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« Wees u zelf!)) zei ik tot iemand, maar hij kon niet : hij was niemand, (de Genestet). 

WIE IS NU DE PAPIEREN TIJGER? 

PRATEN VULT GEEN GATEN 
VLAAMSE CV.P. ''DEED" HET WEER 

De heer Van Elslande heeft zich over ons niet te beklagen : we zijn vorige 
week in ons blad niet karig geweest met lof voor de radikale tussenkomst die 
hij gehouden heeft na de interpellatie Anciaux over de onttakeling van de Vaste 
Konunissie voor Taaltoezicht. Van Elslande, die als voorzitter van de C.V.P.-
Kamerfraktie de verwarde Verroken heeft opgevolgd, sloot zich aan bij de klem
mende interpellatie van Vic Anciaux. Hij bracht een nieuwe element in het 
debat : hij betoogde dat de vlaamse CV.P. niet geraadpleegd was geworden over 
de teksten, waarmee Harmegnies de Komissie had ontkracht. Hij zegde dat hij
zelf de inhoud van het bewuste koninklijk besluit via de kranten moest verne
men. 

Dat was klare, radikale taal en het 
betekende een opdonder van formaat 
niet alleen voor Harmegnies, maar te
vens voor alle vlaamse C.V.P.-ministers 
en voor de hele regering Eyskens. Van 
Elslande had zijn betoog gehouden in 
glasheldere stijl, die zo gunstig kontras-
teert met de troebele uiteenzettingen 
van zijn voorganger. Het verbaasde dan 
ook niemand, dat de opstellers van het 
Beknopt Verslag na die tussenkomst 
mochten noteren : «applaus bij de 
Vlaamse leden van de CV.P. en de 
Volksunie». Een echo van dat applaus 
was terug te vinden in ons blad, dat de 
tussenkomst van Van Elslande pozitief 
beoordeelde. 

Het spijt ons, maar we zijn te vroeg 
geweest! De interpellatie Anciaux 
kreeg haar beslag bij de stemmingen in 

de Kamer donderdagnamiddag, op een 
ogenblik dat wij reeds ter perse moes
ten. En die namiddag bleek, dat de 
vlaamse CV.P. eens te meer een papie
ren tijger was geweest : na de klem
mende interpellatie van Anciaux en de 
keiharde tussenkomst van Van Elslande 
schonken de vlaamse CV.P.-ers hun 
vertrouwen aan de regering... 

Fraktievoorzitter Van Elslande dele
geerde zelfs een van zijn mannen — de 
« meid voor alle unitair werk » Meyers 
— om de motie van vertrouwen neer te 
leggen. Hijzelf kwam op de tribune om 
letterlijk te verklaren : «Zonder het 
belang van de kwestie te ontkennen, 
zijn wij toch niet bereid bij de eerste 
strubbeling een motie van wantrouwen 
in de regering goed te keuren ». 

« Bij de eerste strubbeling » : men ge
looft te dromen! 

In 1963 heeft de vlaamse C.V.P. haar 
schaamteloze kapitulatie op Hertoginne-
da' steeds weer trachten goed te praten 
met de verwijzing naar de Taaikommis
sie : men zou eens gaan zien wat men 
zou gaan zien: de Vlamingen beschikten 
nu over een definitief wapen, waarmee 
ze zich de frankofone imperialisten van 
het lijf konden houden; een beetje faci
liteiten in ocharme zes randgemeenten 
wogen niet op tegen deze grandioze 
verovering enzoverder enzovoort. Steeds 
opnieuw was de Taaikommissie het 
sluitstuk van ieder CV.P.-betoog, werd 
de Taaikommissie de hoeksteen ge
noemd van een regeling die ons land 
gelukkiger tijden zou bezorgen. 

In feite heeft die Taaikommissie nooit 
kunnen werken. Ze werd openlijk gesa
boteerd door de waalse politieke vrien
den van de CV.P.-ers, ongestraft jaren 
aan een stuk. En deze zomer kwam de 
klap op de vuurpijl : met een nieuwe 
tekst maakte de huidige regering de 
Kommissie voorgoed machteloos. 

Zes jaar van drogredenen, van verza
king en van onttakeling. Vandaag is de 
« hoeksteen » uit de taalwetgeving weg
getrokken en stort dus logischerwijze 
het hele gebouw in mekaar. En koud-
weg spreekt de heer Van Elslande over 
« de eerste strubbeling » ! 

Er zijn overigens gegronde redenen 
onr. te betwijfelen, dat de hele vlaamse 
CV.P. de nieuwe teksten van Harme
gnies slechts zou vernomen hebben via 
de kranten. Is het integendeel niet zo, 
dat CV.P.-voorzitter Vandekerckhove 
begin juli door Eyskens ontvangen werd 
en zijn instemming heeft betuigd met 
de verbrijzeling van de « hoeksteen » ? 

Of zou de heer Van Elslande dat te 
goeder trouw vergeten zijn ? Dat zal 
niemand verbazen, die zich herinnert 
dat de heer Van Elslande nog niet eens 
een eeuwigheid geleden tijdens een tv-
debat toegaf, destijds op Hertoginnedal 
in de overhaasting « vergeten » te heb
ben dat de randgemeenten bij het 
Vlaams grondgebied moesten worden 
geschreven. 

Er verschijnt dezer dagen een boek 
met als titel «Renaat Van Elslande», 
een hagiografie van de « kampioen der 
kulturele autonomie». We zijn be
nieuwd, wat er daar allemaal in zal ver
geten zijn... 

De belgische frank en de nederlandse 
gulden worden niet gerevalueerd . dat 
is een van de rezidtalen der bijeenkomst 
van de EEG-minislers te Luxemburg. 

We vinden het best zo. De pleidooien 
ten gunste van de opwaaitse heiwaar
dering van de belgische frank werden 
vooral gehouden door vertegenwootdi-
gers van de Nationale Bank. Meei be
paald door de goeverneur. baron An-
sieaux, die in de revalualie een middel 
zag om de anti-inflatoire politiek te ver
sterken door een monetaire ingreep. 

Premier Eyskens heeft zich ditmaal 
niet laten overpraten. Het is bekend dat 
hij in beginsel gekant is tegen verande
ringen van muntpariteiten die alleen 
maar ingegeven worden door konjunk-
turele bekommernissen. Hij was van 
mening — en heeft het in het openbaar 
gezegd — dat de klassieke anti-inflatoi
re maatregelen die in België worden 
genomen voldoende rezultaat hebben 
om er mee door te gaan zonder ze te 
versterken door muntmanipulaties. 

ONZE 
Daartegenover betoogde baron An-

sieaux dat de tans toegepaste restrik-
tieve maatregelen in de sfeer van het 
bank- €71 kredietwezen niet meer kun
nen versterkt woiden en dat ze in feite 
reeds te sterk zijn opgevijzeld. De goe
verneur van de Nationale Bank stond 
klaarblijkelijk onder de druk van de 
financiële milieus die door de tans gel
dende kredietbeperkingen sterk gehin
derd worden. Hij verloor echtei. 

Er zijn deze week terecht ook sociale 
beschouwingen ingeroepen om de bel
gische frank en de nederlandse gulden 
niet duurder te maken. In België kan 
men voor zulke problemen nooit het 
grondige statistisch matei iaal voorleg
gen waarmee Nederland in die gevallen 
uitpakt. Onze Benelux-genool lekende 
voor dat een opwaartse herwaardei ing 
van de gulden a rato van 5 piocent in
derdaad de konjunktuuT zou afkoelen, 
maar dat zulks zou leiden tot een da
ling van de nationale produktie mei 0,6 
procent, en tot een verhoging van het 
aantal werklozen met 13.000 personen 
tijdens de volgende twaalf maanden. 

Zonder er juiste cijfers te kunnen op 
zetten zijn we er zeker van dat ook bij 
ons de werkloosheid zou stijgen en het 
nationaal produkt teruglopen, indien 
de frank gerevalueerd werd. 

Of de pariteit van de belgische frank 
nu voor goed boven elke twijfel verhe
ven is, kan men nooit met absolute ze
kerheid zeggen. Maar in de jongste da
gen leken de spekulanten overtuigd dat 
onze munteenheid niet duurder zou 
worden : ze begonnen met de likwidatie 
van hun in franken opgebouwde spe-
kulatieve pozities. Best zo ! 
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VOORBEELD 

TE BRAAF 

Als jeugdige Brabander heb 
ik steeds veel gehouden van het 
mooie Limburg, zowel omwille 
van de stille romantische lim-
burgse natuur als omwille van 
het verbonden medevoelen met 
de hele limburgse enonomische 
en sociale problematiek. 

Alzo was ik als Brabander 
zaterdag 18 oktober ook op post 
om mee op te stappen in de be
toging voor de universiteit 
« Nu ». Flinke opkomst, maar 
toch heb ik me geërgerd aan de 
braafheid van die minzame 
Limburger. 

Is het niet om uit te gieren ! 
Op de pui van het stadhuis 
staat daar tussen de aktievoe-
rende leiders van de betoging 
een Meyers ! Niemand schijnt 
die elektorale huichelarij aan 
te voelen en alleszins niemand 
reageerde met de woorden 
« Meyers en kornuiten buiten ! » 

Indien men in 1969 in Lim
burg nog moet betogen voor een 
universiteit, voor werkgelegen
heid en een gehele ekonomische 
ekspansie is dit juist de schuld 
van- de « klerikale-C.V.P.-mach-
ten » die zich daar nauw in el
kaar hebben gestrengeld om 
het belgisch unitarisme te die
nen en dit op de rug van de 
Limburger. En kerels zoals o.a. 
Meyers, Bertrand, Leynen zijn 
de schuldigen. 

En als de spreker be
weerde dat de brave geduldige 
Limburger veilig opgesloten zit 
in het muzeum van Bokrijk, 
dan lopen deze schadelijke en 
triestige folkloristen nog rond 
en dat is veel erger ! Lang zal 
dat hopelijk wel niet meer du
ren, maar toch... 

Spreker Cox verdedigde met 
kordate stem de noodzakelijk
heid van de universiteit, iets 
waaraan niemand twijfelt, doch 

na die harde en kwade woorden 
hoorden wij de spreker braaf
jes beweren dat deze betoging 
tegen niemand gericht was ! 
Wie moet er dan aandacht aan 
schenken of er rekening mee 
houden ? Deze betoging moest 
duidelijk gericht zijn tegen de 
verantwoordelijke ministers, te
gen de regering en tegen de 
regeringspartijen waarvan die 
hasseltse en andere limburgse 
partijvrienden deel uitmaken. 
Dat is de taal die in Limburg 
dient gesproken te worden. 

Daarbij werd in heel die toe
spraak nooit het woord Vlaan
deren gebruikt, wel veilig «ons 
land ». Heeft Leynen die tekst 
misschien gecensureerd ? En 
dan dat telegram naar de rege
ring : « Limburg rekent op u ». 
Braver kon het niet ! 

Bij het slot van deze « revo
lutionaire » toespraak liet men 
via de luidsprekers onmiddel
lijk het brave nachtegaaltje in 
't bronsgroen eikenhout zijn 
mooi liedeken zingen ! 
Waren die stoute geduldloze 
Limburgers dan bang van de 
Vlaamse Leeuw ? 

Laten wij maar innig hopen 
dat de bruisende stuwkracht 
van de Volksunie in Limburg 
spoedig moge doorbreken. 

Limburgers, mijn jeugdig 
Vlaams har t klopt simpatiek 
voor jullie, maar door uw te 
brave houding maken jullie het 
ook ziek. 

R.L., Hoeleden 

PENSIOENEN 

Wat zou het Algemeen Ver
bond van de Zelfstandige Ar
beid (A.V.Z.A.), dat sedert ja
ren strijdt voor een nationaal 
pensioen van 75.000 fr «vooi 
iedereen» zeggen van onder 
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staande cijfers, die door de mi
nister van Verkeer vers t rekt 
werden als antwoord op een 
parlementaire vraag. 

Op 31 december 1968 waren 
er op het aantal gepensioneer-

., den van de N.M.B.S 7.336 van 
minder dan 65 jaar. Er waren 
zelfs 340 gepensioneerden van 
minder dan 50 jaar. 24.514 ge
pensioneerden hebben een pen
sioen van niet meer dan 125.000 
fr, maar aan 10.275 gewezen 
personeelsleden worden pen
sioenen uitbetaald van 125.000 
tot 200.000 fr. Er worden 1.191 
pensioenen uitbetaald van 
200.000 tot 300.000 fr, 181 van 
300.000 tot 400.000 fr, 65 van 
400.000 fr tot 500.000 fr en 18 
van meer dan een half miljoen 
f rank! 

Wat is het s tandpunt van de 
Volksunie tegenover deze fan
tastische haast ongelooflijke 
pensioenen ? En hoe geraken 
deze gefinancierd? Voor de ene 
burgers pensioenen van 500.000 
fr, voor anderen geen of een al-
moes als pensioen. 

Verplicht bijdragen te beta
len en er later niet kunnen van 
genieten noemen wij zelfstan-
digen-aftruggelarij en gansters-
metodes vanwege de parle
mentsleden die ons deze ver
plichting oplegden, zich er niet 
tegen verzetten of er zich niet 
blijven tegen verzetten. En niet 
strijden om ons een behoorlijk 
pensioen te bezorgen. 

D.L., Brussel 

Het hoofddoel van de Werk
gemeenschap Oost-Belgie is : 
behoud en bescherming van ei
gen aard en taal in Oost-België. 
Onder «Oost-Belgié» wordt 
verstaan : Voerstreek, gebied 
van Montzen, kantons Eupen, 
Malmedy en Sankt Vith. In heel 
dat gebied dreigt het gevaar 
van totale verfransing. 

Om hogergesteld doel te be
reiken zal de W.O.B, allerlei 
initiatieven nemen, zo nodig al
le aktiviteiten die het hierbo
ven gestelde doel bevorderen, 
steunen en koördineren. Zonder 
aan partij-politiek te doen zal 
de W.O.B, ijveren voor een au
tonoom Oost-België en voor het 
behoud van de Voerstreek bij 
Limburg. Deze werking zal veel 
geld kosten. W O.B. hoopt dat 
ook officiële instanties door 
subsidies haar werking in Over
maas zullen steunen. Denkend 
aan het provinciebestuur van 
West-Vlaanderen, dat jaarlijks 
100.000 fr. schenkt aan de wer
king voor Frans-Vlaanderen, ho
pen de vele Vlamingen « die het 
land van Overmaas niet losla
ten » dat het provinciebestuur 
van Limburg zijn milde finan
ciële steun moge schenken aan 
deze « Werkgemeenschap Oost-
België ». Een overkoepelend en 
a-politiek orgaan, dat ijvert 
voor de « lemmergische» taal 
en aard oostwaarts van de Maas 
verdient volgens de limburgse 
provincieraad die steun want 
in oktober 1965 stemde de raad 
eenparig een motie in die zin. 
Maar tot op heden kwam er 
van betoelagen niets in huis. 

De werking van onze vrien
den Demedts. Verbeke en Deleu 
voor Frans-Vlaanderen wenst 
de W.O.B, geenszins te bena
delen, wel stelt zij de gemeen
tebesturen, de verenigingen en 
de personen, die het « Vlaande
ren in Frankri jk » steunen, tot 

voorbeeld opdat anderen (voor
al uit Limburg) het land van 
Overmaas» edelmoedig zouden 
gedenken. 

J.G., Tongeren 

WAT IK MIS IN « WIJ » 

Ik zie niet in waar u het 
recht haalt rektor Brugmans 
zo naar beneden te halen (zon
der eigenlijke argumenten te 
geven) n.a.v. zijn artikel ia 
« Ons Erfdeel ». Kunt u niet te
gen kritiek ? Zelfkritiek is in
derdaad iets wat ik mis in 
« Wij». 

Uw blad staat vol met opper
vlakkige, nietszeggende kritiek
stukjes (op anderen) . U aapt 
wat al te veel « 't Pal l ieterke » 
na. U oefent kritiek uit, even
wel zonder naar de kern t e 
gaan. U speelt het bijvoorbeeld 
klaar Harmei tot «oervrome, 
zalvende eksellentie » te bevor
deren ; en wat dan met de wa-
penleveringen aan Biafra ? De 
daad van een « zagende heili
ge» ? 

Uw hele blad - buiten de ar
tikels van senator Van Haegen-
doren, die ik ten zeerste waar
deer - staat vol met art ikels 
over deze twee gemeenplaatsen: 
de Vlaamse kwestie (maar geen 
sociale kwestie !) en het anti-
kommunisme. Voor andere din
gen niet de minste belangstel
ling. 

D V d.P., Middelkerke. 

De redaktie draaf t geen ver-
antwoordeIi.ikheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers» 
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkort ing 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd 
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WIJ 

Gemeentebeleid en 
demokratie (1 ) 

tiemokratizering 
leed 
schipbreuk 

'(i.olaerts) Na wereldoorlog II, bij de 
verkiezingen van 1946, werden in vele 
gemeenten de konservatieve kolleges 
van burgemeester en schepenen opge
volgd door jonge sindikalisten en vrij
gestelden van sociale organizaties. Er 
werd in de arbeiderswereld terecht ge
jubeld om deze « demokratizering » van 
het gemeentebeleid. 

Nagenoeg een kwarteeuw later mag 
men de vraag wel stellen, of deze be-
leidsevolutie konkrete vruchten heeft 
afgeworpen en of die nieuwe sociale 
elite erin geslaagd is, het volk aktief te 
betrekken in het gemeentebeleid, met 
andere woorden of de operatie « demo
kratizering » werkelijk gestalte kreeg. 

Uit het aanwezig feitenmateriaal ter
zake kan men geen antwoord in termen 
van wit-zwart distilleren. We kunnen 
evenwel twee paradoksale vaststellin
gen doen. 

De nieuwe naoorlogse gemeentelijke 
elite heeft over het algemeen veel meer 
bekommernissen aan de dag gelegd voor 
het welzijn en de noden der arbeidende 
klasse dan de vooroorlogse vroede ge
meentevaderen. Zij werd hierin trou
wens begeleid door het tijdsklimaat. Al
le openbare besturen werden in het ra
derwerk van de sociale welvaartstaat 
betrokken. Ook de bestuurstaak van de 
gemeenteoverheid ging een veel breder 
vlak bestrijken. De verzorging van de 
mens, werd het voorwerp van een inge
wikkelde sociale wetgeving. De lokale 
behoeften werden in deze optiek bena
derd. Ik moet hierover niet uitweiden. 

De eigenlijke demokratizering van 
het gemeentebeleid leed evenwel erbar
melijk schipbreuk. Deze paradoksale 
bewering moge uitdagend klinken. Ze is 
het in feite helemaal niet. Ze sluit recht
streeks aan bij de tans algemeen aan
vaarde maatschappij-kritiek. Want al
hoewel het gemeentebeleid niet het 
voorwerp is van de aktuele kontestatie-

bewegingen in hun meest pozitieve ver
schijningsvormen, feit is dat ook hier de 
mens vervreemd is van zijn maatschap
pelijke bazisstruktuur. 

