heren ig ing van Duitsland zal aansnijden 

en waarvan men de grenzen zal moeten be

palen, zowel ten oosten als ten westen. Van 

de kant van de P.V.V. heeft men ook gerea

geerd. De bestendig afgevaardigden van 

Luxemburg, de heren Bock, Fincceur en Gilson 

noemden d i t voorstel « een reusachtige klucht 

en een tr iestige grap ». Indien men dergel i jke 

voorstel len in overweging zou nemen, zou in 

de betrokken gebieden de mobil izat ie worden 

a fgekond igd ». 

LE PEUPLE 

De jongste t i jd kwamen weer een massa 

schandalen voor in de brusselse hospitalen. 

Onze senatoren dienden een wetsvoorstel in 

om een einde te maken aan metodes waar

mee nederlandsonkundige geneesheren Vla

mingen behandelen als de veearts onmondig 

vee. 

Dit ex-proletenblad juicht deze verdedig ing 
der Vlaamse vervloekten der brusselse aarde 
toe ? Nee, het stelt zich aan de kant van de 
kolonizators. 

« Sprekend over de toestand in de brusselse 

ziekenhuizen gebruikt senator Jorissen laster-

l i jke taal en valt de eer van het medische 

personeel aan. Hi j zegt dat de jonge frans-

tal ige geneesheren geen bewi js geleverd 

hebben van hun kennis van het Nederlands 

en vervolgt aldus : . Dit brengt mee dat in 

zekere hospitalen de eental ig-nederlandse 

zieken niet kunnen ondervraagd worden door 

de geneesheren, zodat de veeartsenij de ge

neeskunde vervangt ». 

» Hi j gaat erg beledigend te werk aldus en 

Insinueert dat de dokters hun zieken als een 

veestapel behandelen. In pol i t ieke kr ingen stelt 

men zich de vraag : zal het bureau van de 

senaat dit beledigend stuk uit de omloop doen 

nemen ? Zul len de geneeskundige veren ig in

gen reageren ? Zal de minister van Volksge

zondheid niet optreden om de eer te verde-

digen van de honderden geneesheren die z ie

ken verzorgen in de brusselse hospitalen ? ». 

LA LiBRE BELGIQUE 

Deze oude gi fmengster uit de belgische 

keuken verdedigt haar geestesgenoot Van den 

Boeynants die anders dan door de brutale 

verfranserstaktiek van meer openhart ige 

f ransdol len, op termi jn en via s lu ipwegen zi jn 

verfransingsslag w i l thuishalen en als dusda

nig door de Volksunie werd ontmaskerd in de 

Eyskenskommissie. 

« Senator Jorissen heeft gel i jk : « deze man 

— mijnheer Van den Boeynants — is meer 

gevaarl i jk dan de heren Lagasse, Simonet en 

Risopoulos ». Het is inderdaad juist dat de 

stel l ingen van de oud-eerste-minister ingaan 

tegen de ontbindingstakt iek van de Volksunie. 

Wanneer een pol i t ieker de kaart van het re

alisme speelt, m.a.w. een juiste erkenning van 

de « gemeenschappen » b innen de eenheid 

der Belgen, dan zi jn de ekstremisten bedre igd . 

Mi jnheer Lagase integendeel en al z i jn gees-

tesgenoten staan, of ze het w i l l en of niet, 

schouder aan schouder met de Volksunie, ver

mits de ekstremisten elkaar raken. De ver

klar ing van V.U.-senator Jorissen is dus zeer 

verhelderend in onze gemeenschapshutsepot. 

Als M. Vanden Boeynants de gevaarl i jkste is 

voor de ondergravers van het land, dan be

wi js t dit z i jn gel i jk ». 

LE SOIR 

En hier komt het grote l icht zelf aan hef 

woo rd . Die weef zi jn worst te verkopen. De 

naam heeft geen belang; kwest ie is, er onge

merkt het vlees te kunnen indraaien dat do 

Vlaams-Brabanders niet zouden sl ikken als ze 

er het eindrezultaat van vermoedden. « De 

grond of de mensen » vraagt oplossingenfa

br ikant Van den Boeynants ». 

« Men kan nochtans realist z i jn , vert rekken 

van de werke l i j khe id zonder echter vergeten 

te marsjeren naar het ideaal. Moet ik nog be

palen wat d i t ideale is in het dossier Brus

sel ? Welnu , voor mi j tel len de mensen meer 

dan de grond. Is het dan werke l i j k essentieel 

dat bepaalde randgemeenten beschouwd w o r 

den als « brusselse grond » en administrat ief 

bi j de agglomerat ie worden gevoegd ? Of is 

het voor alles essentieel dat de rechten in 

1963 aan deze mensen toegekend onder vorm 

van faci l i te i ten behouden b l i j ven, vastgelegd, 

verbeterd en vooral gewaarborgd door de 

g rondwet ». 

HET VOLK 

Emiel Van Cauwelaert reageert hef t ig tegen 

de brutale praat van een Simonet. W i j hopen 

dat h i j ook de vergulde schurken van z i jn 

part i j te Brussel zal weten te ontmaskeren op 

een even kordate manier. 

« Het is mogel i jk , zei Simonet, dat een 

volksraadpleging in de randgemeenten op d i t 

ogenbl ik pol i t iek niet haalbaar is. 

» De Brusselaars zul len echter b i j de ge

meenteraadsverkiezingen hun w i l te kennen 

geven en dat zal n iemand hen kunnen belet

ten »... 

» Dat is een zware uitspraak. De gemeente, 

raadsverkiezingen van 1970 zul len dus door 

Henri Simonet — en vermoedel i jk ook nog 

door enkele andere vooraanstaande kandida

ten — in het teken worden geplaatst van de 

ui tbre id ing van de brusselse ol ievlek en van 

het franski l jonse imperial isme. 

» Het is mogel i jk dat Simonet en co. daar

mee sukses halen, a lhoewel dat nog al lesbe

halve zeker is. Indien bi j de gemeenteraads

verk iezingen echter moest b l i jken dat de k ie 

zers de fransdol le veroveraars vo lgen, dan 

zou dat zeer erg zi jn voor het hoofdstedel i jk 

statuut van Brussel en voor de eenheid van 

het land. Er zi jn misschien op d i t ogenbl ik in 

de ui thoeken van Vlaanderen nog mensen d ie 

met de toestanden te Brussel en omgev ing on 

voldoende ve r t rouwd z i jn , die nog niet ten 

vol le beseffen waar het te Brussel om gaat. 

» Indien de uitslag van de gemeenteverk ie

zingen te Brussel en in de randgemeenten, 

dank zi j een overweld igende elektorale pro

paganda waarvan sommige brusselse pol i t ic i 

al staaltjes te zien gaven, een sukses moest 

worden voor de expansionisten, dan beloven 

w i j Simonet en konsoorten een vlaamse reak-

tie waarvan zi j raar zul len opk i jken ». 

HET LAATSTE NIEUWS 

Tegen de steeds verdere eisen van de 

fransdol len te Brussel geeft Piet Van Brabant 

de wasl i jst van wat h i j noemt de « goede w i l 

van de Vlamingen ». Juister Is hier te spreken 

van de vlaamse la fhe id . Het rezultaat van 

het eerst Belg en dan Vlaming dat b i j de 

vlaamse unitaristen steeds de regel was die 

leidde van kapitulat ie tot kapi tu lat ie. 

« Heeft men dan vergeten dat de V lamin

gen in 1954 hun instemming gegeven hebben 

met de in l i jv ing van St Agata-Berchem, Gans

horen en Evere door de brusselse agglomera

tie en dat men zich sedertdien in deze ge

meenten be i jverd heeft om het Nederlands 

op de achtergrond te dr ingen? Heeft men dan 

vergeten, dat de Vlamingen in 1963 hun ak

koord be tu igd hebben met de overhevel ing 

van de streek Komen-Moeskroen van West-

Vlaanderen naar Henegouwen, hoewel er daar 

veel meer nederlandstal igen wonen dan er 

inwoners zi jn in de zes gemeenten van de 

Voerstreek ? En de Voerstreek die als kom-

pensatie van Luik naar Limburg w e r d over

geheveld eist men nu aan waalse zi jde terug 

als een door de Vlamingen op wederrechte

l i jke w i jze on t roo fd grondgebied. 

» Heeft men dan vergeten, dat de V lamin 

gen op de beruchte bi jeenkomst op Her togin-

nedal aanvaard hebben, dat ruime faci l i te i ten 

op het gebied van de administrat ie en hel 

onderwi js in zes vlaamse randgemeenten van 

Brussel aan de franstal igen zouden geboden 

worden en dat de Walen zich als één man 

verzet hebben tegen om het even we lke f a 

ci l i teit in de waalse randgemeenten ten zu iden 

van de hoofdstad ? 

» Heeft men dan vergeten, dat de V lamin 

gen zich verzoend hebben met het beginsel 

van de pari tei t in de reger ing en in de hoo fd 

besturen van de r i jksadministrat ie te rw i j l de 

taaipari tei t d ie als tegenprestatie in de brus

selse gemeentediensten door de we t w e r d 

voorgeschreven, dode letter is gebleven w e 

gens het kopp ig verzet van de brusselse po 

lit ici ? Z i j beschouwen deze pari tei t als een 

dwangmaatregel , die zi j zo spoedig mogel i jk 

w i l l en afschaffen ». 

GAZET VAN ANTWERPEN 

En prof . Derine nog maar eens bewi jzen 

aan z i jn hardhor ige part i jgenoten hoe ramp

zal ig de grendels in de g rondwet we l zouden 

z i jn en dat er maar een oplossing is : zelf

bestuur. Men zegge het v o o r t ! 

ü Zonder het ver lenen van ru ime autonomie 

zal men in het slop b l i j ven zi t ten. We w o r d e n 

in ons land Immers gekonfronteerd met een 

tweevoud ige werke l i j khe id . 

» 1 . Aan de ene kant is er de Waalse 

vrees dat in een unitaire staatsstruktuur de 

Vlaamse meerderheid de Walen nu o f later 

zou minor izeren. A ls men die Waalse vrees 

niet w i l ondervangen door eigen beslissings. 

macht over een aantal zaken aan Vlaanderen 

Restaurant 

WALLEBEKE 
Rijksweg Gent-Kortrijk 

ASTENE - DEINZE 
'a Maandags gesloten 

en Wal lon ië toe te kennen, komt men bi jna 

noodzakel i jk tot het onzal ig systeem van g ren -

dels op de Vlaamse parlementaire meerder

he id (a larmbelprocedure, dubbele meerder

heid en dies meer ) . 

» 2. Daartegenover staat echter dat het o n . 

eerl i jk zou z i jn , in een unitaire staat de 

Vlaamse meerderheid ui t te schakelen en dat 

op een ogenbl ik waarop w i j , V lamingen, nog 

steeds op tal van gebieden de eisende part i j 

z i jn , niet het minst te Brussel. De V lamingen 

zouden toch we l naïeve dwazen z i jn , ind ien 

ze aan de Walen de gevraagde waarborger» 

zouden ver lenen zonder dat vooraf een be

vredigende regel ing voor de Brusselse agg lo 

meratie van de 19 gemeenten is u i tgewerk t . 

Zodra w i j niet meer beschikken over de t roef 

van onze numerieke meerderheid in het pa r . 

lement, komt er immers een f ront van Walen 

en franstal ige Brusselaars tot stand en b l i j ven 

w i j met onze wensen inzake Brussel in de 

kou staan ». 

WALTER LUYTEN 

I Groepen en maafschappijen 
allerhande !!! 

Speciaal voor U bedachh 

rEDER DORTMUNDER 
TH IER BRAU HOF 

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

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag 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 i j n , goed en goedkoopb 

InlichHngen »er plaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven - Tel. (016)46311 
THIER BRAU HOF 

Hulste . Tel. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen - Tel. (03)312037 
DE KLAROEN 

Aalst - Tel. (053)22853 
Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1 

Tel. (02)18.74.89 

M I L J O E N E N DER LIEFDE 
Het propagondQComité van de V.Z.W. B Stichtino St -
Oda X Overpelt doet ook op U een beroep. 

Ook in uw kennissenkring is er wel-
"icht een verstandelijk gestoord kind. 
St.-Oda-Overpel t b o u w t een modern inst i tuut 
voor deze k inderen. 

HELP HEN GELUKKIG L E V E N ! 
stort uw steun op P.C.R. 927255 van 
Miljoenen der Liefde. St.-Oda, Overpelt. 
Onder de hoge bescherming van 

Dhr. L. Roppe, Gouverneur van Limburg. 



WIJ 21 

bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen - Stad 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Zitdag sociaal dienstbetoon 

senator dr. H. Ballet op maan
dag 27 oktober van 18u30 tot 
19u30, bij hem aan huis, J. van 
Rijswijcklaan 74, Antwerpen. 

Borgerhout 

TONEELAVOND 

Ten voordele van het neder-
landstalig onderwijs te Brussel 
richt de plaatselijke afdeling 
van het Davidsfonds op zondag 
16 november een toneelavond 
in. Zaal « P a x » , Sterlinger-
straat. 

De borgerhoutse toneelkring 
«De Breydelszonen» brengt 
voor het voetlicht « Kaviaar of 
Spaghet t i» een blijspel onder 
ó^ regie van Nest Reypens. 

Steunkaarten (30 en 40 fr.) 
te bekomen op volgende adres
sen te Borgerhout : A. Wauters, 
Ossenblokstr. 18, tel. 35.88.46; 
K. Eykens, Weversfabriekstr. 
40, tel. 35.56.10 en L. Van de 
Voorde, René Carelssttr. 13 tel. 
36.62.26. 