Gemeentebeleid en 
demokratie ( 2 ) 

volksunie 
tegen 
paternaüsme 
(j.olaerts) De kontestatiebewegingen 

illustreren de diepere onderstroom van 
het menselijk streven naar een meer 
leefbare wereld, naar vrede, naar men
selijke solidariteit, maar evenzeer naar 
eigen persoonlijke aanwezigheid en leef
ruimte in het maatschappelijk bestel. 
Dit streven is een verzet tegen de massi-
fikatie, de proletarizatie, de naamloze 
vervreemding zoals de mens die onder
gaat in de verouderde strukturen van de 
verzorgingsstaat, het arbeidsbestel, de 
onderneming, het sindikaat, de school, 
de universiteit, de gemeente. De mens 
ondergaat een koUektieve verzorging en 
zijn valorizatie geschiedt slechts in 
funktie van zija aktuele of potentiële 
betekenis van de produktie en de kon-
sumptie. Het statuut der gepensioneer
den belicht de hele situatie. Deze men
sen hebben nog één recht : bédelen om 
een beter pensioen. Voor de rest zijn zij 
op rust gesteld door een maatschappij 
die hen heeft afgeschreven en die hen 
onderbrengt in bejaardentehuizen of an
dere gettos voor ouderen van dagen. Zij 
mogen kaartspelen, in afwachting van 
hun dood. 

Wij weten dit allemaal, maar ik her
haal het niettemin opdat men beter zou 
beseffen dat de demokratizering van 
ons heel maatschappelijk bestel, en dus 
zeker ook dat van de bazisgemeenschap, 
de gemeente, een nieuwe aanpak ver
eist. De naoorlogse gemeentelijke elite 
heeft voor vele dingen gezorgd, maar zij 
heeft één zaak, de meest belangrijke na
gelaten. Ze heeft vergeten om te gaan 
naar de mensen, met hen te praten, hen 

aan het woord te laten. Ze heeft hen 
niet ingeschakeld, niet laten meespelen 
in de sociale opbouw. Zij moesten zich 
gelukkig achten dat anderen voor hen 
zorgden. Zij werden niet nodig geacht 
voor participatie. 

Niet zo lang geleden zei me aldus een 
« vooruitstrevende » burgemeester van 
een belangrijke gemeente : «ik heb mijn 
opvattingen over het bestuur van mijn 
gemeente en daar wijk ik niet van af. 
Niemand zal me beletten, mijn plannen 
uit te werken ». 

Deze burgervader, produkt van de na
oorlogse sociale elite, doet die uitspraak 
in volle gewetensrust. Aangezien hem 
de teugels in handen werden gegeven, 
bestuurt hij de koets. Hij heeft geen en
kele behoefte aan dialoog en zeker ver
acht hij iedere vorm van inspraak of 
participatie. Deze dingen storen zijn 
plannen. Zijn houding illustreert de he
le situatie waarin, mutatis mutandis, 
het gemeentebeleid in dit opzicht op zo
vele plaatsen verkeert. Het betekent de 
negatie van de eigentijdse demokratie. 
Aldus zijn zovele vroegere « sociale 
voormannen » tans tot het konservatief, 
paternalistisch kamp gaan behoren. Hun 
rijk loopt, laat ons hopen, weldra ten 
einde. Het woord is tans ook aan de 
Volksunie om de demokratizering van 
het gemeentebeleid konkrete gestalte te 
helpen geven, overal waar dit in haar 
macht ligt. De stelregel luide : demokra
tie kan niet opgelegd worden. Zij moet 
van het volk uitgaan. De mens moet in
geschakeld in het beleid, zeker in het 
gemeentebeleid. Paternalisme aan de 
bazis — hoe progressief ook — is in-
frastruktuur voor een schijndemokratie. 

I V.U.-wetsvoorstel 

bescherming 
tegen moderne 
luistervinken 
(red.) Tussen de vele wetsvoorstellen 

die de jongste tijd door onze parle-
mentsfrakties werden ingediend is er 

een, waar we even speciaal de aandacht 
willen op vestigen. Het gaat uit van de 
senatoren Baert, Jorissen, Bouwens en 
Van Haegendoren. 

De jongste jaren zijn een aantal be-
spiedings-, afluister- en registreerappa-
raten op de markt verschenen, die een 
ernstige bedreiging vormen voor de pri
vacy van de burgers. Onze wetgeving is 
daartegen slecht gewapend. De V.U.-se-
natoren stellen dan ook een aantal wij
zigingen voor aan het strafwetboek, met 
het doel straffen in te voeren of te ver
zwaren voor misbruik van de hogerbe-
doelde toestellen. 

In hun toelichting zeggen de indieners 
onder meer : 

« De bescherminrt van de burgers te
gen aantasting van hun menselijke inte
griteit op elk gebied, zowel vanwege 
partikulieren als vanwege de overheid, 
is één van de hoofdbeginselen van onze 
demokratie. De grondwet bevestigt dit 
beginsel in verscheidene artikelen : per
soonlijke vrijheid en o.m. ook de arti
kelen die de privacy betreffen : brief
geheim, onschendbaarheid van de wo
ning. 

» De technologische vooruitgang heeft 
echter meegebracht dat er op dit ogen-

(vervolg op blz. 4Ï 

r afgesproken 
voor ons 
^ wordt het 

SLAG IN HET WATER 
Sommige bladen die vorige 

week hoog gespannen verwachtin
gen koesterden nopens het A.C.V.-
kongres, zijn er aan geweest voor 
hun moeite : het kongres van de 
kristelijke vakvereniging vorig 
weekend heeft geen potten gebro
ken. Het volstond maandag de 
Vlaamse pers, ook de zogenaamde 
sindikale bladen, te lezen om vast 
te stellen dat het kongres — in 
plaats van een hoogtepunt te wor
den in de reeks — een « gebeurte
nis » zal zijn om zo spoedig moge
lijk te vergeten. 

Men had verwacht dat het 
A.C.V. de kwestie van het bazis-
pensioen niet alleen zou aansnij
den, doch terzake met konstruk-
tieve voorstelen voor de dag zou 
komen. Daarvan is niets in huis 
gekomen : het tema werd « als 
nog niet rijp zijnde » verwezen 
naar een kommissie. Nu dient grif 
erkend dat de pensioenkwestie 
een ingewikkelde zaak is, doch 
zelfs een arbeidersvakbond moet 
durven erkennen dat ons pen
sioenstelsel grondig verkeerd en 
vooral onrechtvardig is. 

Dat het pleidooi voor een natio
naal pensioen bij wijze van spre
ken al bijna zo oud id als de straat, 
schijnt het A.C.V. niet te weten. 
Het is dan ook een illuzie, te ver
wachten dat er van de vakbewe
ging een stoot zal uitgaan ter ver
wezenlijking van een rechtvaar
dig pensioenstelsel. Zoals in vele 
andere zaken is de vizie van 
A.C.V en nog meer van A.B.V.V. 
beperkt tot de eigen « clan » (hoe 
groot die dan ook is). Het blijft 
bij teoretische uiteenzettingen en 
wensen, maar intussen blijft de 
pensioenwildernis bestaan. 

Waar men het A.C.V. beter kan 
volgen is bij het onderscheid, dat 
ook naar aanleiding van het jong-
ste kongres gemaakt in de kwes
tie van de « vergoeding voor de 
moeder aan de haard ». Nu wil 
men meer streven naar een ver
goeding voor de moeders, die deze 
werkelijk nodig hebben. Al is het 

Beroepsholve Bekeken 
ook hier niet gemakkelijk algeme
ne maatstraven aan te leggen, 
door het feit dat het terrein hier 
« maagdelijker » is dan dat der 
pensioenen, kan het A.C.V. een 
rechtvaardiger sisteem nastreven. 
Het werd geen begrafenis in een 
kommissie zoals voor de pensioe
nen, maar veel schot is er in de 
zaak toch ook niet gekomen. 

Wat het derde belangrijk tema 
betreft, de ziekteverzekering, ver
zeilde het kongres helemaal in de 
dubbelzinnigheid en in de vlucht. 
Het is toch goedkoop, de genees
heren met alle zonden van Israël 
te beladen en anderzijds zedig te 
zwijgen over de Augiasstal van de 
ziekteverzekering. Wel waren er 
voorstellen, die het monopolium 
van de ziekteverzekering van de 
mutualiteiten willen breken door 
gedeeltelijke overheveling naar de 
vakbonden, wat tot een gezamen
lijk Z.I.V.-beleid zou leiden. Maar 
met een handig maneuver werden 
deze voorstellen in de kiem ge
smoord en in de kongresrezoluties 
was er geen sprake meer van. Het 
spreekt vanzelf dat er al evenmin 
werd gehandeld over de aanzien
lijke « overschotten » in de mutua-
liteitskassen, die volgens deze 
kristelijke heren geen « winsten » 
mogen genoemd worden. « Snoek, 
ik doop u karper » blijft hier voor 
als na het wachtwoord in een toe
stand, die nochtans het b^st met 
het nog altijd deugdelijk maar 
spijtig genoeg gedevalueerd woord 
« schandaal » omschreven wordt. 

Het is dus niet te verwonderen 
dat sommige kranten het behouds-
gezind karakter van dit A.C.V.-
kongres onderstrepen, een under
statement dat gebruikt wordt om 
te laten verstaan hoezeer de vak
beweging in ons land in een straat 
zonder eind is terecht gekomen. 
Niet ten onrechte werd aan dit 
verschijnsel op de jongste sociale 

studiedagen grote aandacht ge
wijd, wat niet belet dat de vakbe
weging voorts een ontstellend ge
brek aan scheppende verbeelding 
vertoont. Oak dit A.C.V.-kongres 
bewijst dat de sindikale beweging 
in ons land aan aderverkalking, 
burokratie, immobilisme of welke 
vervalverschijnselen nog verder 
lijdt en dat niets op een kentering 
wijst. 

ZWAKKE LEIDING 
De A.C.V.-leiding is er trouwens 

niet op versterkt sinds het ver
trek van Cool en ondanks het feit 
dat Cool samen met P.W. Segers 
achter de schermen aan de touw
tjes blijft trekken De huidige 
voorzitter Houthuys — die als op
volger van Cool slechts aan bod 
kwam nadat de zoveel zelfbewus
ter Honoré Van Steenberge voor 
de eer had bedankt — lijkt een 
zwakke figuur te zijn, geheel on
derworpen aan de duisterlingen 
van de « swigende ede » van vak
bond, mutualiteit en partij. Het is 
echter opvallend dat hij deze keer 
geen rekwisitoor tegen het federa
lisme en de volgens hem te verre
gaande ekonomische decentraliza-
tie heeft gehouden. Dit schept het 
vermoeden dat Houthuys, wan
neer hij dat wél doet, zijn boekje 
te buiten gajit en er dus angstval
lig op waakt, het tema niet aan te 
snijden op grote, officiële A.C.V.-
bijeenkomsten. Erg moedig is het 
in elk geval niet, alleen op offi
cieuze bijeenkomsten of in een of 
ander ver afgelegen gat zijn anti-
federalistische gal uit te spuwen. 

In tegenstelling met het kongres 
van de Landelijke Bedienden-Cen
trale werd op dit A.C.V.-kongres 
met geen woord gerept over de 
stagnatie van de vernederlandsing 
van het bedrijfsleven in Vlaande
ren en over het sociaal belang van 
sommige decentralizatie-voorstel

len. Met een Houthuys als ledepop 
in de handen van Cool en Segers 
is dat niet verwonderlijk, maar 
het verschil tussen twee zo dicht 
op mekaar volgende kristelijke 
sindikale kongressen is in dit ver
band te opvallend om er niet even 
bij stil te staan. Eens te meer is 
het A.C.V. gevlucht in « hoogver
heven » algemene principes en 
toekomstbeelden die het zelf maar 
half of helemaal niet kan verwe
zenlijken, terwijl het voor de zo
veelste keer aan zijn vlaamse 
plicht schromelijk te kort schiet, 
omgekeerd evenredig dus aan het 
aantal vlaamse arbeiders die het 
in zijn — alsnog unitaire — ran
gen telt. 

MONOPOLIZERING 
Ten rande van dit A.C.V.-kongres 

verdienen ook de studiedagen van 
de A.C.O.D. aandacht. Op deze stu
diedagen van het socialistisch sin
dikaat voor openbare diensten 
werd immers een kaderwet in uit
zicht gesteld, die het sindikaal sta
tuut zal vastleggen. Daarmee is 
niet bedoeld het vastleggen van 
de rechtspersoonlijkheid der vak
bonden dan wel het vastleggen 
van het onderhandelingsrecht en 
van de inspraak, waaraan ook de 
reprezentativiteit van de vakbon
den is verbonden. Het is duidelijk 
dat de twee grote vakbonden een 
monopoliumpozitie nastreven (wat 
ze aan andere instellingen verwij
ten!) en deze pozitie wensen te 
versterken, teneinde zelf het goed 
en slecht weer te kunnen dekrete-
ren zonder de voor hen steeds hin
derlijker wordende kritiek van de 
kleine vakverenigingen, die noch
tans al heel wat tekortkomingen 
van de grote sindikale twee met 
de vinger hebben gewezen. Een 
echte demokratie zou ook de klei
ne broers een plaats toewijzen, 
doch dat kan niet in een regime 
waar de gevestigde machten 't la
ken naar zich toetrekken. Heel de 
recente evolutie wijst er op, dat 
de grote sindikaten geen uitzonde
ring op deze slechte regel maken. 
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blik een aantal veel subtielere middelen 
bestaan om in het privéleven en zelfs in 
de intimiteit van medeburgers binnen te 
dringen dan de schending van het brief
geheim of braak en inklimming : luis
terapparaten, geperfektioneerde fototoe
stellen, bandrecorders, enz. 

Waar tot vóór enkele jaren deze toe
stellen nog verkocht werden tegen pri j
zen die veelal prohibitief waren, wor
den zij tans tegen lage prijzen op de 
mark t gebracht en blijkbaar goed ver
kocht. Het is zeker niet vermetel te ver
onderstellen, dat degene die ze kopen, 
ze ook gebruiken. 

Men weet aldus dat binnenskamers 
gevoerde gesprekken van buitenaf, zelfs 
op vrij grote afstand, afgeluisterd en ge
registreerd kunnen worden. Om niet te 
spreken van geperfektioneerde fototoe
stellen, filmkamera's, luistertafels, enz. 

Het ligt volledig in de geest van onze 
demokratische wetgeving, dat alle aan
slagen op het privéleven van de burgers 
zouden verhinderd en desgevallend be
straft worden. Juist gezien de tech
nisch volmaakte kwaliteit van de mo
derne bespiedmgsapparaten, en vermits 
het moeilijker te ontdekken valt dan 
b.v. het openen van een brief, terwijl 
het binnendringen in de intieme sfeer 
veel verder gaat, dient schending van de 
privacy door zulke geperfektioneerde 
middelen ook strenger te worden be
straft. 

Daar het in veel gevallen moeilijk zal 
zijn, de daders op heterdaad te betrap
pen is het gewenst, zelfs het bezit van 
dergelijke apparaten in bepaalde voor
waarden te bestraffen, net zoals het dra
gen van verboden wapens. 

Ten einde verder de cirkulatie van 
zulke apparaten zoveel mogelijk te be
perken, dient het bezit ervan aan een 
vergunning te worden onderworpen en 
deze vergunning dan zelf weer aan een 
hoge taks. 

In dit verband spreekt het van zelf dat 
vrijstelling van zulke taks dient te wor
den verleend aan personen die zulke ap
paraten voor zuiver wetenschappelijke 
of opvoedende doeleinden gebruiken 
(b.v. ornitologen, natuurliefhebbers, 
enz.) F. Baert .» 

We hopen dat het parlement onze se
natoren zal volgen en dat de leemten 
van de wetgeving in de door hen voor
gestelde zin zullen worden aangevuld. 

Monopolizerende slokops 

sindikale 
anti-
demokratie 
(red.) Tijdens de nieuwsberichten op 

de tv vorige week werden de vakbond
leiders van het gemeenschappelijk 
Front geïnterviewd over de vastgelegde 
sociale programmatie in overheidsdien
sten voor 1970 en 1971. 

Langs zijn neus weg stelde de nieuws-
redakteur de volgende vraag : « Heren, 
nu ge over reprezentativitei t spreekt 
houdt zulks niet in dat er dringend sin
dikale verkiezingen in de overheids
diensten moeten gehouden worden, daar 
deze niet meer plaats grepen sinds 10 
jaar ? ». 

Het antwoord van de socialistische 
vertegenwoordiger was, dat reprezenta
tiviteit niet noodzakelijk door verkie
zingen moet worden vastgesteld maar 
dat deze ook kan steunen op het leden
aantal van de organizaties. Van demo-
kraten gesproken ! 

Als men nu weet hoe het ledenaantal 
van het kristen en socialistisch sindi-
kaat in de overheidsdiensten bestendig 
slinkt, omdat het personeel zich bij an
dere organizaties aansluit ofwel hele
maal van geen sindikalisme meer wil 
weten, wordt het onmiddellijk duidelijk 
dat de sindikale bonzen van het zgn. 
Gemeenschappelijk Front, die zélf druk 
uitoefenen op de regeringen om de ver
kiezingen uit te stellen, een ondemokra-
tisch spelletje spelen. 

Dezelfde socialistische vakbondsafge
vaardigde liet zelfs verstaan dat de an
dere smdikaten slechts demagogen zijn, 
maar dat dit er op de koop toe moest 
bijgenomen worden omdat hun bestaan 
door de grondwet via de vrijheid van 
vereniging gewaarborgd wordt.. . 

Anders gezegd : ware deze waarborg 
er niet, dan zouden deze politieke mono
polisten er niet voor terugdeinzen, alle 
andere sindikale verenigingen uit te 
schakelen Maar goed voor hen dat zij 
zulks kunnen verklaren zonder dat ie
mand hen kan tegenspreken. 

Mooie verdedigers van de belangen en 
de rechten van de werknemers ! Van
daar ook dat tans alles zo goed gaat in 
de overheidssektor. Maar ja. de man in 
de straat zal wel verder af dokken om de 
boel recht te houden. 

I Provincie vlaams-brabant 

morgen 
hoofdplaats 
kortenberg ? 
(m. van haegendoren) Op het eerste 

gezicht kan het buitennissig schijnen 
«een boerendorp» voor te stellen als pro
vinciehoofdplaats. Ik durf echter vragen 
dat men volgende redenering welwil
lend zou volgen. 

Het hoofdargument voor Kortenberg 
als hoofdplaats voor de Provincie 
Vlaams-Brabant, ligt beslist niet in de 
historische betekenis van deze plaats. 
Zij was in de middeleeuwen de baker
mat van de demokratie in het hertog
dom Brabant (charter van Kortenberg) . 