KIEZERSLIJSTEN 

Lezers en leden worden aan-
g^?;et inzage te nemen van de 
k ^zerslijsten, om na te gaan of 
zii hierop wel voorkomen. 
Hiervoor komt men terecht bij 
de heer Juu l Dillen, Lode Van 
Berckenlaan 184, Borgerhout. 
Liefst vooral telefonisch een 
afspraak maken nr. 21.30.90. 
Men kan ook op ditzelfde adres 
een kaartje schrijven, met ver
melding van juiste naam, adres 
er. geboortedatum, van al de 
p ; " inen waarvoor men dit 
wenst. Mocht men niet op de 
lijst voorkomen dan ontvangt 
men bericht. Deze dienst is ge
heel kosteloos. 

TV VEEL BEZOEK! 
Al te vaak komt het voor dat 

een zieke, die in een ziekenhuis 
verblijft, te veel bezoek en ge
schenken ontvangt, vooral t i j 
dens de eerste dagen. Eens en
kele weken voorbij (om niet te 
E'ireken wanneer hij terug 
t^uis is) blijven de bezoeken 

'k ben ervan overtuigd dat 
onze vriend Dolf Schoenmae-
ckers, dankbaar zal zijn om een 
bezoekje, hoe kort ook. Loop 
even binnen : Van Hovestraat 
14 (nabij Te Boelaerlei, Ste-
nenbrug). 

K^LPORTAGE VAN 19 OKT. 
Soijts te geringe opkomst, 

v̂  otte verkoop ! Er werden ge
middeld 12 nrs per man ver
kocht. De oppervogel werd op
nieuw afgeschoten door onze 
jonge vriend Van Loon. Een 
bijzonder woordje van lof voor 
movr. Vervloet. Deze jonge da
mp die voor de de eerste maal 
deelnam wist gelijke t red te 
houden met de beste manne
lijke verkopers. Ook het 15-ja-
rig meisje presteerde flink. 

Borsbeek 

OVERLIJDEN 

Ons trouwe lid, ere-schepen 
Jaak Van Nuffelen, hebben wij 
op 30 september ten grave ge
dragen. Jaak was een der po
pulaire figuren van Borsbeek 
en vertegenwoordigde in onze 
afdeling de hoveniers. Zijn po
litieke tegenstanders waren al
len op de ui tvaart aanwezig. 
Burgemeester Huybrechts, die 
de grafrede uitsprak, overleed 
zelf ruim een week later. 

KOLPORTAGE 

De in de Springhaenwijk ge
houden kolportage verliep zeer 
suksesvol. De laatste nummers 
werden verkocht in het «Volks-
huis», hetgeen bewijst dat de 
borsbeekse socialisten toch ook 
wel eens « Wij » willen lezen ! 

BAL 
Het jaarlijks bal van de 

Vlaamse Vriendenkring heeft 
plaats op zaterdag 8 november 
in zaal Riviera om 20u. 

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Op 12 december algemene 
ledenvergadering in zaal Ri
viera, 20 u. We hebben er een 
goed mosselsouper mee verbon
den. Herman Wagemans komt 
met zijn sprekende p ( ^ ! 

Edegem 

GEBOORTE 
Kaatje, dochter van onze se-

kretar is en Reinhilde Van 
Reeth-Simons, deelt ons de ge
boorte mee op 10 oktober van 
haar broertje Pieter. Harteli j
ke gelukwensen. 

KOLPORTAGE 

Zaterdag 15 november om 14 
uur in de wijk Buisegem, kol
portage met « WIJ » (medewer
king van een radiowagen). Me
dewerkers-verkopers worden 
vriendelijk verzocht hun naam 
en adres op te geven aan Jan 
Muys, Elsenborghlaan 1. 

KONTAKTBLAD 

De kopij voor het kontakt-
blad moet deze week binnen 
zijn, 

Ekeren 
K O t P O R T A G E 

De afdeling kolporteert op 
zaterdag 25 oktober te St Ma
riaburg. Bijeenkomst om 14 u. 
aan de kerk van St Mariaburg. 

Hoboken 

GESPREKSAVOND 
Vrijdag 17 oktober is voor 

onze afdeling weer eens een 
dag geweest, waaraan men 
graag terug denkt. De gemeen
teraadsleden A. De Beul (Wil
r i jk) , L. Van Huffelen (Ede
gem) en C. Pichal (Hoboken) 
gaven de aanwezigen een zeer 
degelijke en leerzame uiteen
zetting in zake het gemeente
beleid in hun onderscheidene 
gemeenten. 

Bij het einde van de verga
dering werden de spaarvarken
tjes, ten bate van oktober 1970, 
geestdriftig in ontvangst geno
men. Hierin zullen de leden ge
durende een gans jaar hun 
« kaart- en keergeld » stoppen. 
Afwezigen van die avond, kun
nen deze hongerige diertjes 
nog steeds verkrijgen bij Jos 
Van den Nieuwen hof, St-Ber-
nardsesteenweg 793 tel. 27.28.48 

Lier 
V.U.-BAL 

Zaterdag 8 november. Or
kest Sound Drake. Zaal van 
Café Belgrado, Lispersteen-
weg. Inkom 40 fr. 

Mariekerke 
V.U.-BAL 

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

Mechelen - Stad 
OPENBARE 
VOLKSVERCADERING 

Vrijdag 7 november om 20u30 
in de zaal « De Dageraad » Hal
lestraat 3 te Mechelen spreekt 
senator Wim Jorissen over de 
politieke toestand. 

Mechelen - Arr. 
ARRONDISSEMENTEEL 
V.U.-BAL 

In « De Toekomst » te Pu t te 
(Centrum) op zaterdag 22 no
vember vanaf 20u30. Orkesten 
Ferry Hill en Die Tiroler Holz-
hacker Brud'r. 

M e r k s e m 
K. KLEIN '69 

De avond K. Klein 69, Vlaam
se kabaret door de Vlaamse 
Kring Groeninghe aangeboden 
aan de Vlamingen van Merk
sem, is tot een reusachtig suk-
ses uitgegroeid. 

Bravo Groenighe, doe zo 
voor t ! 
KONTAKT 

Jozef Bastiaens, op ronde bij 
de lezers van ons mededelings
blad « ' t En Zal», heeft relaas 
uitgebracht over de eerste re-
zultaten van zijn kontakt met 
de lezers van «'t En Zal» (en 
dat zijn vast allen geen aange
sloten leden van de Volksunie, 
maar veeleer s impatizanten). 
Zijn bevindingen zijn veelbelo
vend voor de toekomst, inzon
derheid voor de komende ge
meenteverkiezingen. 
INSPRAAK 

Al wie van onze leden meent 
op de lijst voor de gemeente
raadsverkiezingen als kandi
daat te kunnen fungeren, mag 
niet nalaten nu reeds kontakt 
te nemen. Ieder donderdag
avond is vanaf 20 uur gelegen
heid in ons lokaal om te spre
ken met de daarvoor aange
stelde leden. 