Menen wij het ernstig met de ontlas
ting van grote agglomeraties ook in een 
deelstaat Vlaanderen ? Indien dit zo is 
dan moeten wij, zoals in alle landen ter 
wereld, eerst tonen dat wij, ook elders 
dan op grote markten van onze oude 
steden met ons achtervlak op de stenen 
durven gaan zitten. 

Leuven met zijn universiteit en met 
het kaderpersoneel van de Boerenbond 

en tevens met een zekere industriële 
infra-struktuur heeft de inspuiting van 
een nieuwe administratieve vestiging 
beslist niet nodig. Halle, Vilvoorde en 
Asse liggen zeker niet centraal. 

Kortenberg (en hiermede bedoel ik 
de streek Kortenberg-Erps-Kwerps) is 
het mogelijke centrale knooppunt voor 
een provincie Vlaams-Brabant indien 
wij de brusselse kolos willen vermijden. 

Deze streek vervult reeds een centrale 
funktie voor het zogenaamde « midden 
Braban t» . 

Gaan wij de autosnelweg 55 na, dan 
ligt Kortenberg centraal voor Noord-
West-Brabant, r ichting Aalst, voor Tie
nen en Leuven. De grote r ing rond 
Brussel laat toe zonder tijdsverlies uit 
Noord-West-Brabant, Brussel vermij 
dend, Kortenberg te bereiken. Daar de 
autoweg Brussel-Antwerpen ui tmondt 
op de grote ring, is Kortenberg gemak
kelijk bereikbaar voor de noordelijke 
strook van het arrondissement Halle-
Vilvoorde. Daar ook uit de vlaamse 
streek ten zuiden Brussel bereikt men 
de grote ring (autoweg Namen) en ook 
deze gemeenten hebben snel toegang 
tot de kortenbergse streek zonder Brus
sel te passeren. 

De sekundaire weg Mechelen-Tervu-
ren via Nossegem is insgelijks een argu
ment. 

Daar de hoofdplaats van een provin
cie voor administratieve doeleinden ge
makkelijk bereikbaar moet zijn, moet 
men Kortenberg-Erps-Kwerps als een 
meer centrale plaats beschouwen dan 
de brusselse binnenstad, voor praktisch 
alle brabantse substreken. Alleen voor 
de substreek zuid-west Brussel ligt Kor
tenberg niet « dichtbij » maar is via de 
grote ring toch even gemakkelijk te be-

Minister Bertrand is in levende lijve het verblijdend voorbeeld van de 
mogelijkheden der demokratie. Dank zij onze voortreffelijke demokra
tische instellingen heeft deze man, komende van zeer laag, het zeer hoog 
geschopt. Van mijnwerker tot minister. Ja, dat is gelukkig bij ons moge
lijk : een kompel die zonder al te veel moeilijkheden uit de schacht naar 
de Wetstraat kan. 

Minister Bertrand is in levende lijve het bedroevend voorbeeld van de 
ontaarding der demokratie. Om hoog te blijven tronen, moet hij zich laag 
kunnen bukken. Want tussen minister worden en minister blijven ligt 
het verschil van de differentie van een gezonde en een zieke demokratie. 
Vraag het maar eens aan Gerard Vanden Daele, die kan er een hartig 
woordje over meeklappen. 

We willen hoegenaamd niet beledigend zijn voor Bertrand, wanneer we 
uitgaan van de vaststelling dat hij zijn ministerportefeuille hoofdzakelijk 
te danken heeft aan het feit dat hij Limburger is. Telkens wanneer een 
eerste-minister moeizaam bezig is om uit de gebruikelijke ideologische, kul-
turele en regionale puzzel een nieuwe regering te vormen, blijkt Betrand 
handig in handsbereik te liggen : hij is ïcatoliek, Vlaming én Limburger, 
net de man die nog nodig was om het evenwicht in stand te houden en het 
rijtje te sluiten. 

Deze toestand zou Bertrand er moeten toe aanzetten, met méér dan ge
wone ijver te zorgen voor zijn kiezers, zijn streekgenoten en zijn vader
landje in de schaduw van het bronsgroen eikenhout. Maar is dat wel het 
geval ? 

Sinds enkele jaren zijn de Limburgers houders van het nationaal re-
kord inzake betogingen. Zijzelf, hun hele provincie, hun werk en winkel 
werden zozeer verwaarloosd dat zij, ondanks hun « minzame » reputatie, 
telkens weer de straat op moesten om hun eisen de kracht van een betoging 
bij te zetten. 

Dat is reeds op zichzelf een gekke situatie. De Limburgers hebben een 
streekheilige in de brusselse hemel zitten, maar zelfs als zij die heilige 
van zijn voetstuk bidden bezorgt hij hen geen voorspraak bij het Opperste 
Gezag. Bertrand dopt zijn boontjes zelf en hij verwacht kennelijk, dat z'n 
gouwgenoten dat ook maar doen. Er is echter een héél klein verschil : 
Bertrand zit aan de pot en Limburg ligt er zeven melkwegstelsels vandaan. 

Een brokje limburgse geschiedenis in een notedop ? Welaan dan ! 

Zwartberg wordt dichtgegooid, de arbeiders komen op straat en worden 
voor de kop geschoten. Zijne excellentie minister Bertrand kijkt - misschien 
wel diep bewogen • toe vanuit Brussel en zwijgt in alle toonaarden. Er 
komt niets in huis van de beloofde omschakeling ; de Maaskant wordt 
noodgebied en een nooit geziene massa van twintigduizend stapt achter 
de spandoeken. Zijne excellentie minister Bertrand kijkt - misschien wel 
heimelijk simpatizerend • toe vanuit Brussel en zwijgt in alle toonaarden. 
De limburgse fruitkwekers voelen dat Héger hen de strop rond de hals 
legt en beginnen te schreeuwen. Zijne excellentie minister Bertrand kijkt -
misschien wel met lust in een appeltje - toe vanuit Brussel en zwijgt in 
alle toonaarden. Alle Limburgers zijn 't roerend eens dat ze best even met 
de vuist op tafel bonken om universitair onderwijs te bekomen. Zijne ex
cellentie minister Bertrand kijkt - misschien wel een tikkeltje vertederd -
toe vanuit Brussel en zwijgt in alle toonaarden. De lieve limburgse streek
genoten worden dat spelletje beu en eisen het ontslag van « hun » minis
ter, als ze geen voldoening krijgen inzake de limburgse universiteit. Zijne 
excellentie minister Bertrand kijkt - wellicht een beetje verontrust - toe 
vanuit Brussel en fluistert een krantenjongen wat informatie in het oor. 
De dag daarop verschijnt bijvoorbeeld « Het Volk » met een artikel, waar
in meegedeeld wordt dat Bertrand geen ontslag zal nemen en geen ontslag 
mag nemen : nergens immers is hij zo goed geplaatst om zijn mensen diens
ten te bewijzen dan juist in de Wetstraat 

Mogen we minister Bertrand een suggestie doen, die de hele zaak zou 
vereenvoudigen door hém onrustige nachten en de Limburgers kwaad 
bloed te besparen ? Dat hij zich de volgende keer'te Brussel laat ver
kiezen. Daar is zijn plaats, temidden van uzijn» belangen... 

dio Genes 

reiken dan eender welk brussels minis
terie. 

Wij willen vlaamse satellietkernen 
buiten de brusselse kolos in Vlaanderen 
gevestgd zien. In dit opzicht is het evi
dent dat een vlaamse administratie in 
de nabijheid van het verfranste zieken
huis van Woluwe en van het vliegplein 
een zeker geestelijk tegengewicht kan 
betekenen dat de uitstraling van de ver-
fransing in de richting Leuven in de 
weg komt te staan. 

Voor vlaamse ambtenaren en beamb
ten van het provinciebestuur is, in de 
nabijheid van twee vlaamse universitei
ten en voldoende dicht bij de hoofdstad, 
een gezonde en voorlopig nog niet dure 
huisvesting denkbaar indien men zich 
maar 1/10 van de inspanningen getroost 
die voor de infra-struktuur van Louvain 
La Neuve in Ottignies gedaan werden. 

Volledigheidshalve dient tot besluit 
gezegd te worden dat het bovenstaande 
een str ikt persoonlijk standpunt van 
mij is in de algemene diskussie die nu 
toch ter zake op gang is gekomen. 

Nieuwe franse wentelwieken 

zeer 
eenzijdige 
oriëntering 
(aco) Met de bespreking van de be

groting van Landsverdediging zal de 
regering niet lang meer kunnen wach
ten, indien ze begin 1970 het verwijt 
wil ontgaan dat ze, evenals sommige 
van haar voorgangers, niet tijdig klaar 
is gekomen met de milit iewet : formeel 
gezien de wettelijke grondslag van het 
binnenroepen der dienstplichtigen... 

In het begrotingsdokument zullen ver
moedelijk een aantal posten gewijd zijn 
aan een delikate aangelegenheid : de 
aankoop van 82 lichte waarnemingshe
likopters voor het belgisch leger. Vol
gens een bericht verschenen in « Le Fi
garo» maakt de franse vliegtuigfabriek 
« Sud-Aviation » een goede kans om van 
België een order voor de bouw van 82 
lichte observatie-wentelwieken te kri j 
gen binnen korte tijd. De wensen van 
de belgische generale staf zouden — 
volgens de brusselse korrespondent van 
«Le Figaro» — het best voldaan wor
den door de bij Sud-Aviation gebouwde 
« Alouette III » en « S.A.-341 ». 

We wensen te wachten tot het minis
terie van Landsverdediging hierover 
iets meedeelt, alvorens een standpunt 
in te nemen. 

Het komt ons echter voor dat het de
par tement van Landsverdediging, onder 
leiding van minister P.W. Segers, een 
zeer eenzijdige oriëntering blijft geven 
aan de uitrust ing van de luchtmacht. 
Tans vliegt het belgisch leger met Mira
ges van Sud-Aviation en met 90 Alouet-
tes, vroeger type, eveneens van dezelfde 
konstrukteur. 

Uit het bericht in «Le Figaro» kan 
men afleiden dat België, na het doorge
ven van een bestelorder voor de bouw 
van de 82 lichte helikopters waarvan 
boven spraak, aanstalten maakt om nog 
40 andere hefschroefvliegtuigen van 
nog een ander type te bestellen. En ook 
daarvoor schijnt Sud-Aviation het idea
le materiaal al klaar te hebben : de S.A. 
330. 

Benevens de technische argumenten, 
haalt de brusselse korrespondent van 
« Le Figaro » nog een andere reden aan 
waarom België deze miljardenorders 
aan Frankri jk wil geven : « Het feit dat 
de (belgische) piloten en mechaniekers 
opgeleid worden te Dax ». 

Tot zover de informatie in de pers. 
zoals de kaarten nu liggen, zijn we niet 
vrij van een zeker gevoel van wrevel 
en wantrouwen. We zien niet in waar
om België de uitbouw van zijn lucht
macht éénzijdig moet toevertrouwen 
aan de konstrukteurs van een land, dat 
nog slechts teoretisch deel ui tmaakt van 
het bondgenootschap waartoe België 
behoort, de Nato. 

Verder hebben we het gevoel dat, 
eens te meer, een inzake talenkennis 
ongelooflijk achterlijke militaire lei
ding — zo mogen we de belgische le
gerleiding wel betitelen — eenzijdig 
naar Frankri jk uitkijkt, waar ook offi
cieren die geen Engels kennen wel een 
minimale technische kennis kunnen op
doen, in het Frans te Dax. 

We zouden de zekerheid willen heb
ben dat in de omgeving van minister 
P.W. Segers en generaal de Vivario ob-
jektieve normen gelden bij de plaatsing 
van bestellingen die in de miljarden 
lopen, en waarui t onvermijdelijk ook 
verbindingen tot stand komen die al 
dan niet bevorderlijk zijn voor de Nato-
solidariteit. 



WIJ 

DE ABONNEMENTENSLAC 

SiNJOREN OP KOP 
Na de grote sprong van vorige week, is er in het beeld 

van de abonnementenslag per arrondissement deze 
week niet zoveel veranderd. Van het aantal in het arr. 
Antwerpen nieuw geworven abonnementen neemt de 
afdeling Broechem alleen praktisch de helft voor haar 
rekening, gevolgd door de afdeling Antwerpen-stad. 

Per arrondissement gezien volgt Brussel op Antwer
pen. Daarna Mechelen, Oudenaarde, Brugge, Kortrijk, 
Leuven, St. Niklaas, Aalst, Oostende-Veurne-Diksmuide, 
Turnhout en Gent-Eeklo. We herhalen onze vraag van 
vorige week : Waar blijft Limburg en waar blijven de 
arrondissementeti Dendermonde, Hasselt, leper en Roe-
selare-Tielt ? 

In deze zeer voorlopige rangschikking liggen Antwer
pen, Brussel, Mechelen en Oudenaarde vooraan. Bij de 
de afdelingen zijn het behalve Broechem en Antwerpen, 
St Maria-Horebeke, Grimbergen, St Niklaas, Erps-
Kwerps en Menen die in het zog van de grote sleepbo
ten beginnen te varen 07n het abonnementenschip ste
vig vooruit te trekken. Wie volgt ? 

BOEMERANG 

Ja , het is nu officieel zo ge
lijk we het hadden voorspeld : 
de gelden van de Boemerang-
aktie en van het RTB-initiatief 
48.8100 worden samengeteld 
om dan netjes verdeeld t e wor
den over een waalse en een 
Vlaamse helft. Dit ondanks het 
feit dat de meerderheid der 
gelden uit Vlaanderen afkom
stig is en dat de Vlamingen 60 
,% van de bevolking uitmaken. 

Onder het mom van de lief
dadigheid worden koudweg en
kele miljoenen van Vlaanderen 
naar Wallonië geschoven. 

Ms-patiénten zijn natuurl i jk 
ms-patiénten, in Wallonië net 
als in Vlaanderen. En we wil
len graag overal helpen. Maar 
dat men dan op voorhand zeg
ge, hoe de centenverdeling er 
zal uitzien. 

Niemand zal ons kwalijk 
kunnen nemen, dat we alvast 
ons absolute recht opeisen : 60 
% van de gelden. Overigens 
zou de allerlaatste cent van 
Boemerang in Vlaanderen moe
ten blijven : er is wekenlang 
genoeg beroep gedaan op «de 
spreekwoordelijke liefdadig
heid van de Vlamingen ». 

Ul.B.-ONDERZOEK 

Hoe betrouwbaar he t U.LB.-
onderzoek over de taaiverhou
dingen m de randgemeenten is, 
weze aangetoond met volgende 
cijfers. Voor Dilbeek geven de 
U.L.B.-onderzoekers op, dat er 
ïn 1947 niet minder dan 40 t h. 
ïrankofonen zouden geweest 
zijn; volgens de rezultaten van 
de (anti-vlaamse) talentel l ing 
fe dat jaar waren het er slechts 
27 t.h. Voor Nossegem spreekt 
d<i U.L.B.-enquête van 38 t.h. 
frankofonen in 1947; volgens de 
talentell ing waren he t er 11 t.h. 

Objektief! 

LANDBOUW... 

In deze dagen van krampach
t ig monetair beleid in de Euro
pese Ekonomische Gemeen
schap dient herhaald, dat zelfs 

in het gunstige geval de land
bouwvraagstukken van de 
E E.G niet kunnen opgelost 
worden met monetaire mani
pulaties. 

We zitten in de Gemeenschap 
met een enorme en toenemende 
overproduktie van een aantal 
landbouwprodukten : zuivel, 
suiker, graan, enz. 

De gedragingen van de grote 
landbouwspecialist van de 
E.E.G. ondervoorzitter van de 
Kommissie Sicco Mansholt, 
heeft ons in de jongste tijd 
vaak bevreemdend geschenen, 
maar men moet instemmen 
met de klare woorden die hij 
deze week te Luxemburg heeft 
gesproken : met die overschot
ten zijn we in een katastrofe 
beland. Er moet binnen korte 
tijd radikaal worden ingegre
pen « anders », aldus Mansholt, 
«weigert de EE.G.-Kommissie 
verder de verantwoordelijkheid 
van het landbouwbeleid t^ dra
gen ». 

Dat waren Mansholt 's eigen 
woorden. Ze kunnen alleen be
tekenen dat de Kommissie haar 
ontslag zal aanbieden indien op 
de grote E.E.G.-bijeenkomst op 
's-Gravenhage op 10 en 11 no
vember a s. het overschotpro
bleem niet grondig wordt aan
gepakt. 

Verleden week zaterdag organizeerde de BSP. een huldehetoon aan het graf van Huysmans. Jos 
Van Eynde hield de toespraak. Hij zegde met, dat een dode Kamiel tenslotte toch gemakkelijker 

was dan een rode... 

TIJDBOM ONDER DE E.E.G. 

Op één jaar tijd is de E.E G.-
botervoorraad aangegroeid van 
200 tot 400.000 ton. Het is evi
dent dat het zo niet verder 
kan.. . 

Mansholt heeft te Luxem
burg nog een ander punt klaar 
gesteld : men maakt zoveel 
drukte over de gevolgen die de 
opwaartse herwaarder ing van 
D-Mark kan hebben voor de 
E E.G -landbouw, maar als men 
op de aanstaande E E.G.-top in 
Den Haag de kwestie van de 
overschotten op de agenda zet, 
zal men er nogal wat anders 
meemaken. Dan gaat het over 
problemen waarmee, volgens 
Mansholt, bedragen gemoeid 
zijn die 4 of 5 maal groter zijn 
dan de financiële gevolgen van 
de revaluatie van de D-Mark. 

We weten niet wat de E E.G.-
Kommissie zelf voorstelt Haar 
ontslag zou niets oplossen, maar 
verder als een gezagloos li
chaam blijven vergaderen in 
het ijle, brengt evenmin aarde 
aan de dijk. Aan haar land
bouwbeleid dreigt óe E.E.G. 
totaal ten gronde te gaan. 

EPURATIE-GEVOLGEN 

Met lofwaardige hardnekkig
heid blijft volksvertegenwoor
diger Coppieters zich bezighou
den met de bestrijding van de 
onmenselijke gevolgen der re
pressie. 

Zopas heeft hij weer een 
wetsvoorstel ingediend dat er 
toe strekt, de situatie van de 
door de epuratie getroffen 
staatsambtenaren aan te zuive
ren. Indien het voorstel wordt 

aangenomen, zal het een gun
stige weerslag hebben op loop
baan of pensioen van deze ge
troffenen. 

« Ind ien» het aangenomen 

wordt : de al dan niet kriste-
lijke humanisten van de kleur-
partijen staan binnenkor' weer 
eens voor hun menselijke ver-
antwoor delij kheid. 

HAALBAAR 

Te Leuven had de eerste regionale studiedag van het Dosfel
instituut plaats over het onderwerp «De sociaal-ekonomische 
struktuur van het arrondissement». Het Dosfelinstituut draait 
trouwens op volle toeren ; een colloquium over onderwijskwesties 
enkele dagen geleden werd bijgewoond door specialisten uit di

verse richtingen. 

Wie nogal wat leest en daarbij ook oudere boeken nieï ver
smaadt, doet wel eens eigenaardige ontdekkingen. Hij ontdeJct 
bijvoorbeeld dat een gedachte of inval die hij als iets eigens, 
als iets origineels beschouwde al een eeuw of meer geleden neer
geschreven werd door iemand die toen en nu nogal wat beroem
der was, maar daarom nog niet gelezen wordt. Hij kan natuur
lijk dezelfde ontdekking ook doen op rekening van anderen, 
hoe beroemd zij ook mogen zijn. Het geeft toch wel een eigen
aardig gevoel als men merkt dat de bekende uitspraak van de 
duitse filozoof Heidegger over Aristoteles : « Hij werd geboren, 
hij werkte, hij stierf » bijna letterlijk de herhaling is van wat 
in de voorbije eeuw met een russische zanger gebeurde die zijn 
liederen voor het duits publiek inleidde met een korte levens
beschrijving van de dichter of de komponist. Zijn Duits was 
niet zo goed, en toen op een zekere keer zijn geheugen hem m 
de steek liet, vond hij niets anders dan : « Geacht publiek, de 
dichter is (lange pauze) geboren, (lange pauze en een hopeloos 
gebaar) gestorven. » 

Nu al enkele jaren geleden (kort voor de verering van de sleu
telhangers begon) kende het mooie nederlandse woord « haal. 
baar i> een ongehoord sukses. En niet alleen het woord is mooi 
en juist maar ook de gedachte die door dit woord nieuw werd 
uitgedrukt. Als het ware werd opgepoetst Hoewel Nemrod elke 
dag (en dit zonder eerst aan « de vaderen des vadeilands te 
denken » I) begint met dertig diepe buigingen om enige lenig
heid te bewaren, kan niemand hem verplichten op zijn handen 
rond te wandelen : dat is voor hem niet « haalbaar >. Hoe 
talrijk ook zij mogen zijn die dat wel en zelfs heel gemakkelijk 
kunnen. 

Het lijkt wel uitgesloten dat iemand een normaal werkzaam 
leven zou leiden en tegelijk gedurende jaren helemaal niet zou 
slapen. Maar wat de tallozen die vrijwel nooit tijdig uit hun 
bed geraken ook mogen beweren : het is voor elke normaal 
gezonde mens zeer goed haalbaar, zelfs na korte slaap, tijdig 
aan het werk te gaan, en niet te leven als een luie miljonain 
Of toch niet ? Inderdaad niet, maar dan heeft die mens zich 
al gevangen gegeven aan een bepaalde levenshouding waartoe 
geen enkel mens onvermijdelijk komen moet. Om dit te ver
duidelijken : wie bewust of niet, zijn eigen geboorte zinloos 
vindt of verafschuwt, vreest de geboorte van elke nieuwe dag I 
Wie telkens opnieuw niets anders ontmoet dan een gruwelijke 
leegte, voor hem is inderdaad het meest gewone « haalbare » 
onhaalbaai geworden ! 

Het probleem van het menselijk haalbare is een echt pro
bleem, dat in het leven zelf giijpt, de zin van het woord is op 
zichzelf diep en juist, maar schromelijk is vaak de manier waar
op het begrepen en gebruikt wordt Haalbaar wordt dan wat 
als het ware vanzelf gebeurt. Haalbaar wordt datgene wat de 
meesten doen of zelfs zouden geneigd zijn te doen als zij volle
dig onafhankelijk zouden kunnen leven. Het zogezegd menselijk 
haalbare wordt dan het eigenlijk on-menselijke, in die zin na
melijk dat er niets meer in zit van dit echt menselijk streven 
naar het on-mogelijke of in elk geval naar het nog niet bereikte. 

Het besef van het haalbare kan reddend zijn, maar het kan 
ook de verstikkingsdood betekenen. Wie alleen de vanzelfspre
kende grenzen van zijn mens-zijn aanvaardt, verstikt er tussen ; 
wie die grenzen nooit vanzelfsprekend acht, zoekt en ontdekt 
het onbegrensde, het on-mogelijke dat ons toch niet helemaal 
vreemd is. < Wil de russische vagebond rust vinden dan moet 
eersi de ganse wereld gelukkig zijn, met minder stelt hij zich 
niet tevreden > (Dostojevski). Is dit niet menselijker, hoewel 
onmogelijker, misschien zelfs beter haalbaar, hoewel het dat 
eigenlijk toch nieï is, dan de houding van wie heel netjes weef 
wat hij allemaal wel « mag >, omdat het andere toch niet haal
baar is l 

NEMROD 
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"""II» Will... I I EEN GEVAAR 

Tijdens de besprekingen in 
de werkgroep Eyskens is her
haaldelijk gebleken, dat zowel 
de Walen als de Vlamingen het 
eens zijn over versterkte auto
nomie voor de landsgedeelten. 
De federalistische idee heeft 
aan kracht gewonnen. 

Een nieuw gevaar steekt ech
ter de kop op : brusselse unita-
risten, die beseffen dat hun 
ri jk wel eens vlug uit zou kun
nen zijn, beginnen federalisti
sche praat te verkopen. Maar 
dan een gevaarlijk federalis
me : dat met drie, onaanvaard
baar omdat — zoals de « Libre » 
grinnikend opmerkte — «de 
Brusselaars de bestendige 
scheidsrechter zouden worden 
in het politieke spel». 

Zo'n bekeerling van het ge
vaarlijke soort is de hoofdstede
lijke P.L.P.-er Risopoulos. Ge
lukkig hebben ook de Walen 
niet het minste belang bij een 
brusselse machtspozit ie! 

Binnenkort weten ^e dus of 
de regering nog verder heeft 
durven gaan dan de reeds zo 
schraperige prijzenkommissie. 

Of mag de regering méér 
dan een bakker, een vleeshou
wer of een groenteman : name
lijk haar hakken vagen aan de 
prijzenkommissie ? 

VOLLEDIG AKKOORD 

Inwoners van de leuvense 
agglomeratie hebben een wan
delbetoging georganizeerd te
gen de voorgenomen schending 
van het Heverleebos : er zou
den verscheidene hektaren van 
dat bos opgeofferd worden aan 

de inplanting van een mote 
langsheen de autoweg E-5 

Enkele maanden geledei 
werd een drukkingsgroep opge 
richt en tans organizeerdei 
deze «Vrienden van Heverle© 
bos en Meerdaalwoud» hu i 
wandelbetoging. 

We hopen van har te dat d« 
scherpe aktie, die zij sinds 
geruime tijd voeren, met sufc 
se" zal worden bekroond. 

En we noteren met vreugde 
dat overal, waar overheids
diensten hun klauwen naar de 
na tuur en de groene zones uit
slaan, de jongste tijd spontaan 
verzet rijst. 

De Vlamingen beginnen op 
een verstandige manier van 
hun land en leefruimte te hou
den. Dat is een zéér pozitief 
verschijnsel. 

B) usselse politie belet de ƒ) uitkwekers, gratis appelen aan de bevolking 
uit te delen. 

LANDROOF 

De U.L.B., geleid door de 
anderlechtse burgemeester Si-
monet, heeft voor de bouw van 
he t nieuw franstalig akade-
misch ziekenhuis haar oog la
ten vallen op een terrein in de 
anderlechtse Meilemeerswijk. 
Deze wijk behoort tot het lan
delijk gedeelte van Anderlecht, 
dat nog voor de volle honderd 
procent nederlandstalig is. Er 
wonen bijna uitsluitend boeren 
en boerkozen. 

Aanvankelijk was er sprake 
van dertig hektaren, nu zijn 
he t er al honderd. 

De bedoeling is duidelijk : 
Simonet wil deze zuiver-vlaam-
Be hoek van zijn gemeente zo 
vlug en zo radikaal mogelijk 
verfransen. Want in het verle
den zijn er al een paar keren 
stemmen opgegaan om deze 
wijk los te maken van de 
hoofdstedelijke agglomeratie. 

De dolle verfransingswoede 
maakt voor niets halt. Een lan
delijke zone en groene ruimte 
dreigt asfaltjungle te worden. 
En tientallen vlaamse gezinnen 
zijn bedreigd met land -oof en 
uitdrijving. 

EEN VERZOEK 

Een aantal lezers van « Wij » 
hebben destijds eksemplaren 
besteld van «Het zwartboek 
van de vlaamse achterstand in 
wetenschappelijk onderwijs en 
onderzoek ». De oplage is sinds 
enkele tijd volledig uitgeput, 
zodat sommige lezers niet kon
den worden bediend. Een aantal 
wetenschappelijke instanties 
vragen nog naar een eksem-
plaar. Mochten lezers, die hun 
eksemplaar kunnen afstaan 
zulks willen doen, dan zou er 
een allerbest gebruik van ge
maakt worden. 

Zij kunnen hun eksemplaar 
zenden naar het Volksuniese-
kretariaat. Voldersstraat 71, 
Brussel 1. Hartelijk dank voor 
de medewerking. 

POSTZEGELPRIJS 

Wie een kran t of een week
blad openslaat, kan om de ha
verklap klachten lezen over de i 
slechte werking van de post. 
Deze dienst, waarvan we des
tijds op school leerden « dat hij 
de voorbeeldigste te r wereld 
was» (wat overigens toen nog 
klopte), is totaal ontredderd en 
kan de postbedeling niet meer 
aan. 

Voor slechter kwalitei t méér 
geld : dat schijnt de leuze van 
de regering te zijn. Want bin-
nekort verhogen nog maar eens 
de posttarieven. De regering 
zou willen dat het briefport 
stijgt tot 3,50 fr. Maar de pr i j 
zenkommissie wil niet hoger 
gaan dan 3,25 fr. De prijzen
kommissie heeft echter alleen 
advizerende bevoegdheid. De huitbetogmg ïe St.-Truiden 

GEEN "APPELTJE VOOR DE OÜRSI" 

DE FRUITKWESTIE 
FRUIT EN V.U. 

Het mag wel eens onder
streept dat de Volksunie reeds 
zeer vroeg ruime aandacht aan 
de fruitkwestie heeft besteed 
en dat zij de eerste, en lange 
tijd de enige, politieke partij 
•was die iets deed voor de fruit-
kwekers. 

In januari van dit jaar inter-
pelleerde Raskin in de Kamer 
over de fruitktizis • bij de be
spreking van landbouwbegro
ting in mei bracht hij de kwes
t ie opnieuw ten berde. Hij stel
de een aantal parlementaire 
vragen en hield een tussen
komst in verband met de vrij
stelling van autotaks op de 
landbouwvoertuigen. Inmiddels 
namen zowel hij als volksver
tegenwoordiger Olaerts deel 
aan producentenvergaderingen. 
Via ons blad hielp senator Jo-
rissen, de openbare mening sen-
sibilizeren voor de zaak. In 
Limburg kwam een groot
scheepse Volksunie-aktie op 
touw, waarvan het spektaku-
lair hoogtepunt een grote af
fiche-kampanje was in de we
ken en dagen voor de betoging 
Van verleden zaterdag. 

Al onze simpatie voor de vijftienduizend betogers die ver
leden zaterdag door de straten van Sint-Truiden stapten. Niet al
leen onze simpatie echter, maar ook onze aktieve steun : net 
als in het verleden zal de Volksunie - en vooral dan via haar 
limhurgse mandatarissen - zich inschakelen bij de strijd die de 
fruittelers voeren voor het voortbestaan van hun bedrijven. 
Het gaat hier om een groep van vijftienduizend mensen - waar
van twee-derden in Limburg - die momenteel vechten voor het 
naakte bestaan. Mensen die het fruitprohleem kennen, schatten 
het verlies van de limburgse beroepskwekers dit jaar op dertig
duizend frank per hektare appelen ! 

De fruittelers hebben des te 
meer recht op onze simpatie en 
steun, omdat zij nu eens met 
— in afwijking van zoveel an-

- dere kategoneen eisers — hun 
problemen willen oplossen door 
een forse greep in de staatskas. 
Zij vragen geen centen : die 
willen ze immers zelf wel ver
dienen met eigen handen, maar 
daartoe moet hun de kans wor
den gegeven. Betogers die geen 
geld vragen en overal appelen 
gaan uitdelen : het gebeurt niet 
iedere dag ! 

De gewone verbruiker, die in 
de winkel twintig frank betaalt 
voor een kilo appelen die aan 
de producent hooguit 3 fr heeft 
opgebracht, heeft doorgaans een 
totaal verkeerde kijk op het 
fruitprobleem. Hij hoort of 
leest iedere dag over de vernie
tiging van overtollige land-
bouwprodukten, ergert zich 
dood aan het feit dat dingen 
worden weggegooid die op het
zelfde ogenblik in de winkels 

even hoog geprijsd staan als 
zeldzame waren en komt hoog
stens tot de slotsom : als er te 
veel appelen zijn, dan moeten 
er maar minder gekweekt wor
den , het gaat niet op, met onze 
belastingscenten bij te moeten 
dragen voor onverantwoorde 
teelten en op de koop toe nog 
schatten van mensen te moeten 
betalen bij aankoop. 

Inderdaad, er is te veel f rui t ! 
Maar daarmee is alvast niet 
gezegd, dat onze eigen kwekers 
te veel fruit voortbrengen. Wel 
integendeel, onze nationale 
fruitsektor heeft zich sinds ja
ren toegelegd op sanering en 
aanpassing : minder fruit, maar 
meer kwaliteitsfruit. 

De overschotten komen uit 
andere landen, vooral dan uit 
Frankri jk en Italië. De oorzaak 
van de huidige krizis moet dan 
ook gezocht worden in E.E.G.-
verband en opgelost op E.E.G.-
vlak. 

Men dient te weten dat groen

ten en fruit — in tegenstelling 
met de grote landbouwproduk-
ten zoals graan, zuivel en sui
ker — nog gekweekt en ver
handeld worden in het kader 
van een vrije marktekonomie. 
Onze fruitkwekers wensen dat 
regime van vrije prijsvorming 
te behouden. Met andere woor
den : ZIJ verlangen niet dat ge
meenschappen zouden aan
gewend worden om een overtol
lige produktie op te vangen. Zij 
willen alleen dat in de vn je 
marktekonomie voldaan wordt 
aan de allereerste vereiste : de 
gelijkheid van de konkurren-
tiele pozitie 

En hier nijpt het schoentje. 
In de zuidelijke E E G.-landen 
— met name Italië en vooral 
Frankri jk — werd de fru ' tpr -
duktie de jongste jaren gewel
dig uit,?ebreid. Omdat deze uit
breiding gebeurde met reus
achtige staatshulp, kon de 
marktsi tuat ie volledig worden 
genegeerd en werd het spel van 
vraag en aanbod uitgeschakeld 

Vooral in Frankri jk was dat 
het geval. Toen na het beëindi
gen van de oorlog in Algerie 
tienduizenden Fransen — de 
zogenaamde « pieds-noirs » — 
naar het moederland terug
keerden, zocht de franse rege
ring naar middelen om deze po-
'tentiéle oppozanten zoet te 
houden. Het middel werd gauw 
gevonden : een stroom van 
staatsgelden om de pieds-noirs 
te helpen, in Zuid-Frankrijk 
reusachtige fruitbedrijven te 
beginnen. Een opsomming van 

de verschillende manieren 
waarop de nieuwbakken kwe
kers gezegend werden met he t 
s taatsmanna zou ons te ver voe
ren ; er moet alleen onthouden 
worden dat de staatssteun (die 
de belgische kwekers niet kr i j 
gen en ook niet vragen) de 
konkurrentiestr i jd volkomen 
vervalst. Niet het medi ter raan 
klimaat, maar wel de staats
steun vormde de voornaamste 
troef in de ekspansie van de 
franse en Italiaanse fruitpro-
duktie. De klimaatsvoordelen 
spelen veel minder dan over 
het algemeen wordt gedacht en 
uiteindelijk blijkt dat, bij ge
lijke konkurrent iële pozitie, on
ze kwekers het — dank zij kwa
liteitsfruit en nabijheid van de 
afzetmarkten — met sukses 
zouden kunnen opnemen tegen 
de Italianen en de Fransen. 

De huidige toestand is echter 
onhoudbaar. Een franse kweker 
krijgt tans bij interventiepri js 
voor een kg Golden Delicious 
3,25 fr, met een stockeringspre-
mie van 1,75 fr, terwijl onze 
kwekers het moeten stellen met 
1,90 fr. Ziedaar in cijfers de 
kern van het probleem. 

Reeds lang had onze minister 
van Landbouw in E.E.G.-ver-
band moeten eisen, dat Frank- -
rijk en Italië zouden ophouden ' ; 
met het vers t rekken van bui
tensporige, illegale en heimelij
ke steun aan een waanzinnige 
produktie-uitbreiding. Dat is J 
niet gebeurd. Minister Héger ly 
heeft nooit oog gehad voor het " 
fruitprobleem. Als Waal w i s t ' 
hij niet of wilde hij niet weten 'T 
dat zowat vijftienduizend be
drijven — waaronder in over
grote meerderheid limburgse 
en dus vlaamse — met de on
dergang werden bedreigd. 

De betoging van verleden za
terdag had tot doel, de minister 
eens en voor goed diets te ma
ken dat het zo niet verder gaat. 
Die betoging is slechts een mo
ment in de strijd ; de Volks
unie zal er mede over waken, 
dat Héger tans eindelijk iets 
doet J 
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DE SLAG 

DER 

10.000 
In oktober van volgend 

jaar treedt de Volksunie in 
honderden vlaamse gemeen
ten aan om ook daar verant
woordelijkheid 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. 

Daarvoor 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 van 
de abonnementenslag (waar
van de rezultaten steeds 
vlugger en omvangrijker 
binnen komen), zullen onze 
kaderleden met de nieuwe 
ledenslag tienduizend nieu
we leden inspraak en mede
zeggenschap in onze partij 
bezorgen. 

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

Het staat buiten kijf dat 
de afdelingen hun arrondis
sement 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 ƒ». 

W. Jorlssen, 

sekretaris 

F.V.d. Eist, 

voorzitter 

DR. TOEPFER 

De prijzen van de Kultuur-
raad voor Vlaanderen werden 
verleden zaterdag uitgereikt 
aan prof. Schillebeeckx en dr. 
Toepfer. 

Prof. Schillebeeckx moet 
stellig niet meer aan onze le
zers worden voorgesteld. Deze 
in Nederland gevestigde Vla
ming heeft er in beslissende 
mate toe bijgedragen, dat het 
nederlands taalgebied tans be
schouwd wordt als een belang
rijk brandpunt van teologisch 
leven en vernieuwing. 