Mortsel 
NAKLANK-BAL 

Een 400 aanwezigen overrom
pelden op zaterdag jl. het « Pa-
rochie-Centrum-St Jozef » te 
Mortsel. Ons V.U. herfstbal is 
een sukses geworden zonder 
voorgaande. Onze dank aan al
le « wroeters ». 
TOMBOLA 

Volgende wjnnende nummers 
der inkomkaarten van ons 
V.U.-herfstbal kwamen uit de 
bus : 
1163 1128 1131 1419 1416 1331 
1099 1449 1235 112G 1227 1047 
1150 1472 1270 1176 1433 1322 
1343 1319 1309 

Prijzen af te halen vóór 30 
november bij Wim Claessens, 
Liersesteenweg 197, Mortsel. 

Nijlen 
V.U.-FANFABE 
KEMPENLAND 

Maandag 27 oktober om 20u30 
herhaling voor de V.U.-fanfare 
Kempenland in lokaal «Bonte 
Os» bij Charel Ton, Kerkplein 
te Nijlen. De V.U.-leden wor
den uitgenodigd met de muzi
kanten te komen simpatizeren. 
Inlichtingen en aansluiting bij 
Frans Van Dessel, Zandveken-
velden 15, Nijlen, tel 03/828591. 

Ranst 
WERFTOCHT 

In het kader van de abonne
mentenslag houdt de afdeling 
op morgen zondag 26 oktober 
een werf tocht met « WIJ » door 
onze gemeente. Verzamelen 
aan de kerk om 10 u. 

Schoten 
ABONNEMENTENSLAG 1970 

ledere abonnent op « W I J » 
en zeker ieder lid moet hier
voor een inspanning leveren. 
Bezorg ons dan ook naam en 
adres van simpatizanten uit uw 
omgeving. Wij doen de r e s t ! 
Bericht ons mondeling of 

schriftelijk. Ofwel aan J Jor-
daens Paalstraat 49 of aan W. 
Verduyn, A. Verhoevenlaan 6. 

BRABANT 

DOSFELINSTITUUT 
BRABANT 
GEMEENTEBELEID 

De lessenciklus «Gemeente
beleid » van het Dosfelinstituut 
zal onder grote belangstelling 
van onze kaderleden en van 
onze kandidaat-gemeenteman
datarissen starten. 

Voor Brabant heeft deze ci-
klus plaats in de V.T.B.-boven-
zaal, Emiel Jacqmainlaan te 
Brussel 1. Verzoeke zohaast 
mogelijk in te schrijven door 
overschriiving van 750 fr. (500 
fr. zonder middagmaal) op p.r. 
nr. 224 43 van de Kredietbank, 
Brusel 1 voor rekening van het 
Dosfel instituut. Tribunestraat 
14 te Brussel 1 met vermelding 
« Lessenciklus Brabant» . 

Brussel - Arr. 
ARR. SEKRETARIAAT 

Het a r r bestuur besloot om 
het arr. sekretar iaa . Brussel te 
laten uitgroeien tot een werke
lijk centrum van sociaal dienst
betoon. Iedereen kan hier te
recht, elke avond van de week 
van 18u30 tot 21u30 Adres • 
Dupontstraat 26 te Brussel 3 
tel 17.92.18. Ook onze mandata
rissen houden hier persoonlijk 
zitdag. Vic Anciaux ; Ie dinsdag 
van de maand van 19 uur tot 
20 u.; Lode Clae's elke 2de 
woensdag vai. 18 tot 19 u Eu-
geen De Facq elke 2de woens
dag van 18 u tot 19 u en pro
vincieraadslid Theo Pauwels 
elke 4de woensdag van 19 tot 
20 u 
ARR. RAAD 

De eerstvolgende arr. raad 
heeft plaats op zaterdag 29 no
vember om 14u30 in « Waltra », 
Arduinkaai te Brussel (K.V.S ). 
Agendapunten ivanuit de afde
lingen dienen vóór donderdag 
13 november op het sekreta-
riaat binnen zijn. 
VERGADERING AFDE-
LrNGSSEKRETARISSEN 

Door enkele, afwezigheden 
konden alle l idkaartèn voor 
19'70 nog niet uitgedeeld wor
den. Deze l idkaartèn berusten 
nu op het sekretariaat, tesamen 
met een farde met allerlei for
mulieren, lijstenonderrichtin-
gen en een lijst van alle be
stuursleden v /h Arrondisse
ment. Wij verzoeken de betref
fende sekretarissen om deze zo 
vlug mogelijk te komen afha
len, of ze te laten afhalen. 
11 NOVEMBER 

Op dinsdag 11 november 
brengen wij een jaarli jks be
zoek aan de graven of gedenk
plaatsen van onze overleden 
Vlaamse strijders en voorman
nen uit het arrondissement 
Brussel. 

Grimbergen - Beigem 
Humbeek • Strombeek 
POLITIEK 

In het raam der komende ge
meenteraadsverkiezingen had 
ons bestuur reeds informatieve 
gesprekken met bestaande 
groeperingen of partijen in de 
gemeente. Een definitieve 
oriëntering of vaste formule 
werd vooralsnog niet vastge
legd. Ten gepaste tijde worden 
de leden uitgenodigd om samen 
de uiteindelijke en optimale 
optie te kiezen. 
MEDEWERKERS 
GEVRAAGD 

Zaterdag 29 november a.s. 
r ichten we ons eigen 3e 
NACHTBAL in het Fenikshof 
in Nu reeds gevraagt : 1. En
kele werkers en werksters voor 
verschillende taken op het bal 
zelf : kassa, tap, bediening, 
snackbar enz .. 2. Prijzen voor 
onze reuzetombola, te bezorgen 
aan uw wijkm.eester of aan Be-
noni Verhoeven, Stwg Vilvoor-

df 21 Grimbergen, tel. 59.35.99. 
3. Advertenties van firma's of 
winkeliers, op te nemen in het 
programmaboekje van het 
dansfeest. 

zoekertjes 
Naar waalse grootstad u i tgeweken 
Vlaming zoel<t betrekl<ing, w i l zelfs 
zelfstandig werken. Schr. blad. 

T 128 

Gezocht voor Deurie : i nwonend 
meisje voor hu lp in huishouden -
Tel 09-52 33 72. T 129 

Kasteel « Kommanderie • , Voer» 
streek met 53 ha is te koop vooK 
ca 15 mi l j fr . Stellen vlaamse ka 
pitaalkrachtigen daarin belang ? Zo 
kan er heel wat waals feodal isme 
verdwi jnen. T 130 

Wordt gevr. voor Brussel 2 ne-
derlandstalige sekretaressen 
met perfekte kennis Frans, En
gels s trekt tot aanbeveling en 
2 monteurs elektro-mekanika. 
Inl. A. Geens, tel. 09/702268 of 
02/174145 T 135 

Technisch ingenieur, burfferliik 
bouwkunde. De Naeyerinst i tuut 
Mechelen, voldaan aan dienst
plicht zoekt passende betrek
king, liefst provincie Antwer
pen. Schrijven of telefoneren 
senator Jorissen (015/19994) 

T 132 

Regentes Germaanse, kan ti-
pen. wenst geen betrekking 
onderwijs, zoekt passende kan
toorbetrekking, provincie Ant
werpen. Schrijven of telefone
ren senator Jorissen T 133 

Vlaamse firma omeeving Brus
sel werft huloboekh'^udfst^or 
aan. Kontakt via senatot- M. 
van Haegendoren, G Ge^ei'e-
laan 63 Heverlee T 131 

« WIJ » zoekt MACHINE7ETTER 
( l ino typ is t ) , geen ploeqwerk Zich 
wenden : DRUKKERIJ « ROTATYP . , 
Sylvain Dupuislaan 110, Brussel 7 
(Ander lech t ) , dageli jks tussen 
8 30 u. en 17 u T 136 

Te koop : tweedehands Rex-Rota-
ry-stenci lmachine in heel goede 
staat, 5 000 fr. Bi jkomende ml Nor -
bert D'Hulst, tel . 016 /28 304 T 138 

WERKGROEP ZOEKT : 
Pas afgestudeerd en ernstig 
binnenhuisarchitekt, zeer goed 
voorkomen en zelfstandig kun 
nen werken . 
Schrif tel i jk soll iciteren met cur
r iculum vitae naar bureel blad 
onder nummer T 137 

r van Oversfraeter 

Hoofdredakteur 

Al le br iefwissel ing voor 
redaktie naar 
Rotatyp, Sylvain Dupuislaan 
110 Brussel 7 - Tel 23.11 98 

Beheer 

Voldersstraat 71 BrusseJ 1 
Tel. (02)125.160 

Al le klachten voor niet ontvan
gen van blad op dit adres 
Jaarabonnement 300 fr. 
Half jaarl i jks 170 fr 
Driemaandeli jks 95 fr 
Abonnement bui tenland 

480 tr 
Steunabonnement 820 fr 

(m in imum) 
Losse nummers 8 fr 
Alle stort ingen voor net blad 
op postrekening 1711.39, 

i « W i j • Vlaams nationaal week 
blad. 

Verantw uitgever Mr F Var 
der Eist Beizegemstraa" 20 

Brussel 12 

Voor een VEILIGE GELDBELEGGING 

Voor een GOEDE BOUWGROND 

Voor aankoop en verkoop van ONROERENDE GOEDEREN 

VIA "GROEP DE BONDT" 
Coremanssfraat 22 , Berchem/Anfwerpen 

Terefoon : 03 /30 .18 .85 
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Beersel 
KNAL-DANSAVOND 

Voor de vlaamse jongeren 
uit de Zennevallei en 't Pajot-
tenland organizeert de jeugd-
klub «Jong Brussel» 'n knal
dansavond in het Grand Salon 
H. Teirlinckpl. 4. Op zat. 25 okt. 
om 19 uur. Inkom : 30 fr. 

Grimbergen 
BAL 

3de V.U. nachtbal op zater
dag 29 november te 21 uur in 
«Fenikshof» te Grimbergen. 
Or^test Stan Philips. 

Halle 
KANT. VERGADERING 

Heeft plaats te Dworp op 30-
10-69 in het lokaal « De Nachte
gaal » (naast de kerk) om 20 u. 
Sprekers : volksvertegenwoor
diger Vik Anciaux, senator 
Claes en iemand van het arr. 
bestuur. 

MOSSEL- EN FRIETKERMIS 
De 5de mossel- en frietker-

mis van de afdeling vindt 
plaats op zaterdag 15 (van 18 
uur af) en zondag 16 novem
ber (van 16 uur af) in de Paro
chiezaal St-Rochus, Melkerij-
straat. 

Halle - Ukke l . Kanton 
VOORLICHTINGS
VERGADERING 

Donderdag 30 oktober 69 te 
20 u. Zaal «De Leeuwerik» 
Kerkstraat 34 Dworp (achter 
de kerk). Op deze buitengewo
ne vergadering dienen aanwe
zig te zijn ALLE kandidaat-ge
meenteraadsleden of belang
stellenden uit Halle, Huizin
gen, Buizingen, Dworp, Beer
sel, Alsemberg, Sint Gen.-Ro-
de. Sprekers : V.U.-mandata-
rissen. 

Hekelgem - Essene -
Teralfene 
VERBROEDERINGSAVOND 

Zaterdag 22 november e.k. in 
het «Oud Zandtapijt» te He
kelgem verbroederingseetmaal. 
Inschrijvingen van 10-11-69 bij 
Jan van Goethem, Bellestraat 
87 te Hekelgem. 

Kraainem 
WIJKKOLPORTAGE 

Maandagavond 27 oktober 
e.k organizeert de afdeling een 
avondkolportage met «WIJ» 
in de Acaciawijk te Sint-Ste-
vens-Woluwe. Hopelijk met 
evenveel sukses als op onze 
tocht te Sterrebeek verleden 
maand. 
KANTON VILVOORDE 
ABONNEMENTENSLAG 

Tijdens haar bestuursverga
dering heeft de afdeling Eppe-
gem-Zemst zich ertoe verbon
den driemaal meer abonnemen
ten te werven dan haar opge
legd streefcijfer. Een voorne
men om na te volgen. 
DEBATAVOND 

Op initiatief van Davids-
fonds en V.V.B. Weerde wordt 
op vrijdag 14 november a.s. een 
openbaar politiek debat gehou
den te Weerde, zaal « Flora », 
Dorpstraat. Het standpunt van 
de V.U. betreffende de grond
wetsherziening en de gemeen
schapsproblemen zal er verde
digd worden door volksverte
genwoordiger, dr. Vic. Anciaux. 
De plaatselijke besturen van 
de andere politieke partijen 
hebben hun medewerking toe
gezegd. De bestuursleden van 
de V.U.-afdelingen in het kan
ton Vilvoorde worden verzocht 
deze debatavond bij te wonen. 

Merchtem 
AFDELINGSBAL 

Op zaterdag 25-10-69 heeft in 
de zaal Oberbayern, Stoofstraat 
te Merchtem het eerste Volks
unie-afdelingsbal plaats. Orkest 
Harry en zijn Peacocks. 

Steenokkerzeel 
BAL 

V.U.-herfstbal op zaterdag 
e.k. om 20u30 in de zaal «De 
Molekens », Wambeekstraat 27 
te Steenokkerzeel. Orkest : The 
Scarfs. Toegang 25 fr. 