De Hamburger koopman en 
ekonomist dr. Toepfer is min
der bekend. Hij is de stichter 
van een groot aantal prijzen ter 
bevordering van kuituur en 
wetenschap; enkele van deze 
prijzen dragen de naam van fi
guren uit het nederlands kultu-
reel verleden. Dr. Toepfer is 
altijd een vriend van Vlaande
ren geweest en een bevorderaar 
van het vlaams en algemeen
nederlands aanzien in de we
reld. 

PAARDEKOPER MOCHT 

Dr. Paardekoper is verleden 
week vrijdag te Kasterlee ko
men spreken en — wonder bo
ven wonder — er was ditmaal 
geen belgisch «onthaalkomitee» 
om hem aan de grens terug te 
wijzen. 

Is de zaak belgische staat* 
contra Paardekoper hiermee 
definitief afgesloten" We ho
pen het. Want het spreekver
bod voor Paardekoper was het 
triest simbool van een brussel-
se achterlijkheid, die meende 
dat gedachten kunnen worden 
tegengehouden door chinese 
muren of ijzeren gordijnen. 

Dat zoiets tot in ''969 — volop 
temidden van europese inte
gratie en na een kwarteeuw 
Benelux — nog mogelijk was, 
zal een regelrechte schande 
blijven. 

«ONZE» HOOFDSTAD 

Een van de funkties van een 
hoofdstad zou moeten zijn — 
zo menen we toch — het gast
vrij onthaal van alle burgers 
die de stad komen bezoeken 
omdat de regering daar geves
tigd is. Bij uitbreiding kan dat 
niets anders betekenen dan dat 
er te Brussel een volkomen 
vrijheid van betogen moet zijn, 
voor zover natuurlijk betogin
gen niet indruisen tegen de 
openbare orde, de wet, de poli-
tiereglementen enzoverder. 

De limburgse fruitkwekers 
kwamen heel vreedzaam te 
Brussel appelen uitdelen; als 
zij dat alleen te Hasselt hadden 
gedaan, dan zouden de heren 
van de Wetstraat het niet eens 
geweten hebben. De brusselse 
politie ruimde deze simpatieke 
vorm van betogen op. 

De Limburgers die zich voor
genomen hadden, hun universi
taire eis kracht bij te zetten 
door een betoging in de hoofd
stad, kregen nul op het re
kwest : Brussel is voor hen ver
boden gebied. 

De baten, maar niet de las
ten : naar deze lijfspreuk le
ven de brusselse dorpspotenta
ten. 

RADIKAAL 

Het verschijnen van het 
C.V.P. - Jongerenblad « Radi-
kaal» gaf het kristendemokra-
tische weekblad «La Relève» 
onder meer inspiratie voor vol
gende beschouwing : «De ge
kozen naam is eerder pikant, 
want in het Frans heeft het 
woord «radikaal» een derge
lijke oubollige « Derde Repu
bliek «-betekenis gekregen, dat 
het onvermijdelijk de herinne
ring wakker roept aan de fa
meuze radikale ministers waar
over Jean Dutourd schreef in 
Les Taxis de la Marne : de 
mond vol met de loukoums van 
Anatole France, het hart op de 
linkerplaats, maar ze nemen 
gravinnen tot maitresse^». 

Ergens doet het « Radikaal »-
progressisme daar inderdaad 
aan denken. Niet dat Wilfried 
Martens en zijn jongens naar 
de gunst van gravinnen zouden 
dingen. Maar wél naar de ver
gulde zetels... 

(jeeveedee) Richten we de kijker op de gang van zaken 
in de nederlandse politiek gedurende de jongste dagen, dan 
vallen de kwesties die hevig de aandacht trokken van het 
grote publiek, het duidelijkst op. Zo stond het debat over 
de al-dan-niet-vrijlating der laatste drie Duitsers in de ge
vangenis van Breda (waarover wij de vorige keer uitvoe
riger schreven) in het middelpunt der belangstelling. Het is 
de lezers van « Wij» wellicht intussen bekend, dat de be
handeling van deze zaak in het parlement ons geen stap 
verder heeft gebracht. De motie van het katolieke Kamer
lid Van Schaick die beoogde het drietal een uitzicht te ge
ven op vrijlating, werd ingetrokken nadat duidelijk was 
geworden dat er geen meerderheid voor te vinden zou zijn. 
Merken we nog op dat de motie ook een pikant politiek tin
tje had : ze belastte, door de keuze van de data van mogelij
ke vrijlating, in feite de volgende regering met de eind-af
wikkeling van deze veelbesproken kwestie. Ook daarom, 
al waren de tegenstanders van het plan-Van Schaick zowel 
bij de oppozitie als in de regeringspartijen te vinden. Voor 
de drie gestraften, die nu al een kleine kwart eeuw gevan
gen zitten, is de enige hoop de uitspraak van minister Polak 
(Justitie), dat « altans op dit moment y> geen verdere stap
pen ondernomen gaan worden. Een nieuwe poging in de 
toekomst is dus niet uitgesloten. 

Spektakulair • voor het nu eenmaal op sensatie beluste 
publiek - was vanzelfsprekend het uitlekken van de siga
rettensmokkel door minister Beernink van Binnenlandse 
Zaken. Wij zouden over deze pekelzonde, die mateloos over
dreven in de publiciteit kwam, niet eens gerept hebben, 
ware het niet dat in de kristelijke partijen (Beernink is 
protestant) stemmen opgingen om de bewindsman van het 
politieke toneel te laten verdwijnen. Gelukkig ging deze 
vlieger niet op ; het zou Holland op 2fn allersmdlst zijn ge
weest, wanneer een minister ontslag had moeten nemen 
vanwege een paar honderd in België gekochte sigaretten 
die nota bene niet waren weggemoffeld tussen zijn (vakan-
tie-)bagage, maar open en bloot in zijn wagen lagen. Er zijn 
waarachtig wel andere redenen waarom Beernink heter zou 
kunnen aftreden, maar daarover praat men in Den Haag 
niet... 

Veel minder tot de verbeelding van de massa sprak het 
debat in de Kamer over de begroting 1970 en de steeds 
verdere teleurgang van het zogenaamde Progressief Ak
koord. Toch zijn dit twee aangelegenheden die stellig de 
aandacht verdienen, omdat ze bepalend zijn voor de binnen
landse politiek op langere termijn. Zeggen we over de be
grotingsbehandeling dat deze opnieuw aantoonde, hoe er 
voor de huidige regering-De Jong geen enkel alternatief aan
wezig is. De regeringspartijen (kristelijken en liberalen) 
formuleerden enkele bescheiden wensen, o.a. over het op
schuiven van de geplante B.T.W.-verhoging, wensen waar
aan het kabinet om zo te zeggen spontaan gehoor gaf. De 
oppozitie (socialisten en Demokraten '66 voorop) kwam zel
den uit haar schulp en maakte het de regering dan ook hele
maal niet moeilijk. 

De Walen hoeven zich slraks met meer Ie ergeren aan Mol, waar ze inmiddels locJi lekker baas gespeeld 
hebben ; te Tthange begonnen de werken voor een belgisch-franse kerncentrale. 

De enige figuur die wat plaagstootjes uitdeelde, was de 
kristelijke oud-minister (Landbouw) en huidige fraktie-
leider van de Anti-Revolutionairen, Barend Biesheuvel. Het. 
is zeker dat hij tot een meer kritische houding was gedwon
gen door de aktie die een groep radikalen in zijn partij al 
geruime tijd aan het voeren is, maar het is even zeker dat 
hij helemaal niet van plan is het de regering De Jong wer» 
keiijk lastig te maken. Dit laatste werd door tal van politie
ke kommentatoren over het hoofd gezien, vermoedelijk om 
de slaapverwekkende indruk van het driedaagse debat een 
beetje te omsluieren. 

Hoe dan ook, er dreigt voor de zittende nederlandse re
gering geen enkel werkelijk gevaar, omdat voor alle par-
tijen vaststaat dat eventuele tussentijdse verkiezingen niets 
anders zouden opleveren dan een kabinet De Jong II. Het is 
duidelijk dat men zich daarvoor niet de hele rompslomp «ar» 
verkiezingen op de hals wil halen. 

Dat ontbreken van een alternatief hangt direkt samen met 
de hierboven reeds aangeduide verdere teleurgang van het 
Progressief Akkoord, in de wandeling PAK geheten. Dit 
PAK is een soort werkgroep waarin progressieven uit ver
schillende partijen elkaar zouden dienen te ontmoeten ter 
voorbereiding van een progressieve koncentratie, die dan bij 
de volgende verkiezingen de strijd met de « konservatieven » 
zou aanbinden. Onder konservatieven hier te verstaan de 
drie grote kristelijke partijen en de liberale Volkspartij voor 
Vrijheid^ en Demokratie. 

Nog niet zo lang geleden schreven we in deze rubriek dat 
de Demokraten '66 niets voelen voor samenwerking in het 
PAK en dat ook de Pacifistische Socialisten (P.S.P.) zich te
rugtrokken. Voor de « gewone » socialisten, de Partij van de 
Arbeid dus, was dit geen reden om het PAK dan maar op te 
doeken. Zij hieven voortgaan met ijveren voor een dergelij
ke kombinatie, doch telkens opnieuw lieten vooral de D'66 
ers weten dat zij niet op de aanzoeken van de P.v.d.A. wens
ten in te gaan. 

De afgelopen week werd die haat-liefde-verhouding nog 
eens gedemonstreerd ter gelegenheid van tussentijdse ge
meenteraadsverkiezingen in Flevoland, een van de jongste 
inpolderingen der vroegere Zuiderzee. (Eigenlijk ging het 
om verkiezingen van een uraad van adviesrt, omdat Fle
voland nog niet de status bezit van de rest van het land en 
derhalve niet in « gemeenten» is verdeeld.) Welnu, op dit 
plaatselijk niveau werkte D'66 wel samen met de socialisten, 
maar toen deze laatsten voor de tijdelijke kombinatie de 
naam PAK gingen gebruiken, begonnen de Demokraten 
zich zoveel mogelijk op de achtergrond te houden. Ze wei
gerden zelfs mee te doen aan een meeting waar de twee 
voornaamste landelijke socialistische leiders, de oud-minis-
iers Den Uyl en Vondeling, het woord voerden, en ze wensten 
ook het PAK-speldje niet op hun jas te dragen. En dit alle
maal om te laten zien dat D'66 niet aan een nationaal pro
gressief Akkoord wenst mee te doen. Wat er echter zonder 
de Demokraten van het PAK nog overblijft, stelt nauwe
lijks wat voor. En het is mede daarom dat de regering De 
Jong nog steeds op een bed van rozen troont. 
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DE V O L K S U N I E A L S 

DEMOKRATISGHE 

Door de ontwikkeling van het mensdom loopt als 
een rode draad de drang naar vooruitgang en vei
ligheid. Deze progressieve drang naar grotere ze
kerheid en veiligheid schrijdt voort over een weg 
van strijd en lijden, verdachtmaking en miskenning, 
vaak tranen en bloed, naar grotere vrijheid, naar 
meer zeggenschap, naar gelijke kansen en gelijke 
rechten. Progressieve bewegingen hadden steeds 
te kampen met konservatisme van het bestel, met 
het establishment. Het konservatisme w i l , dat de 
mensen zich zouden neerleggen bij het bestaande. 
Het konservatisme was en is verleden-gericht en 
bang voor toekomst en verandering ; de progres
sieve strekkingen worden gedreven door drang 
naar verbetering, door hoop in de toekomst en 
geloof in de mens en in het recht. 

SPARTIJ 
l;iat haar leden Mij in alle niet-politicke 
kweslics. 

Hel is een algemeen verschijscl in West-
Euiopa dat de politieke partijen meer 
progiam-pauijen woiden dan doktiine-
parlijen. Zij roepen de kiezers niet op voor 
een kruistocht, maar spreken ze aan met 
programma tot een ordening \an de sa
menleving die /ij de beste achten. 

Wij stellen voorop dat de maatsthappij-
oidening die in onze vvest-cuiopese lan
den door de overgrote meerderheid van 
de mensen wordt gewenst, door een de-
mokratische bewogenheid wordt ingegeven 
en op kristelijke en humanistische begin
selen berust. 

Als ladikaal-politieke expressie \an de 
Vlaamse Beweging, in dienst van de 
Vlaamse gemeenscliap in haar geledingen 
v\il de Volksunie ia een politiek piogiam-

ma samenvatten, lictgecn de Vlaamse Be
weging sedert licinallen jaren nastreeft. 
De Vlaamse Beweging is geen zuivere taal
beweging , zij is ter^clfdertijd een natio
nale ontvoogdingsstrijd eu een sociale be
weging in het algemeen belang van de 
Vlaamse mens. 

ledere jjolilieke paitij zal als meerder
heidspartij haar partijprogramma geleide
lijk volledig trachten te verwezenlijken of 
in koalitie er zoveel mogelijk van verwe
zenlijken. 

Tot hiertoe was de Volksunie steeds in 
de oppozitie. Nochtans wijst de parlemen
taire houding van de Volksunie erop dai 
zij geen stelselmatige oppozitiepartij is, 
maar telkens zelfstandig haar standpunt 
bepaalt. Als oppozitiepartij heeft zij door 
haar voorbeeld en haar waakzaamheid 
reeds enorm veel pozitiefs verwezenlijkt. 

Overtuigd van de deugdelijkheid van 
haar ideologie, nl. de samenhang van he£ 
demokrati.sch volksnationalisme (vrijheids-
nationalismc) en van het sociaal progres-
sisme, is de Volksunie noch een zogenaam
de « Zweeppartij >, noch een scheurpartij. 

AA. Van Haegendoren, 
senator. 

VLAANDEREN IN DE WIJDE WERELD 

De menselijke diang naar zekerheid, 
veiligheid, vrijheid, zeggenschap en ge
lijkheid heelt een universele dimensie ge
kregen. Onze belangrijkste politieke vraag
stukken zijn de vraagstukken met betrek
king tot de wereldvrede en het lot, het 
welzijn van de onderontwikkelde volken 
De bescheidenheid van de bijdrage die 
een klein volk en een klein land kunnen 
leveicn tot de oplossing van de/e proble
men mag geen vlucht verantwoorden in 
overschilligheid en machteloosheid. An
derdeels rechtvaardigt de luiiveisele pro
blematiek geen vlucht vooi hetgeen er 
hiei (>n nu te doen staat, eerst voor Maan
deren en voor de vlaanise mensen. Als 
politiek speerpunt van de Vlaamse Bewe
ging i)coogt de Volksunie de alzijdige ont
plooiing van de vlaamse mens, de toene
ming van de welvaart en de vermeerdering 
van het sociaal en kultureel welzijn van 
een achteigesteld volk. 

De \'olksunie is een volks-nationalis-
tische pal lij 

DE POLITIEK IN DIENST 

VAN DE MENS 

Daar het de kunde cu de kunst is om de 
menselijke samenleving ordelijk te bestu
ren, moet het politiek beleid afgestemd 
zijn op de verlangens en de stievingen die 
in iedere gemeenschap leven en de opvat
ting die de mensen van hun geluk en van 
de weield hebben van de ene periode tot 
de andere. De politieke strevingen die op 
de voorgrond treden zijn niet dezelfde bij 
ieder volk, bij iedere bevolkingsgroep en 
op ieder tijdstip ; de intensiteit ervan 
stemt niet altijd overeen met de meetbare 
behoeften. Hieruit volgt dat problemen 
vooi (Ie ciicn een hoofdbelang kunnen 
hebben en voor de andere schijnproble
men zijn. 

0\ei de ooi sprong en de uitoefening 
van liet gezag bestonden en bestaan ver
schillende opvattingen volgens tijd en 
volk, v\cicldbeschouwing en tempeiament. 

De politieke beweeglijkheid is verschil
lend van het ene volk tot het andere, van 
de ene tijd tol de andere, van de ene be
volkingsgroep tot de andere. Van onver
schilligheid, windstilte, gelatenheid tot be
langstelling, beroering en revolutie. 

Welke ook de inhoud en de intensiteit 
van de politieke betrachtingen mogen zijn, 
is de parlementaire demokralie — die wil 
dat alle macht uit het volk komt — « d e 
minst slechte van alle regeringsvormen ». 
Dit is zonder twijfel het geval voor de 
westeuropese volkenfamilie. 

De Volksunie verwei-pt dus uitdrukke
lijk iedere streving naar een autoritarisch, 
diktatoiaal, ondcmokrati.sch staatsbestel. 
Zij is er nochtans van overtuigd dat de 
suukturen en vormen van de parlemen-

taiie demokiatie voor veel verbeteringen 
vatbaar zijn. 

Slechts in kleine gemeenschappen of in 
uitzonderlijke omstandigheden is een di-
rekte demokratie denkbaar (b.v. door het 
referendum). 

Normaal komen er in een politieke de
mokratie «partijen» tot stand, d.w.z. groe
pen van politiek bewuste, geïnteresseerde 
buigers. Het demokratisch recht wordt 
dan uitgeoefend door verkiezingen. 

Een politieke partij heeft aan de kie
zers niet alleen een algemene politieke 
ideologie aan te bieden, maar tevens en 
vooral een konkieet programma op korte 
en middellange termijn. Het programma 
van een partij is een politiek programma ; 
over niet-politieke vraagstukken heeft een 
partij zich niet uit te spreken of slechts 
in zoverre deze viaagstukken met politiek 
te maken hebben. Een politieke partij 

ERSOONLIJKE VRIJHEID 

leder burger dient over een zo grote persoonlijke 
vrijheid te beschikken als het leven in gemeen
schap toelaat. Geen enkel burger of geen enkele 
instelling mag onder enige diskriminatie lijden uit 
hoofde van een levensbeschouwelijke of politieke 
gezindte van vroeger of nu. 

Icdeis pcisoonlijke levensbeschoiuselijke 
overtuiging en persoonlijke levenswandel 
dienen geëerbiedigd. Wij zijn er bewust 
van dat naarmate de staatsbemoeiing — 
ten bate van het algemeen welzijn — meer 
dan vroeger in het peisoonlijke leven van 
de burgers ingrijpt, het gezag de persoon
lijke vrijheid kan bedieigen en zulks meer 
door zijn verpolitiekte bureaukratie dan 
door de gladgestreken wetteksten. Het 
oveiheidsbeleid wordt minder en minder 
overzichtelijk. Daarenboven wordt het ge
stoord door de feitelijke macht van diver
se belangegioepen die, zoals weleer de feo
dale heren, een deel van het staatsgezag 
uitoefenen zonder toezicht en zonder zeg
genschap van de belanghebbenden. 

De persoonlijke vrijheid van eenieder 
dient maksimaal gewaarborgd in het straf
recht en in het burgerlijk recht, in de so
ciale wetgeving, in de onderwijswetgeving. 

in kultincle aangelegenheden (heiziening 
van schoolpakt) en in de politiek. Het ge
zag staat in dienst van het recht door de 
volstrekte openbaarheid van het overheids
beleid. In dit opzicht ware de aanstelling 
van een « ombudsman » met doelmatige 
en ruime bevoegdheid wenselijk. 

Geen enkele gezindte, geen enkele ere
dienst mag door de overheid worden ach
tergesteld of bevoonecht. Plechtigheden 
van een eredienst zouden geen staatsplech-
tigheid mogen zijn. Burgerlijke wetten die, 
zonder dat het algemeen belang zulks eist, 
de bevestiging zijn van een keikelijk vooi-
schrift, zouden herzien moeten worden. 

De persoonlijke levenssfeer moet be
schermd worden tegen iedere inmenging 
van derden of van de overheid. Het « af
luisteren > of < nakijken > dient bestraft 
en, wanneer het door het gerecht geschiedt, 
wettelijk geregeld en zodanig gekontro-

leerd dat ieder machtsmisbruik vermeden 
wordt. Senator Baert heeft in die zin reeds 
een wetsvoorstel ingdiend. 

Geen enkel burger mag uit hoofde vari 
.ijn sociale situatie of beroep enige be
perking van zijn persoonlijke of politieke 
vrijheid of enige diskriminatie ondervin
den. Dit heeft o.m. als gevolg dat voor 
feiten vrn gemeenrecht in vredestijd de 
militairen aan het gewone recht en niet 
aan het militair recht ondciworpen zijn. 
Dit heeft niet als gevolg, dat er wettelijk 
niet een uitdrukkelijke onverenigbaarheid 
zou worden bepaald tussen het uitoefenen 
van bepaalde funkties. Dergelijke diskri
minatie tieft immers niet de persoon maar 
de funktie. 

Geen enkel burger mag zogezegd in naam 
van de beveiliging van de bestaande orde 
nutteloos enige hinder ondervinden bij het 
vreedzaam manifesteren van een levensbe
schouwelijke, politieke of artistieke over
tuiging : de wetgeving en reglementering 
inzake zgz. handhaving van de orde, be
scherming van de zedelijkheid e.d. dienen 
in die zin aangepast. Iedere feitelijk be
staande censuur op de verspreiding van 
politieke publikaties dient opgeheven. 

Onze onverminderde eis tot het verlenen 
van amnestie sluit aan bij ons personalis
me. Er dient onverwijld volledige amnes
tie verleend aan alle politiek veroordeel
den en oud-oostfronlstrijders. Bestraften 
voor feiten van gemeen recht moeten kun
nen aanspraak maken op een herziening 
van hun zaak naar objektieve beoordeling 
van de tijdsomstandigheden. 

M. Van Haegendoren, 
senator, 



wu 

EEN LEEFBARE WERELD IN ONZE BEDRIJVEN 

Tijdens het jongste kongres van de V.U. is duide
lijk tot uiting gekomen dat we « geen Vlaanderen 
van papa» wensen op te bouwen, maar een maat
schappelijke struktuur willen tot stand brengen waar 
fundamentele gelijkheid, medeverantwoordelijk
heid en medezeggenschap als konstruktieve pijlers 
dienen beschouwd. Het hoeft amper gezegd dat de
ze stellingname grondige struktuurwijzigingen in
houdt, waarbij het huidige maatschanvijbeeld van 
onze samenleving totaal zal veranderen. 

Naast de inzet voor de zelf-realizatie van de vlaamse 
gemeenschap als gemeenschap door federale staatsstruk-
turen, dient zo gewerkt aan de opbouw van de deel
staat Vlaanderen, dat de vlaamse mens er zich kan ont
plooien in een leefbare wereld. De sociale inzet van de 
V.U. werd inderdaad door dit kongres onderstreept en 
de krachtlijnen van de maatschappelijke ordening wer
den er in grote mate uitgestippeld. De bestaande struk-
turen hebben immers de neiging voor zichzelf te gaan 
leven, zichzelf te bestendigen, voort te bestaan los of 
tegen de personengemeenschap waaruit ze gegroeid en 
in wier dienst ze staan. Het enige kriterium om een 
struktuur op te bouwen of af te breken is haar inhoud. 
Alleen voor de mens heeft de struktuur haar geldig
heid. 

Is het wel mogelijk, de bestaande sociaal-ekonomis-
che strukturen aan te passen ? We geloven van wel, 
want eens de volkswil in beweging gebracht voor de 
zelfrealizatie van de gemeenschap zal de opgebrachte 
energie zo groot zijn dat we veel dingen gelijktijdig 
zullen kunnen wijzigen. 

Een wettelijk statuut dient uitgewerkt dat zal toe
laten de zeggenschap én van de gemeenschap én van 
de werknemer én van de werkgever in de onderneming 
mogelijk te maken of af te bakenen, zodat men komt 
tot een effektief medebeheer in alle geledingen van 
het bedrijf door werkelijke en doelmatige deelname 
aan alle beleidsbeslissingen (we denken hier ook 
aan bevordering, afdanking, aanwerving, koop, ver
koop, investering en winstverdeling). Deze funda
mentele wijziging dient in de eerste plaats tot stand 
gebracht m de grote en middelgrote bedrijven en moet 
voorafgegaan worden door bijzondere inspanningen in 
het ondenvijs en de individuele opleiding, om de ver
antwoordelijkheidszin en het gemeenschapsbesef — no
dig om de leefbaarheid van de onderneming te waar-
boigen — in belangrijke mate op te voeren. 

Onze huidige ondernemingsstruktuur beantwoord 
natuurlijk niet aan deze gegevens. De huidige onder
nemingsraad stelt geen vernieuwing in het vooruit
zicht. De rol die tans door de drie grote vakbonden 
gespeeld wordt, staat in de weg naar de verwezenlij-
Icing van elke fundamentele hervorming en schijnbaar 
met vooropgezet doel ! 

De ondernemingsraad moet een personeelsraad wor
den, het leidinggevend brain van de arbeidsgemeen-
schap, waarin zowel de « manager » als de eenvoudig
ste arbeider zich buigt niet alleen over de men
selijke verhoudingen, maar ook en vooral over het 
fmancieel-ekonomisch en technisch beleid van het be
drijf elk op zijn inzichtsvlak en zeker door een zo 
ruim mogelijk uitgebreide informatie en gemeenschap
pelijk onderzoek, zodanig dat men meer en meer komt 
tot een algemene en reële participatie : niet alleen tot 
een medepraten over het bedrijfsbeleid, maar in de 
eerste plaau tot een medebeslissen. 

Hoe kan men mogelijk deze nieuwe relatie in hei 
bedrijf tot stand brengen ? We beperken ons tot een 
opsomming van wijzigingen in de bestaande toestand 
en van nieuwe vormen van samenwerking in de ar. 
beidsgemeenschap die kunnen leiden tot nieuwe struk
turen : 

1) uitbreiding van de mogelijkheid tot kandidatuur-i 
stelling van alle werknemers voor de ondernemings
raad, zonder beperking door een vakbondlidmaatschap; 
2) afschaffing van een strikte kategorieen-indeling (jon
geren, arbeiders en bedienden) bij verkiezing van on
dernemingsraad ; 

3) de mogelijkheid tot stand brengen dat ook kader, 
personeel kan gekozen worden in de ondernemings
raad als personeelsafvaardiging ; 
4) uitbreiding en predzering van de informatieplichÉ 
door de ondernemer, zodat de kontrole-arbeid van de 
ondernemingsraad kan toenemen ; 
5) beslissingsrecht \an de ondernemingsraad erkennen 
en afbakenen inzake de interne werking van het be
drijf ; 

6) betrekken van alle werknemers aan het bedrijfsbe
leid door een snel bekend maken van de beraadslagin
gen van de ondernemingsraad en de getroffen beslis
singen ; 
7) de ondernemingsraad in openbare zitting laten ze
telen en voor welbepaalde gevallen gesloten zittingen 
voorzien ; 

8) het begrip ondernemingsraad met twee te onder, 
scheiden groepen (patroonsafvaardiging en personeels
afvaardiging) vervangen door een nieuwe vorm van 
samenwerking, nl. de personeelsraad waarin de werk
gever naast de gekozen werknemers zetelt, die volgens 
een demokratische procedure beslissingen kunnen tref
fen aangaande de innerlijke werking, bevoegdheid en 
verhoudingen in het bedrijf ; 
9) overgaan tot de oprichting van medezeggenschaps-
kommissies op lager bedrijfsniveau als onderverdeling 
van de personeelsraad, zodat de direkte invloed van 
het personeel op de besluitvorming binnen de onder
neming daadwerkelijk mogelijk wordt. Deze medezeg-
genschapskommissies moeten meer zijn dan alleen maar 
een soort « hearings », terwijl ze ook andere problemen 
dan problemen van direkt belang voor kleine bedrijfs-
eenheden kunnen bespreken in harmonisch samenspel 
met de personeelsraad of ter aanduiding van de onder
werpen die in de personeelsraad best zouden moeten 
behandeld worden ; 
10) juridisch gewaarborgde uitbreiding van de kontro-
lemogelijkheden, zowel voor de werknen^srs als voor 
de kleine aandeelhouders ; 
11) bescherming tegen het misbruik van de traditione
le macht van de niet-aktieve kapitaalbezitters tegenover 
de bedrijfsleiding en het stafpersoneel ; 
12) totale demokratische hervorming van het vennoot-
schappenrecht tot een arbeidsgemeenschapsrecht waar
bij in de raad van beheer naast de niet-aktieve kapi-
ïaalbezorgers, een kommissaris van het algemeen belang 
(als afgevaardigde van de gemeenschap en (of) ver
bruikers) en evenveel afgevaardigden van het perso 
neelskorps zouden zetelen (eventueel aangeduid door 
de leden van de personeelsraad), zodanig dat de gelijk
waardigheid van arbeid en kapitaal tot haar recht komf 
in de hoogste beslissingsmomenten van het bedrijfs
leven ; 
13) gelijktijdige aanpak van de makro-organizatie van 
het ekonomisch leven (struktuur die buiten het terrein 
van dit artikel valt) door planning zowel op regionaal 
en nationaal vlak als via internationale organizaties 
met inspraak van verbruiker (via verbruikersorganiza-
ties), werknemer (via geherwaardeerde vakbonden), 
werkgever (via geherwaardeerde patroons ^erenigingen)] 
en gemeenschap (via parlementaire kommissies) ; 
14) nationalizaties dienen voorzien voor elke onderne
ming waarvan de exploitatie het karakter van een na
tionale openbare dienst of van een feitelijk monopolie 
heeft of aanneemt. Deze ondernemingen dienen eigen
dom te worden van de gemeenschap, dus ook bepaalde 
interkommunales (gas, water, elektriciteit) die onttrok
ken worden aan de reële demokratische kontrole van 
de gemeenschap. 

Wij geloven hiermee in grote lijnen uiteengezet te 
hebben hoe de nieuwe struktuur van de onderneming 
er moet uit zien in een Nieuw Vlaanderen dat nooit 
een « Vlaanderen van papa » mag worden. 

Joos Somers. 
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LIBANON 
Het is nog niet uit te maken, wat er achter de verwarde toestand in Libanon 

'juist schuilt. Deze levantijnse staat, bewoond door mohammedaanse en kriste-
lijke Arabieren die er vredelievend naast elkaar leven en werken (en waarvan de 
bovenlaag rijk is geworden door de handel met het Westen), heeft sinds het ont
staan van het konflikt tussen Israël en de arabische staten nooit veel geestdrift 
getoond voor de « heilige oorlog ». Dit is niet alleen een gevolg van de merkantiele 
oriëntatie die, met het Westen als voorname handelspartner, een agressieve hou
ding tegenover een door dit Westen gesteund Israël uitsluit, doch ook precies een 
gevolg van de pragmatisch-religieuze oplossing die de Libanezen gevonden heb
ben voor het naast mekaar leven van kris tenen en moslems van hetzelfde ras. 

Dat juist een land als Sirië Libanon in verband met de strijd tegen Israël de 
hardste verwijten maakt, ook al heeft Sirië tot nog toe in die strijd weinig of niets 
gepresteerd, blijkt niet alleen op het gekende alibi neer te komen doch ook op na
ijver - indien niet veroveringszucht. Het is nu eenmaal zo dat niet alleen Libanon 
doch ook de arabische vorstendommen door de arabische republieken als te lauio 
in de strijd worden beschouwd, nog afgezien van het monarkaal regime dat deze 
republikeinen een doorn in het oog is wat uiteraard niet voor Libanon telt. 

Men zou het zelfs zo kunnen stellen 
da t de arabische republieken de monar
chie meer en meer als een hinderpaal 
op de weg naar de arabische eenheid be
schouwen. Niet alleen dus om sociale re
denen zouden deze « socialistische » re
gimes de in aantal steeds dalende ara
bische monarken naar het leven staan, 
ook omwille van de arabische eenheid 
doen ze dat, omdat het gebrek aan een
heid precies de oorzaak is van een nu 
reeds twintig jaar durende vernedering 
door Israël. 

Afgezien van Egypte, de voornaamste 
arabische mogendheid, zijn het nochtans 
niet de arabische republieken die de 
zwaarste last van de strijd moeten dra
gen. Er zijn feitelijk slechts twee ara
bische staten die steeds opnieuw direkt 
met de macht van Israël gekonfronteerd 
worden : de Verenigde Arabische Repu
bliek en het door de Britten destijds 
opgerichte hasjemitische koninkrijk van 
Jordanië. In acht genomen de ekonomi-
sche verhoudingen heeft juist Jordanië 
tot nog toe de zwaarste tol betaald en 
deze aderlating duurt tot op vandaag 
voort. Sirië, Iran en Algerië, die het 
hardst tegen Israel roepen, hebben tot 
nog toe weinig van hun woorden in da
den omgezet en hebben ook als verder 
liggende landen (Sirië dan uitgezonderd) 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 
• Portugese verkiezingen verlopen voor 

het eerst sinds 43 jaar onder deelne
ming van oppozitie-kieslijsten (zon
der dat het oprichten van oppozitie-
parti jen toegelaten is). De opkomst 
van het kiezerskorps is enigzins 
groter dan bij vorige verkiezingen. 

• Gevechten tussen libanese troepen en 
Palestijnse guerilla-strijders in het 
zuiden van het land duren voort. Si-
rische eenheden (300 man) zouden 
een libanees grensdorp bezet hebben. 
Egyptische luchtaanvallen op Israëli
sche troepen in de noord-Sinai-woes-
tijn, israélische luchtbombardemen-
ten op Al Fatah-kamp vlakbij Am
man. Reeks bomaanslagen in Tel 
Aviv. 

• Westduitse mark officieel met 9,3 t.h. 
gereëvalueerd. 

• Op 17 november a.s. heeft te Helsinki 
een voorbereidende bijeenkomst 
plaats tot de hervatt ing van de rus-
sisch-amerikaanse besprekingen over 
de beperking van strategische wa
pens. 

• Achteruitgang van regeringspartijen 
(liberalen en agrarische partij) en 
grote vooruitgang van de Labour in 
australische parlementsverkiezingen. 

• Generaal Medici door het kongres tot 
prezident van Brazilië gekozen. 

• Scherp konflikt tussen prezident Ke-
niatta van Kenia en de keniase Volks
unie, samen met de tweede grootste 
stam, de Loeo's, in de oppozitie. 

weinig van de gevreesde Israëlische re
presailles te duchten. 

In deze inwendige arabische strijd is 
sinds de bliksemoorlog van 1967 de Pa
lestijnse verzetsorganizaties een nieuw 
en belangrijk element. Tot voor deze 
Blitzkrieg betekende het Palestijnse on-
afhankelijkheidsfront weinig meer dan 
de verbale krachtpatserij van zijn toen
malige leider El Sjoekeir. Na de juni-
debacle van 1967 werd deze echter ver
vangen door El Arafat, de huidige leider, 
die weliswaar met dissidente bewegingen 
heeft af te rekenen doch niettemin een 
kommandoleger heeft opgebouwd dat 
steeds harder toeslaat in Israël. Deze 
kommandotroepen worden vooral met 
de steun van Sirië, Irak en Algerië aan
gewend om te lauw geachte arabische 
landen aktiever in de strijd tegen Israël 
te maken. Dit is vooral in Jordanië en 
Libanon het geval, waar deze komman-
do's een bedreiging voor de gevestigde 
regimes uitmaken, wat uiteraard een 
reaktie van deze bedreigde machtheb
bers uitlokt. Hoessein van Jordanië, die 
precies omwille van de aanwezigheid 
van El Fatah-eenheden op zijn grondge
bied bijna voortdurend aan Israëlische 
represailles bloot staat, is er niet in ge
slaagd ze er uit te walsen. Het algemeen 
psichologisch klimaat in de arabische 
wereld zou zoiets trouwens verraad aan 
de gemene zaak noemen, ook al besef
fen vele konservatieve arabische leiders 
wel dat met El Fatah niet alleen de 
geboorte van een palestijnse natie is 
begonnen of dat Israël in El Fatah op 
de duur een veel geduchter vijand heeft 
gevonden dan in arabische legers op het 
slagveld, doch dat met El Fatah en aan
verwante organizaties ook een ideologi
sche strijd de kop opsteekt. Het is boven
dien quasi-zeker dat sommige progres

sieve arabische regimes El Fatah des te 
sterker steunen, naarmate ze deze or-
ganizatie voor andere doeleinden dan 
alleen de strijd tegen Israël kunnen ge
bruiken. 

Dit blijkt nu met Sirië en in zekere 
mate ook met Irak tegenover Libanon 
het geval te zijn. Beiroet, dat terecht een 
nieuwe en zware Israëlische reaktie 
vreesde (men herinnere zich de Israëli
sche luchtaanval op het vliegveld van 
Beiroet op 28 december 1968), wou de 
bedrijvigheid van El Fatah op zijn 
grondgebied aan banden leggen. Een sle
pende regeringskrizis die dezer dagen 
door het ontslag van een zogenaamde 
overgangsregering een hoogtepunt be
reikte, bood El Fatah de gedroomde ge
legenheid om (net als vorig jaar in Jor
danië) eens en voorgoed zijn recht op 
operationele bazes op libanees grondge
bied te proklameren en dit recht van het 
verzwakte libanees regime af te dwin
gen. Strikt genomen heeft El Fatah der
gelijke eisen niet te stellen, doch nood 
(en vooral strijd) breekt wetten. De 
zwakheid van Libanon treedt des te 
duidelijker aan het licht, nu Amerika 
ingevolge de gewijzigde machtsverhou
dingen in de Middellandse Zee zich niet 
kan beroepen op een in 1956 inderhaast 
geprefabrikeerde zogenaamde Eisenho-
werdoktrine. Krachtens deze «doktrine» 
kon Amerika toen zijn marine-fuzeliers 
tussen de badgasten aan de levantijnse 
kust doen ontschepen. omdat Washing
ton wou verhinderen dat Libanon onder 
druk van buitenuit het westers kamp 
de rug zou toekeren. 