Vilvoorde 
\OORDRACHT 
T. VAN OVERSTRAETEN 

Vrijdag 31 oktober a.s. 
spreekt op uitnodiging van de 
afdeling de heer Toon Van 
Overstraeten, hoofdredakteur 
van «WIJ», om 20 u. in de 
zaal «De Gouden Voorn» 
Houtkaai 1 te Vilvoorde over 
«De politieke aktualiteit». Het 
wordt een zeer interessante 
avond. Daarom iedereen op 
post. 

Wemmei 
OVERWELDIGEND SUKSES 

Dat was ons eerste dansfeest 
op zaterdag 11 oktober. De zaal 
PAX was te klein. 

Daarom dankt het bestuur de 
talrijke aanwezigen. Ook in 
Wemmei heeft de Volksunie de 
wind in de zeilen. 

En nu aan de slag voor de 
verdere leden- en abonnemen
tenwerving ! 

Wolvertem 
BAL 

Volksunie afdelingsbal op 
zaterdag 15 november e.k. in 
de « Cecilia » te Wolvertem. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
KOLFORTAGE TE 
EREMBODEGEM 

De afdelingen Impe en Aalst 
met mikrowagen, kolporteer-
den zondagvoormiddag i n 
Erembodegem-Centrum. Tien 
man verkochten 221 nummers 
van «WIJ». Zondag 2 novem
ber wordt gekolporteerd te 
Aalst. 
ST-MAARTENFEEST 

Het jaarlijks St-Maarten-
kinderfeest gaat dit jaar door 
op dinsdag 11 november a.s. in 
lokaal De. Vriendschap, Kerk
straat 9 Aalst te 15 uur. In
schrijvingen in bovenvernoemd 
lokaal, uiterlijk tegen 5 novem
ber. 

Dendermonde - Arr. 
KOLFORTAGE 

Morgen zondag 26 oktober 
gaat een arrondissementele 
ploeg op kolportage naar Bug-
genhout. Wie de ploeg wil aan
vullen, kan aansluiten te negen 
uur aan de kerk te Buggenhout 

Aandacht : de aangekondigde 
kolportage voor groot Lebbeke 
gaat door op zondag 9 novem
ber. 

Erembodegem - Centr. 
Terioden 
DOM. MOD. VAN ASSCHE-
HERDENKING 

Alle Vlaamse vrienden wor
den verzocht de herdenkings
mis bij te wonen op zaterdag 
25 oktober te 8 u. in de dorps-
kerk te Erembodegem. 

Lovendegem 
OVERLIJDEN 

Alhier overleed de heer Ge
rard Lecompte, geboren te 
Wervik. Hij was vader van een 
door de repressie zwaar getrof
fen familie. Aan de nabestaan
den betuigen we ons oprecht 
medeleven. 

Moorsel 
2e VLAAMSE HOPFEESTEN 

Zaterdag 25 oktober worden 
voor de 2e maal hopfeesten ge
houden te Moorsel, met als 
voornaamste gebeurtenis de 
verkiezing van de hoppeprin
ses. 

Ninove - Kanton 
KOLPORTAGES 

We doen een dringend beroep 
op al onze propagandisten om 
aanwezig te zijn op de grote 
kolportage van morgen zondag 
26 oktober te Denderwindeke. 
Verzamelen : om 9u30 op het 
kerkplein. 
VERSLAG 

Voor de kolportages te Aspe-
lare en te Nederhasselt waren 
te weinig mensen opgekomen. 
Toch werden nog 120 nummers 

verkocht. Te Nederhasselt kon
den we vier kandidaat-abon-
nenten noteren en waren de 
simpatizerenden mild met hun 
steun. 

Wetteren 
PROPAGANDA - KARAVAAN 

Zaterdag 25 oktober van 15 
tot 17 uur, grootse Volksunie-
propagandakaravaan door de 
straten van Wetteren. Alle 
Volksunieleden en -simpatizan-
ten van Wetteren en omliggen
de doen mee. Bijeenkomst 
Vlaams Huis, Markt, Wetteren 
om 14ul5. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge - Arr. 

SEKRETARIAAT 
Het arr. bestuur is elke vrij

dag van 21 tot 24 uur bereik
baar op het vast sekretariaat, 
J. Suveestraat 2 te Brugge (Ie 
verdieping Breydelhof). Tel. 
350.67. Leden en bestuursleden 
zijn ook steeds welkom. 

De arr. sekretaris Arnoud 
Vanhouteghem verhuisde defi
nitief naar Zeebrugge, Roeaan-
straat 46. Tel. 550.67 (nieuw 
nummer). Hij is steeds bereik
baar aldaar van 12 tot 14 uur 
en vanaf 18 uur, behoudens ver
gaderingen. 

De werkgroep sekretariaat 
zal er vanaf 1 november a.s. 
elke donderdagavond samenko
men. 

Brugge - Stad 
OVERLIJDEN 

Op 69-jarige leeftijd overleed 
in zijn woning na een korte 
ziekte de h. Maurits Herre-
mans, in leven meester-kleer
maker en lokaalhouder van het 
Vlaams huis « Breydelhof », Su
veestraat, Brugge. De overlede
ne was een zeer dienstvaardig 
en bescheiden man, overtuigd 
Vlaming, die de algemene sim-
patie genoot. Hij werd vorige 
zaterdag onder grote vlaamsna-
tionale deelneming ten grave 
gedragen. 

Aan mevrouw Herremans en 
familie ons zeer oprecht mede
leven. 

De Haan 
LEDENVERGADERING 

Vandaag 25 oktober spreekt 
provinciaal raadslid Maurits 
Zwaenepoel in de zaal «Mis
pelburg» Vosseslag, Klemsker-
kerke te 20u30 over : « Als Vla
mingen, hoever staan wij ? ». 

Leden die nog niet her
nieuwd hebben kunnen ter 
plaatse hun bijdrage voor 1970 
in orde brengen. 

Gistel 
AFDELINGSBAL 

Jaarlijks avondfeest in het 
Hotel «Ten Putte», Stations
straat 9, te Gistel op zaterdag 
22 november a.s. te 21 u. Or
kest «Tony Sadler». Toegang 
50 fr. 

leper - Zonnebeke 
HERFSTBAL 

Op 29 november in de zaal 
van het Hotel Restaurant « Bri-
tannique». Grote Markt, leper 
«Bal der Vlaamse Vrienden
kring». Orkest «The Moon
lights». Algemene inkom 50 
fr, jeugd 30 fr. 
VUJO 

Heden zaterdag 25 oktober 
gespreksnamiddag om 16u30 
in het gasthof «'t Zweerd» 
Grote Markt leper. Tema : 
«Wat met de derde wereld». 
Iedereen welkom. 