Een herhaling daarvan blijkt uitge
sloten. De oorlog van 1967 (en de daar
voor al geduldig uitgebouwde russische 
steunpuntenpolitiek) heeft de Sovjet
u n i e in het oosten van het middellandse 
zeegebied een machtspozitie bezorgd, 
die een nieuw eenzijdig amerikaans op
treden uitsluit. Des te meer daar ook 
in dit gebied de NATO er zeer zwak voor 
staat als gevolg van de grieks - turkse 
spanningen, de quasi-quarantaine waar
in de kolonelsregering van Atene in het 
Westen is geraakt en de zwakheid van 
de Italiaanse partner. Daartegenover is 
de russische invloed in Noord-Afrika 
voortdurend toegenomen. In welke ver
houding de egyptische bemiddelingspo
ging daar tegenover staat is nog niet 
duidelijk. Is deze poging een uiting van 
leiderschap ? Of geschiedt ze op rus
sische suggestie ? Óf beide ? 

Het is niet zo zeker als wordt beweerd 
dat een eventuele burgeroorlog in Li
banon en een daaruit voortvloeiende re
gime- en oriëntatiewijzigingen weinig 
invloed op de oorlog tegen Israël zou 
uitoefenen. Het is toch zo dat een ver
sterking van de arabische tang rond de 
hebreeuwse staat deze laatste weinig 
aanlokkelijk moet voorkomen. Vandaar 
dreigende taal te Tel Aviv, nog meer 
genrikkeld sinds de opmars van El Fa
tah in de buurlanden gepaard met een 
verhoging van de terreur in Israël zelf. 
Ook met de ontwikkeling in Libanon 
kan de yürlpn dmad wnaraari dp vrede 
in het Midrlon Oosten hangt, nog wat 
dunner worden. 

Hoe machteloos een wetenschappe
lijke uiteenzetting, hoe machteloos ten 
slotte de wetenschap zelf is tegenover 
een menselijk drama heeft die gentse 
universiteitsprofessor kunnen onder
vinden die in Antwerpen eens mocht 
komen uitleggen hoe gevaarlijk drugs 
wel zijn. Als we aan de objektivitèit 
van de radioberichtgeving mogen ge
loven (en dat moéten we toch !), dan 
was de eensgezinde reaktie van zijn 
jonge luisteraars dat hij niet « objek-
t ief» was geweest, zelfs eenzijdig 
want hij had niet gesproken over de 
voordelen van de drugs. En wie er al 
eens een keertje eentje had gerookt, 
nam de prof kalmweg het examen af, 
en gaf hem onvoldoende ! 

Nog niet zo heel lang geleden was 
Europa enkel een transit land in de 
handel in allerlei drugs. Behalve dan 
dat vooral in Frankri jk een aantal 
« specialisten » werkten (en werken) 
die zorgen voor de verdere afwerking 
van de produkten, die in transit zijn. 
De voornaamste koper en verbruiker 
van drogeermiddelen is de Verenigde 
Staten. Niet alleen omdat de bevol
king daar dan toch tweehonderd mil
joen groot is, maar wel evenzeer om
dat (ook door de armen onder de bevol
king) daar stevig betaald wordt. Bo
vendien is het uiterst gevaarlijk in de 
Verenigde Staten zelf een laborato
r ium voor het maken van heroïne te 
hebben : daar staat de doodstraf op. 

De drugs komen de Verenigde Sta
ten binnen uit Mexiko, en dat ver
klaart de recente poging van de ameri-
kaanse politie om een grootscheepse 
kontrole over de gehele lengte van 
deze grens te organizeren. Maar de 
grootste wereldproducenten zijn de 
landen uit het Midden-Oosten en uit 
het Vei're-Oosten. Een paar jaar gele
den werd vooral de aandacht geves
tigd op de chinese opiumproduktie en 
de chinese opiumsmokkel. En die was 
en is ongetwijfeld zeer belangrijk. 
Maar alle andere producerende landen 
zijn leden van de Uno ! Van deze lan
den heeft alleen Iran sinds 1963 stren
ge maatregelen getroffen : het kwe
ken van papavers is verboden en wie 
gesnapt wordt als handelaar in meer 
dan drie kilo verdovende middelen 
krijgt de doodstraf. Maar overal elders 
gaat de produktie openlijk of ooglui
kend toegelaten verder. 

DODELIJKER DAN 
EEN OORLOG 

DRUGS 
De draaischijf van de handel in ver

dovende middelen is sinds jaren Liba
non, en dan vooral de hoofdstad Bei
roet Niet alleen zitten daar de grote 
internationale handelaars, die genie
t e n van een feitelijke totale straffe
loosheid (er zijn daarvan gewoonweg 
ongelooflijke voorbeelden, met naam 
en datum bekend !), maar deze handel 
is daar iets zo van zelfsprekends dat 
wie een k i l o t ^ koopt te horen krijgt 
dat hij er al even gemakkelijk vijftig 
kilo kan geleverd krijgen. Als hij over 
voldoende geld beschikt, u i t e raa rd ! 

De jonge mensen die uit leegheid en 
ellende naar drugs grijpen (en we wil
len daarmee helemaal niét spotten !_), 
beseffen niet dat ze absoluut nooit 
« geholpen » worden door menslieven
de heren, maar altijd uitgeperst wor
den door internationale uitbuiters. De 
drug-snoepers zijn de echte proleta-
riërs van deze tijd, proletariërs die 
nog niet naar hun bevrijding snakken ! 
Df internationale geldwolven hebben 
nu ook Europa als « verkoop-land » ge
noteerd. Hierbij worden zij zeer ste
vig geholpen door hen die men ge
woonlijk « intellektuelen » noemt. Zij 
vinden het interessant, zij scheppen 
de mode, die zoals zo vaak voor on
zelfstandige jonge mensen, beslissend 
is Soms behoren zij ook tot de uitbui
ters zelf, gelijk de bekende franse te-
levizieman Jacques Angelvin, die de 
Verenigde Staten t racht te binnen te 
komen met vijftig kilo — toch niet 
voor eigen gebruik en voor enkele 
vriendjes? 

Maar is de bijtitel niet teatraal ? Hij 
staat er om de volgende redenen : 
hoewel er inderdaad een hele gamma 
van drugs bestaat en hoewel inderdaad 
één enkele portie « onschadelijk » kan 
worden genoemd, zijn verslaafden on
geneeslijk, en wordt onze maatschap
pij eens beheerst door licht of zwaar 
gedrogeerden, dan wacht haar het 
einde dat ook de schitterende bescha
ving in het Midden-Oosten heeft ge
kend ! Want in de vroege Middel
eeuwen leefde daar de beschaving en 
niet in het barbaarse Europa! 

Israëlische troepen brengen langs de libanese grenzen afsluitingen aan om infil
traties van El Fatah-strijders tegen te gaan. 
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RELD IN B HEEL VLUG 

In Frankrijk is er weer een « maqtiis ». Gérard Nicoiid, sekretaris-generaal van een (bommenleg-
gende) middenstandsvereniging, is ondergedoken en houdt vanuit de illegaliteit perskonferenties. 
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Naar het voorbeeld van Mao hebben zopas honderden Chinezen deelgenomen aan de jaarlijkse 
overtocht van de baai van Hongkong. Zwemmen is in China nationale plicht. 

Zwitserland heeft, net als China, een «rood 
boekje ». Dat van de Heiveten handelt echter^ 

over burgerbescherming. 

Meisjes van achttien moeten in Israël twintig 

maanden militaire dienst kloppen. 

Het ligt helemaal in de lijn 
van de ons bekende aziatische 
gebruilcen dat tans in Noord-
Vietnam vrijwel overal foto's 
en beeldjes van Ho Tsji Min 
vereerd worden. Die kultus 
krijgt echter ook een officieel 
karakter als men hoort dat een 
regeringsbeeldhouwer (dat be
staat daar!) werkt aan een 
reusachtig beeld van Ho Tsji 
Min dat op een plein in Hanoi 
zal worden geplaatst. De man 
is er fier op dat hij, heel vlug, 
zeventien minuten na de dood 
van Ho, aan het werk schoot. In 
elk geval een zeer voorbeeldige 
ambtenaar 

HARTOVERPLANTINGEN 

De beide eerste hartover-
plantingen hadden plaats in 
december 1967. Het daaropvol
gend jaar kende een steeds stij
gend aantal dergelijke opera
ties, met de maand november 
als hoogtepunt : er waren toen 
zesentwintig overplantingen. 
Ir 1969 waren er heel veel min
der, alleen in april waren er 
nog tien, de voorbije maand 
september nog enkel twee. De 
hoogtekurve is wel definitief 
voorbij. Misschien heeft het 
gezonde volksverstand dat zei 
dat het toch allemaal maar 
«proberen» was, uiteindelijk 
toch gelijk gekregen. 

KEIZERLIJKE SCHULDEN 

Keizer Haile Selassie van 
Etiopië, heeft in 1963 bij de uit
geverij Pion in Parijs een vijf
duizend luxe-exemplaren be
steld van «De held van Ado-
na » en van het « Gulden boek 
van de salomonische dinastie 
van Etiopië » (de man heeft de 
pretentie van Salomon af te 
stammen !). De boeken werden 
gedrukt en geleverd en er wa
ren geen klachten. Maar de be
taling kwam al te traag : na 
een eerste betaling van twee
honderdzeventigduizend frank, 
kwam er niets meer. Het over
blijvende bedrag, zeshonderd
dertig duizend frank, kwam 
maar niet. De boeken zijn wel
licht al grotendeels plechtig 
uitgedeeld aan allerlei bezoe
kers, maar de keizer wordt te
recht trouwens met een proces 
bedreigd! 

ONVERSCHROKKEN 

In mei van dit jaar kreeg de 
oudste zoon van Roosevelt, Ja
mes, te Geneve waar hij direk-
teur is van een amerikaanse 
internationale investerings
maatschappij, enkele messte
ken van zijn vrouw Gladys 
Owens. Deze zaak werd toen 
zoveel mogelijk « stil .> gehou
den, al was het maar omwille 
van de naam Roosevelt. Vorige 
maand is James Roosevelt dan 
uit de echt gescheiden van Gla
dys, die zijn derde vrouw was. 
Zopas is deze oudste der Roose-
velts — eenenzestig jaar — 
voor de vierde keer gehuwd 
met de tweëendertig-jarige 
Mary L. Winskill, een britse 
onderwijzeres. Moedig in elk 
geval, misschien we> onver
schrokken ! Zo maar, zonder 
aarzeling of bedenktijd! 

NIEUW TWISTPUNT 

Toen Willy Brandt tot kan
selier werd verkozen bleek al 
onmiddellijk dat hij zelfs van 
zijn twaalf stemmen meerder
heid niet zeker kan zijn. Dat 
zal dan voor de nieuwe kanse
lier een reden te meer zijn om 
het plan, dat hij al tevoren had, 
ui ' te voeren, namelijk stem
recht te geven aan de verte
genwoordigers van Berlijn in 
de Bundestag. Tot nog toe, en 
dit krachtens de akkoorden 
met de overwinnaars van de 
jongste wereldoorlog, hebben 
de afgevaardigden die zetelen 
voor Berlijn geen enkel be
slissingsrecht in de Bondsre
publiek. Zij mochten alleen 
mee stemmen voor het verkie
zen van de bondsprezident. De 
socialisten hebben in Berlijn de 
meerderheid en zo zouden zij 
hun meerderheid kunnen ver
groten. Wie daarover nooit te 
spreken zijn geweest zijn na
tuurlijk de Sovjets en Ulbricht 
Nu Brandt toenadering zoekt 
tot het Oosten zou die poging 
toch een haar in de boter kun
nen worden. Ook al is het mis
schien wel waar, wat Brandt's 
partijgenoten fluisteren, dat er 
geen militaire aktie te vrezen 
valt. 

MINISTER WORDEN 

De wegen van het politieke 
sukses zijn vaak zeer kronke
lig. Het zal echter nog niet dik
wijls gebeurd zijn dat een prof 
die door zijn studenten voor 
vierentwintig uren in zijn bu
reel werd opgesloten, omdat hij 
een vriend is van de bezetters 
van zijn land, vlak daarop zo 
maar ineens minister van on
derwijs wordt. Dat is nochtans 
gebeurd met de heer minister 
(of moet het kameraad zijn ?)] 
van onderwijs van Tsjecho-Slo 
vakije, Hrbek. Op 21 augustus 
van dit jaar, de verjaardag van 
de bezetting, « deed» hij zijn 
vierentwintig uren en vijf da
gen later was hij minister Hij 
ging direkt aan het werk, liet 
een tv- en radiorede opnemen, 
vernietigde alle benoemingen, 
verkiezingen en promoties die 
voor zijn ambtsovername ge
beurd waren, en liet een formu
lier voor denunciatie opstel
len. Want ook dat behoort tot 
dat sisteem, al wordt dit liefst 
zo stil mogelijk gehouden. 

UITLEG 

Sinds een vijftal jaren werd 
de amerikaanse staat New Or
leans als het ware geteisterd 
door een voortdurende vloed 
van diefstallen. Het totaai be
drag van deze diefstallen werd 
geschat op vijfhonderdduizend 
dollars in geld en een miljoen 
vierhonderdduizend dollar ju
welen. Een aantal var de over
vallen waren nogal spektaku-
lair, maar de daders werden 
nooit gevonden. Verwonderlijk 
was dit niet, want nu blijkt 
dat zeven politiemannen en 
vijf gewezen politiemannen be
schuldigd worden van samen
werking met de bende, en dat 
nog acht politieagente! wer
den geschorst omdat zij zich 
aan het onderzoek door de leu-
gendetektor onttrokken. Er is 
altijd wel een uitleg, zelfs voor 
de machteloosheid van de poli
tie. 
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NAAR AANLEIDING VAN DE RE. 
CENTE HULDE AAN CYRIEL VER-
SCHAEVE TE ALVERINGEM, HEEFT 
ANDRE DEMEDTS NOGMAALS ZIJN 
STOKPAARDJE BEREDEN : DE 
AANLEG VAN EEN EREKERKHOF 
VOOR ONZE GROTE VLAAMSE DO
DEN. 
NOG EEN KERKHOF ? WIJ HEBBEN 
TOCH HET CAMPO SANTO TE ST.-
AMANDSBERG. ER IS OOK EEN BE
ZUIDEN ANTWERPEN, OP DE 
GRENS VAN WILRIJK EN HOBO-
KEN : HET SCHOONSELHOF. 
HET SCHOONSELHOF IS VOOR LE
ZERS BUITEN DE ANTWERPSE OM
GEVING MISSCHIEN MINDER BE
KEND. TOCH BEWAART DIE ANT
WERPSE BEGRAAFPLAATS HET GE
BEENTE VAN CONSCIENCE, BE-
NOIT, COREMANS, JAN VAN RIJS
WIJK, POL DE MONT, HERMAN 
VAN DEN REECK, WILLEM ELS-
SCHOT, JEF VAN HOOF, RENAAT 
VEREMANS EN ZOVEEL ANDERE 
VOORTREKKERS. 
ALS WE IN DEZE NAJAARSDAGEN 
OVER HET SCHOONSELHOF SCHRIJ
VEN, DOEN WE HET IN DANKBA
RE HERINNERING AAN DE VER
EERDE NAGEDACHTENIS VAN EEN 
TROUWE ONBAATZUCHTIGE STRIJ
DER, DIE DERTIG JAAR GELEDEN 
ALDAAR WERD BEGRAVEN, MAAR 
VAN WIENS GRAF NIETS MEER IS 
OVERGEBLEVEN. NIETS VAN DE 
GEBEELDHOUWDE LEEUW. NIETS 
VAN DE KLOEKE WOORDEN « VRIJ
HEID » EN « RECHT ». NIETS VAN 
DE EDELE NAAM KAREL ANGERMIL-
LE (1873-1938). ALLEEN BLIJFT 
HET ERKENTELIJKE AANDENKEN. 
MET 'N VLEUGJE HORATIUS : MO-
NUMENTUM AERE PERENNIUS. IN 
EEN GEDENKTEKEN DUURZAMER 
DAN BRONS, VOORTLEVEND IN DE 
HARTEN VAN DE LEVENDEN. 

wu 
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in Vlaanderen 

Schoon. 
VAN HOF VAN PLAISANTIE TOT 

STEDELIJKE BEGRAAFPLAATS 

Heï Schoonselhof was aanvankelijk een 
lusthof : een hof van plaisantie. Een van 
de vele buitenverblijven die in de 16de 
eeuw door zeer vermogende te Antwerpen 
gevestigde vreemde kooplieden in de om
geving van de stad werden aangelegd. Hun 
voorkeur ging daarbij naar het bos- en 
wildrijke gebied van Wilrijk en Hoboken. 
Daar ontstonden dan : Middelheim, Groe-
nenborgerhof, Broydenboig, Zorgvliet en 
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Grafsteen van Pol de Mout en van zijn echtgenote : eens een bekende klank in Vlaan
deren. 

andere. Het Schoonselhof, deels ïn de heer
lijkheid van Wilrijk en deels in de baro
nie van Hoboken, bestond reeds in 1540. 
Het « stenen speelhuis » behoorde toen 
toe aan een zekere Jan de Bier. 

Van waar de naam Schoonsel ? Jn de 
archieven van Wilrijk vond wijlen kanun
nik Floris Prims de naam « Jan van Wil-
rike, gezegd van Sconcele » (1319). Is de 
naamafleiding als volgt te verklaren : 
Sconcele — Schoonselhoeve — Schoonsel
hof ? En zou « Sconcele » voortkomen uit 
schrans- of schanshoeve, toen in de nabij
gelegen Schansvelden ? 

WILLEM VAN ORANJE 

< Daar stijgen uit 't verleden... 'n Schim-
menstoet. Wilhelmus van Nassouen voor
op ». Ja, de vader des vaderlands zelf. 
Toen nog maar een « vadertje », een elf
jarig prinsje. Hij was een van de eerste 
ons bekende eigenaars van Schoonselhof. 

Dit weze vermeld omdat verschillende 
bronnen, ondermeer Jan Denucé, hem met 
naam noemen. Toch is het niet helemaal 
duidelijk of met de « prins \an Oranje > 
ofwel Willem wordt bedoeld, ofwel zijn 
oom René van Chalons, prins van Oranje, 
graai van Nassou en burggraaf van Ant
werpen, die bij St. Diziei sneuvelde en al 
zijn titels en bezittingen aan zijn jonge 
neef Willem naliet. 

Wat er ook van zi], niet heel lang is 
Oranje dan heer van Schoonsel geweest 
want al in 1544 koopt de Italiaanse finan
cier Gaspar Ducci (of Dozzi) het domein. 

GASPAR DUCCI 

Deze gewiekste handelsman die op de 
antweipse markt het aluinmonopoiium 
bezat, wist als vertrouweling van keizer 
Karel op heel korte tijd een mateloos for
tuin te vergaren. In de antwerpse beurs 
verhandelde hij rentmeesleisbiieven, een 
innovatie waaruit een ware geldhandel 
ontstond. Gaspar Ducci was meer een heer
schap dan een heer ; meer berucht dan 
beroemd. Een naar het leven getekend por
tret van deze sluwe geldgier vinden we in 
« Soet Antwerpen adieu » de historische 
roman van Emiel van Hemeldonck. 