Kortemark 
VOLKSVERGADERING 

Vrijdag 14 november om 20 u. 
spreekt senator Wim Jorissen 
voor een grote volksvergade
ring. 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 26 oktober 
kolportage te Kortemark. Sa
menkomst Lusthof « De Speye » 
Staatsbaan, om 9u30. 

Kortrijk (Arr.) 
VOLKSUNIEBAL 

Hedenavond om 20u30 Volks
uniebal in parkhotel Cortina, 
Lauwsestraat te Wevelgem. 
Toegang : 60 fr. Orkest Erik 
Marysse. 
ARRONDISSEMENTSRAAD 

De maandelijkse arrondisse-
mentsraad welke normaal 
plaatsvind op de eerste zater
dag der maand wordt wegens 
het Allerheiligenfeest ver
plaatst naar zaterdag 8 novem
ber te Bissegem. 

Leffinge 
« DE BROEDERLIEFDE » 
NEUTRAAL ZIEKENFONDS 

Voortaan zal ons lid Jan De-
furne als bode aangesteld wor
den voor de gemeenten Leffin
ge en Slijpe. Voor alle inschrij
vingen : J. Defurne, leperleed-
straat 9. Leffinge. 
«PASTER OSKAR 
VERSTEELE » 

Een jaar geleden overleed 
onze « Paster Oskar Versteele ». 
Eeze edele priester werd gebo
ren te leper op 1 april 1892. In 
1920 werd hij tot priester ge
wijd. Tijdens de oorlog 14-18 
op het front als brankardier 
werd hij om zijn vlaamsgezind-
heid met 13 andere brankar-
diers naar een andere eenheid 
verplaatst, waar zij volgens hun 
kommandant wel zouden «af
koelen » en het vuilste en ver
nederendste werk moesten 
doen. Zijn houding tijdens de 
woelige repressiedagen getuig
de van een onversaagde durf 
tegen deze wandaden. Op 11 
november 1958 voerde Paster 
Versteele namens de VOSsen 
het woord in de vernielde 
IJzerkripte in aanwezigheid 
van Mgr. de Smedt. Hij stierf 
op 26 augustus 1968 na een pijn
lijke ziekte. Op 1 november 
69 wordt een gr af zerk je inge
wijd. Wij zulen er allen aanwe
zig zijn... 

Meulebeke 
KULTURELE AVOND 

Vrijdag 7 november 1969 "in 
zaal « De Nieuwe Kring », Sta
tionstraat 5, Meulebeke : Kul-
turele avond met voordracht-
kunstenaar Antoon Vander-
plaetse. Inkom : 20 fr. 

Oostende - Veurne • 
Diksmuide - Arr. 
KADERDAG 

Onze afdelingen waren te 
Brugge vertegenwoordigd met 
niet minder dan 57 bestuurs- en 
kaderleden, waarvoor van har
te dank gezegd wordt. 
SENSATIE IN LEDENSLAG 

Als eerste afdeling in het 
Vlaamse land kwam de jonge 
afdeling Kortemark-Handzame 
met de hernieuwing der lid
maatschappen voor 1970 ge
reed. Rezultaat : een verhui
zing, geen enkele weigering en 
zes nieuwe leden! Proficiat! 

Oostende 
V.U.-VROUWEN 

Op 16 oktober ging de twee
de modeprezentatie van de 
winterkollektie door te Oos
tende in het Koninginnehof. De 
opkomst, in de veel grotere 
zaal, was nog sterker dan in 
1968 en niet zonder trots kon 
Mevr. D. Declercq de vergade-_ 
ring openen, de aanwezigen ui t ' 
andere afdelingen danken en 
meteen attent maken op de ko
mende gemeenteraadsverkie
zingen waar ook de vrouwen 
« hun man » zullen staan. 
VUJO 

Vrijdag 31 oktober derde ge-
sprekavond, deze keer over 
«Fiskaliteit» te behandelen 
door Mark Vanhecke. Pension 
Monika, Karel-Hanssenslaan. 
LEDENVERGADERING 

Volgende debatavond voor 
de gehele afdeling op 10 decem
ber met Walter Luyten over 
« Kerk en Politiek ». 

Stene 
VOLKS VERGADERING 

Niet in de «Pekelton» zoals 
verkeerdelijk meegedeeld, doch 
in de gelagzaal van de groen-
tenveiling, Steensedijk, 184, zal 
op 7 november a.s. om 20u30 
volksvertegenwoordiger Eu-
geen De Facq spreken over : 
«Waarom doen wij aan poli
tiek ». 

Sint-Michiels 
LEDENVERGADERING 

Tijdens de ledenvergadering 
van 15 oktober werd in het 
eerste gedeelte voornamelijk 
de aandacht gevestigd op de le
den- en abonnementenwerving 
1970 en de provinciale kader-
dag. 

Jef D e r o o s e, provinciaal 
raadslid V.U., hield een uitvoe
rige uiteenzetting over de wer
king van de provinciale raad. 
VLAAMSE KLUB 

Jaarlijkse avondfeest op za
terdag 29 november in de zaal 
«Centrum», Kerkstraat te Sint-
Michiels. Disko-klub «JLM-
Carol». 

Torhout 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Zaterdag 25 oktober a.s. (en 
niet vrijdag 24) in het nieuw 
lokaal « Tinnenburg », te 20u30. 
algemene ledenvergadering, 
met verkiezing van een nieuw 
en volledig afdelingsbestuur, in 
aanwezigheid van afgevaardig
den van het arr. bestuur. Ieder
een op post. 

Veurne - De Panne -
Adinkerke 
AVONDFEEST 

Jaarlijks avondfeest op 8 no
vember om 19u30 in de zaal 
«Gudrun» te Wulpen .Per 
persoon : 150 fr. en hiervoor 
een fijn etentje, dansorkest, 
plezier en... kosteloze tombo
la. Inschrijven tegen 4 novem
ber, liefst door storting op per. 
899.82 van Kredietbank Veurne 
ten bate van rekening V.U. nr. 
13105, ofwel per telefoon : 
316.83 van Bert Huyghe, Veur
ne. 

Werken 
J. SLEMBROUCK 
OVERLEDEN 

Vorige week overleed vrij 
plotseling een onzer allerge-
trouwste nationalisten, tevens 
oud-strijder van de eerste we
reldoorlog, lid van V.O.S., ge
troffen door de repressie Jo'^ef 
Slembrouck. Ook na de oorlog 
was hij weer van de eerste ge
trouwen die mede hielpen om 
de Volksunie uit te bouwen in 
het kanton Diksmuide. Hij 
kreeg een prachtige begrafenis 
en een herinneringskrans van 
zijn trouwe vrienden uit de 
Volksunie, afdeling Zarren-
Werken. 

De afdeling biedt aan de 
vijf kinderen haar innige deel
neming aan. 

MEDEGEDEELD 
Steenbrugge 

DOM VAN ASSCHE-
HERDENKING 

Zondag 26 oktober : jaarlijk
se herdenking van vader abt 
Dom Modest van Assche. Te 10 
uur plechtige eucharistievie
ring in de abdijkerk, gevolgd 
door een bezoek en gebed aan 
het graf. 

Aalst 
ZIELEDIENST 
STAF DE CLERCQ 

Mevrouw weduwe Staf De 
Clercq en het bestuur van 
Broederband, zijn zo vrij Ued. 
uit te nodigen tot de plechtige 
zieledienst voor wijlen de heer 
Staf De Clercq in leven leider 
van het V.N.V. op zondag 26 ok
tober te 10u30, in de kerk van 
het H. Hart, Leopoldlaan te 
Aalst. 

STUDENTENREVOLTE 
Zopas verscheen de nieuwe 

Were Di jeugdbrief «Studen-
tenrevolte ». 

Inhoud : 1 Studeren in een 
moderne universiteit : Vic van 
Branteghem; 2 Informatie : 
Jef Vercauteren; 3 Vlaams-Na-
tionale kontestatie : Jos Die-
ncks 

Stuur onder gesloten omslag 
20 fr naar ons sekretariaat en 
wij sturen u dadelijk deze m-
tressante brosjure 

Sekretariaat jongerenwer
king : Luk Vermeulen. Van der 
Meydenstraat 5, Borgerhout, 
tel. 32.15.69 
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Een mens is waard wat z'n woonst waard is ! 
Een woning is 

U koopt geen uurwerk bij de slager, geen fototoestel bij de kruidenier omdat 
U aan deze apparaten hoge eisen stelt, omdat U met waarborg en in voile ver
trouwen wenst te kopen bij een specialist ' " 
Als U bouwt geldt precies dezelfde regel, daarom wendt U zich in vertrouwen 
tot de uitstekende A B.K -vakmensen. 

WIJ ZIJN UW V E R T R O U W E N WAARD! ! ! 
Z I J G E T U I G E N : 

waard wat uw aannemer waard is ! ! ! 

Voor de familie S... bouwden w i j destijds 
voor vader, oom en tante, na de 4 eerste 
zonen bouwt nu ook de kleinzoon met 
ons. 
Een bediende van Genera! Motors kocht 
2 jaar geleden met zi jn spaarcenten een 
beieggingsgrond Hi] had jUist genoeg om 
de notariskosten te betalen Verleden 
maand verkochten wi j dezelfde grond 
voor hem Hi j had zoveel meerwaarde dat 
hij nu reeds een mooie villa bestelde op 
een andere grond van ons 
Mr B .. ni)veraar, kwam de opdracht ge

ven voor het bouwen van het achtste b i j -
huis met ons 

4 Een geneesheer kocht bij ons 3 )aar gele
den een winkel die hem 1 0 % netto op
brengt W\\ hadden voor hem gebouwd 
en goed verhuurd voor lange termijn Di t 
jaar kwam hi) een nieuw projekt bestel
len met dezelfde opbrengst 

5. Voor Capt C.. . in Soest bouwden wi j 
een villa Heel Soest was zo enthoesiast 
dat nu de 18de woning voor een « be
roepsmilitair » in voltooiing is. 

snz.. . enz. . . 

W A T W E N S T U N O G M E E R ? ? ? Z I J W A R E N VEELEISEND. . . 

U M O E T D I T O O K Z I J N UI 

« D I E N E N » s taat b i j ons op de eerste rang 

van slechts 650.000 F af 
Modern vol licht en lucht 

van slechts 775.000 F af 
Rustiek 

in de schaduw der bomen 

U DIE W E N S T TE B O U W E N . . . DOE HET. . . M A A R . . . 

DOET H E T GOED H ! 

Leg al uw problemen op onze schouders en maak uw bouwprojekt tot de aange
naamste gebeurtenissen van uw leven. 

Onze informatiekantoren staan ter uwer beschikking ! U kri jgt vooraf de juiste 
voorlichting. Dankzij een speciale voorstudie zal uw woning een persoonlijkheid 
vertegenwoordigen met cachet van voornaamheid, goede smaak en degelijkheid. 

De prijs vooraf — voorkomt verrassingen achteraf. 

Onze financieringsdienst bezorgt U steeds de meest voordelige lening en de 
hoogste premie. 

Onze technische dienst: 600 mensen met ervaring staan klaar om U met raad 
en daad bij te staan. ZELFS .. uw binnenhuisinrichting hiervoor kan U beroep 
op ons doen. 

ALS U HET GOEDE ADRES MAAR KENT! ! ! 

van slechts 555.000 F af 
Een luxueus appartement 

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

Naam ,. . . . , 

Adres Woonplaats . . . 

Tel. privé .. . Tel. kantoor 

1. over gronden voor villabouvy O ^ ^ ^ " ^ ^ " " " " ^ ^ • • " ^ ^ ^ 
over gronden voor hoogbouw D bij voorkeur gelegen te 
over gronden v. eensgezinsvi/oning D 
over veilige geldbeleggingen O ^^tmimmtm^^^^^^^^^m 

2. over het bouwen van . . . . . . . . . . . . u . 

bij voorkeur gelegen te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

of bezit reeds grond, gelegen te . . . . . . . » . . . 

3 over de aankoop van een bestaande woning D 

Duid aan met een X waarover U rnlichtingen wenst te ontvangen 

W I J Z I J N A N D E R S D A N D E A N D E R E N . . . K O M U D A A R V A N O V E R T U I G E N 

" * - ? * ' " - * * . * - r- '•" ^> 

A L G E M E E N B O U W B E D R I J F K U N N E N n.v. 
ANTWERPEN 

Meir 18 

tel. 03/31.78.20 

GENT 

Onderbergen 43 

tel. 09/25.19.23 
tel. 09/25.94.69 

GENK 

Wlnterslagstraat 22 

tel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat 33 

tel. 016/337.35 
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Ook V.U. in de werkgroep 

Ideologische ruzie gaat verder 
Peking w i l n iet onder de Soeslov l iggen 

A.C.V.-voorzitter Houthuys tegen federa
lisme 
Uni ta i re Huyshoutkunde 

Kontesferende priesters betogen te Rome 
Synodeloze herrie ? 

Amerikanen in Israel's leger 
Isra el gr ingo 

Pornografie-festival te Kopenhagen 
Denevarken 

Italiaanse vrouwen eisen herziening straf
wetboek 
I tal iaisons voortaan gewet t igd 

C.V.P. betaalt Jongerenblad 
Rad i kaal moes 

Progressisten aan de macht in Peru 
Perusland ? 

Dajan wil bezette gebieden houden 
Dajanschluss 

Suenens speelt eerste rol te Rome 
Bisschoppenaas 

Krijgt Europa een kleine kernmacht ? 
Een EuropA-bommet je 

Oppozitie in Portugal krijgt armslag 
Portugalblaas mag (een beetje) we rken 

BRASSER 

ZIET 
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