Aan Ducci en Schoonselhof is een taaie 
legende verbonden : het bezoek van regen
tes Maria van Hongarije de zuster van 
keizer Karel, aan Ducci op diens kasteel 
op het Schoonselhof. Schitterend feestmaal, 
gouden schotels, edelstenen in de oester-
schalen. De ijdele Ducci is zo opgetogen 
over het bezoek van de landsvrouwe dat 
hij de kandelaars ontsteekt met een schuld
brief, waarop de keizer zelf erkende mu
loenen van Ducci te hebben geleend.» 

Liggen ondermeer begraven 

op het Schoonselhof 

Langs de (rechter) hoofdweg : 
Peter Benoit, Hendrik Conscience, 
Herman van den Reeckj Edw. Core-
mans, Victor Driessens, Jultus de 
Geyter, Fr. Mertetts en Lod. Torfs. 
Park Z l : Karel Verlat, Jan van 
Beers, J.B. van Rijsivijck (vader) en 
broer Theodoor, P.F. van Kerckho-
ven, Lodewijk Gerrits, dr. Arthur 
Claus. Park Z : Berten Fermont. 
Groot erepark : Fr. van Kuyck en 
naast hem Renaat Veremans. Bur
gemeester Jan van Rijswijck, Cam. 
Huysmans, Frans van Cauwelaert, 
Louis Franck, Maurits Sabbe, Lode
wijk Mortelmans, Flor Alpaerts, Au
gust van Cauwelaert, Paul van Os-
tayen, Willem Elsschot, Gaston Burs-
sens. Jozef Muls, Pol de Mont 
Herman Vos, Floris Prims, Lode 
Baekelmans, Isidoor Opsomer, Ed
ward Keurvels. Park M : Jan Tim
mermans, Karel Waternauw. Park 
L : Dr. Anton Picard. Park R • Ju-
liaan Platteau, Lade Monteyne, 
Constant de Kinder, dr. Gust Scha
melhout, Willem Gifssels, Amand 
De Lattin, Park H : Karel Candael, 
dr. A. Corbet Park D : Rafael Ver
hulst. Tussen parken A en B : Alice 
Nahon en dr. Georges Meir. Ook 
Theo Brauns werd volgens zijn laat
ste wilsbeschikking op Schoonsel be
straven. 

Die legende stond voor het eerst te le
zen in de « kronijke » van Lodewijk van 
Caukercken (1629-1704) en werd na hem 
ook verteld in Papebrochius (1628-1724), 
Reeds honderd jaar geleden bestempelde 
Lodewijk Torfs de legende in zijn « Ge
schiedenis van Antwerpen > als een louter 
verzinsel 

Emiei van Hemeldonck laat « zijn » 
Ducci ergens in Aken sterven. Historisch 
staat het vast dat Gaspar Ducci overleed 
op zijn kasteel te Kruibeke (1573). In de 
dorpskerk aldaar staat zijn naam nog iD 
het koor te lezen. 

Na Ducci's dood werd het Schoonselhof 
door zijn schuldeisers verkocht. Op dne 
en een halve eeuw, van 1540 tot IQIl» 
kende het twintig achtereenvolgende ei
genaars. Al die kastcleinen staan met naam 
en jaartal vermeld in de voortreffelijke 
« Geschiedenis van Wilrijk » van Floris 
Piims. Opmerkelijk is wel dat hij Oranje 
niet citeert. Er zijn Spanja^rds bij en vele 
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'Ihof 
addellijke families van bij ons Tn 1911 
werd het domein 84 ha 67 a. 27 ca. voor 
806 749 fr. plus 58 000 ir. beschrijvingskos-
ten van de laatste eigenaars, de familie 
Moretus, door de stad Antwerpen aange
kocht 

SCHEPEN FRANS VAN KUYCK 
Dat het Schoonselhot stedelijke begraaf

plaats werd mag Antwerpen danken aan 
!«chepen Frans van Kuyck (1852-1915). 
Deze kunstzinnige schepen — zelf kunst-
«childer — had zijn stad al een Nachte-
galenpark geschonken voor de levenden, 
hij zou Ze bovendien een park geven voor 
de doden In zekere zin liet hij zich daar
bij inspireren door het kerkhofpark te 
Hamburg-Ohlsdorf. Voor deze schepen 
van Schone Kunsten was de aankoop van 
Schoonselhof de bekroning van zijn le
venswerk Hij overleed op 31 mei 1915. 

Op het Schoonselhof waren inmiddels 
al enkele duitse soldaten begraven. De eer
ste op 29 augustus 1914 Alle duitse sol-
datengraven werden na wereldoorlog II 
verwijderd. Die van 14-18 zijn overge
bracht naar het krijgskerkhot van Vlads-
lo Praatbos, die van 40 45 naar Lommei. 
Behalve die van eigen gesneuvelden zijn 
er nog alleen graven van geallieerde sol
daten overgebleven Van ontroerende een
voud . het erepark voor engelse soldaten 
met gedachteniskapel. 

Frans van Kuyck was de alleieerste sin-
joor die op « zijn i, Schoonselhot weid 
begraven Hi| lag er lange tijd helemaal 
alleen Men vindt zijn grafsteen op een 
groot erepark (Renaat Veremans werd dit 
jaar er vlak naast begraven ) 

Frans van Kuyck, de « vadei ^ van het 
Schoonselhof staat afgebeeld op het Gul
dendoek van Vlaanderen Kunstschilder 
Hendiik Luyten zette hem daarop aan de 
eretafel, tussen Max Rooses en dr August 
Borms Dit merkwaardige schilderij uoidt 
tans, na vele perikelen, m het IJzermonu
ment te Diksmuide bewaard. Ook de on
volprezen brusselse Vlaming Lodewijk de 
Raet staat op dit doek Het zal wel de 
eerste maal zijn dat deze drie : van Kuyck, 
Max Roosens en Lode de Raet in de scha
duw van het kruis rusten : hun definitief 
'""s een kruis. Max Roosens (overleden 
'•» juli 1914), Lodewijk de Raet (in de
cember 1914) en Frans van Kuyck hebben 
'He drie iets gemeen met Paus Piu- X. 
1] overleden toen wereldoorlog I nog met 

M pas begonnen was Maar als Vlamingen 
een deze drie voormannen nog iet' an-
ers samen : zij sloten de vooraktivistische 
'N af. In de gewichtige aangelegenheid 
'D het aktivisme hebben zij geen pozitie 
loeten kiezen en is — zoals Lode Baekel-
ans het over Max Roosens schreef — 
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gewetenskonflikf hun gespaard gebleven. 
Op het Guldenboek zit van Kuyck toch 
minzaam naar dr. Borms te kijken. 

Schepen van Kuyck lag zes jaar heel al
leen op Schoonselhof. Eerst vanaf 1 sep
tember 1921 zou Schoonsel als openbare 
begraaf{jlaats in gebruik worden genomen. 
Van 1936 tot 1948 werden dan koncessies 
van het Kielkeikhof naar Schoonsel over
gebracht. De « naamloos » op het Kiel 
ontgraven gebeenten werden samenge
bracht in het ossuanum op park U van 
Sclioonsel. 

IN DICHT EN PROZA 

Met zijn wit kasteel, een van de mooiste 
frans klassicistische gebouwen uit de pro
vincie Antwerpen, met zijn vijvers, zijn 
sierlijke tuinen, bomenpracht in eeuwen
oud bos en wateiomzoomde parken vindt 
het Schoonselhof als begraafplaats wel
licht zijn weerga niet m de hele wereld. 

De sfeer van dreef, karos en kasteel 
heeft de antwerpse dichter Fritz Francken 
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Peter Benoit's graf ligt op het krulspunï van de wegen naar de verschillende parken. 

(pseudonim van Frederik Cleymans - Ant
werpen 1893-1969 park R) geïnspireerd 
tot een lirisch sonnet, dat hij het «Schoon
selhof» betitelde. Een poëtische evokatie, 
Schoonsel opdoemend uit de nevelen der 
tijden. 

De bekende joernalist August Monet 
;(1873-1958), park V, deed het in proza Di-
rekter, want hij tastte naar de uiteindelijke 
bestemming van het Schoonselhot. Het 
staat te lezen in de epiloog van zijn « Ge
schiedenis van het Vlaams Lirisch To
neel > : < Ik heb gestaard op hun namen, 
op hun beeltenissen — hoe alle portretten 
en konterfeitsels in steen of brons op een 
graf.. beeltenissen van dode mensen zijn >. 
Monet M.ond buiten, ja heftig tegen het 
Vlaams nationalisme. Maar zijn overwegin

gen bij zijn kerkhofbezoek indachtig de 
pioniers van de vlaamse opera, kunnea 
evenzeer toepassing vinden op allen di0 
in de volle vlaamse strijd het hunne bij« 
droegen : « Hoe dikwijls hebben zii di0 
strijd zelfs niet tegen elkaar gevoera — 
ieder in de volle overtuiging dat hij d4 
Grote J^ak best diende >. Het slot is be« 
rusting voor de levenden en rust vooi de 
doden. Eeuwige rust. Maar levend voor 
altijd blijft hun levenswerk. « waaraan ze 
al de krachten van hun vlaamse overtui* 
ging hebben gewijd. Het staat tans diep 
geworteld in de vlaamse bodem. Onwrik» 
baar erfstuk voor al de geslachïen die na 
hen gekomen zijn... en na ons-zelf zulleoi 
komen... % 

SANCTUARIUM VAN VLAANDEREN 
Zoals een kerk uiteraard geen muzeunï 

is, mag een kerkhof evemin een loufei; 
ïoeristisch aantrekkingspunt vormen loclj 
zou iedere Vlaming het tot een ereplichf 
moeten rekenen — ware hei slechts één-" 
maal in zijn leven — op het Schoonsel-» 
hof te gaan verwijlen bij de graven 
van de voortrekkers die de vlaamse 
mens voor de ondergang hebben behoed^ 
die het « Vlaanderen eersï > in hun bla« 
zoen schreven en die de grondleggers wa« 
ren van de vlaamse n.itie 

Bart GOOVAERTS 

Onder een neergevleide, gebeeldhouwde kop in expressionistisüie stijZ rust Paul Van 
Ostayen. 

JTERATVVR 

Jhris Prims ' 
Antwerpiensis, 
Geschiedenis van Wilrijk, 

yr. Jan Denuce . 
Italiaanse koopmansgeslachten. 

Imand de Lattin : 
Dit waren Semtnt ^ kinderen 

lugust Monet : 
Geschiedenis van het Lyrisch To
neel, 

lode Baeketmans : 
Herinneringen 

Aeven Gijp n : 
Ktistelc'" 'V de brov intiverpen 



ETEN : EEN KUNST 

In 1912 waarschuwde de tsjechische arts Maixner, dat het beter is meer keren 
per dag te eten dan een of twee kopieuze maaltijden te gebruiken. In de jaren 
dertig wees een amerikaans onderzoek uit dat kleine veelvuldige maaltijden, zelfs 
tot zes per dag toe, interessanter voor de spijsvertering zouden zijn. Dit jaar 
kwam opnieuw een Tsjechoslovaak voor de pinnen met een vaststelling in ver
band met maaltijden, toen hij beweerde ondei zocht te hebben dat mensen die 
slechts drie keer per dag eten, eerder aan hartziekten lijden dan zij die 
meermalen per dag eten. 

Het is een feit dat de gezondheid grotendeels van onze eetgewoonten afhangt. 
Onze voeding en de manier waarop we ze gebruiken heeft een rechtstreekse 
invloed op on'; lichaam zowel wat de groei, als wat het herstel na ziekten en de 
funktie betreft. 

Omdat WIJ nog al eens gemakkeliJK 
ons eten verwaarlozen, eens een keer
tje overslaan, veel te snel eten, alles 
naar binnen slikken, uit gewoonte of 
gemakkelijkheid dagen na elkaar het
zelfde op het^menu zetten, teveel ualo-
rieen naar binnen spelen, groenten eten 
die te lang op het vuur stonden zodat de 
vitamines en de minerale zouten en de 
vele voedingsstoffen verloren gingen, 
begaan wij' dagelijks fouten die hun fi-
ziologisch effekt niet missen. 

De tsjechische arts Fabry deed dit 
voorjaar met zijn team een proef met 
ratten, diertjes die bestendig aan het 
knagen en het vreten zijn. Bepaalde 
ratten kregen mmder frekwent eten dan 
hun soortgenoten van het laboratorium; 

men vond na een tijdje meer vet en 
cholesterine, een soort galvet, in hun li
chamen. Bij mensen die slechts twee of 
drie keer per dag eten, vond men zelfde 
verschijnselen terug. Het team Fabry 

kwam tot de bevinding dat, op duizend 
mannen uit de omgeving van Praag die 
drie keer per dag eten, 30,4 % tekenen 
van hartziekte vertonen. Op eenzelfde 
aantal uit eenzelfde streek die meer dan 
drie keer per dag aan tafel gaan, vond 
men slechts 19,9 % met hartziektever
schijnselen. Fabry's konkluzie : liever 
vijf keer per dag een hap naar binnen 
dan slechts drie keer. Het Kellogg Nu-
tricion Council nam de zaak ook ter 
harte en stelde meteen een interessante 
lijst van tips en nuttige raadgevingen 
op inzake onze voeding. 

«Eet met mate, maar eet alles» : dit 
lijkt zowat de slogan van deze onder
zoekers. Dus zoveel mogelijk afwisse
ling in het voedsel en dat voor elke 
maaltijd. Als u er te mager voorkomt, 
eet dan gerust tussen de maaltijden een 

stukje; bent u «ruim» genoeg, houdt 
het dan bij enkele kleine porties, maar 
laat zeker geen enkel hapje uw neus 
voorbij gaan. Volwassenen hebben pro-
teinerijk voedsel niet zo nodig; kinde
ren wel, omdat dit hun groei bevordert. 
Proteïne, die in vis, vlees, eieren, melk 
en zuivelprodukten te vinden is, heeft 
men nodig voor het herstel en het on
derhoud van alle cellen van het lichaam 
Het onderzoek heeft het verder ook 
over vet en koolhidraten die energie 
geven en die de mens niet missen kan 
bij grote inspanningen en kou. Vet zit 
overvloedig in boter, margarine en olie, 
koolhidraten in brood, deegwaren en 
rijst. 

Over fruit valt natuurlijk een hartig 
woordje te vertellen. Dagelijks zouden 
groenten en fruit op het menu moeten 
voorkomen. Vitamine A (groenten) 
heeft een gunstige invloed op de alge
mene gezondheidstoestand en in het bij
zonder op het gezichtsvermogen. Vita
mine C (fruit) vergroot de weerstand 
tegen mfekties en versterkt de tanden 
de bloedvaten en de weefsels. Kellogg 
vermeldt dat elke morgen met een ste
vig ontbijt moet begonnen worden, een 
regelrechte steek naar de lange slapers 
die hun morgeneten moeten laten om
dat de trein al in het station staat! Een 
morgenontbijt moet een vierde tot een 
derde van de dagelijkse voedselbehoef-
te beslaan omdat het lichaam, dat ge
durende lange tijd zonder voedsel ge
bleven is, versterking nodig heeft om 
een nieuwe dag te beginnen. 

Een ideaal ontbijt dat diëtisten voor
schrijven bestaat uit een vrucht of het 
sap ervan, cornflakes met melk en sui
ker, brood met margarine en melk als 
drank. 

Een volwassene die een middelmatige 
spiei arbeid verricht, kan best 750 kalo. 
neen en 25 gr. proteïnen tot zich nemen. 
De Recherches Foch in Frankrijk kwa-
men tot de vaststelling dat het frans 
ontbijt op dat gebied niet aan de eisen 
beantwoordt. Het onderzoek ging ook 
na wat de plaats van het brood is in het 
frans ontbijt. Brood schijnt de goed
koopste en meest aan te bevelen bron 
van koolhidraten te zijn, waarbij een 
bepaalde voorkeur gaat naar melkbrood 
dat meer proteïne bevat en evenveel 
kalorieen heeft als gewoon wit brood. 

7Tr>-An^ 
Tot daar de meest interessante pun

ten, gelicht uit enkele studies in ver
schillende landen aangaande het voed
sel, het ritme van eten en de waarbor
gen voor een gezond leven. Drie onder
zoeken die alle tot dezelfde slotsom 
kwamen : beter vaak een beetje eten 
dan twee of drie keer veel. 

En als men dit uit drie verschillende 
hoeken hoort zal het, wetenschappelijk, 
wel juist zijn. 

De ponc?io is 'm. Te Londen showde men twee modellen die het volgende lente 
moeten doen. 



WIJ 

VALEER DE PAUW 

" HET GEHEIM VAN 
DE DUBBELE MUUR" 

Wanneer men het werk van Valere De Pauw overschouwt — en bij de kwan-

ütatieve uigebreidheid ervan mogen wij dat woord gebruiken — dan valt er 

naast een tematische ook een kwalitatieve verscheidenheid op. In onze litera

tuur zouden wij, indien wij met één figuur parallellen wilden trekken, aan Aster 

Berkhof denken. Begonnen als humorist met « Tavi » en « Jules Bonneminne », 

zette hij zijn literaire loopbaan voort met de ontroerende « Triptiek van Heim

wee en berusting ». Na de oorlog kwam hij, evenals een groot gedeelte der 

Vlaamse intelligentsia in de belgische gevangenis terecht, schreef tijdens en na 

die periode, om den brode, een groot aantal « liefdesverhalen » voor volksroman

netjes, maar ook (onder pseudoniem) voor «Rommelpot». Met «De Dood met 

de kogel » bewees hij zijn talent en de trilogie « De Geschiedenis van Mathias 

Wieringer » kreeg in 1955 de prijs der provincie Antwerpen. Na de zeer mooie 

novelle « Een handvol aarde » en een aantal meer populaire werken, vestigde 

hij de aandacht op zich met zijn romans over de bretoense en de baskische vrij

heidsstrijd. 

Verscheidenheid in genre en tema's 
dus : tussen humor en engagement be
weegt zich zijn werk, dat eveneens wat 
de literaire kwaliteit betreft, van de 
gewone ontspanningslektuur gaat tot 
de volwaardige li teraire kreatie. 

Met zijn roman « Het geheim van de 
dubbele muur » heeft hij een vlot lees
baar en niet zonder humor en ironie 
geschreven detektiveverhaal geschapen, 
dat een mengeling is van fiktie en wer
kelijkheid. « Werkelijke feiten vormen 
de achtergrond van dit boek en de iden
titeit van de personen die met betrek
king tot deze feiten genoemd zijn, is 
geen geweld aangedaan.» 

Deze korte inleiding geldt dan he t 
gedeelte werkelijkheid, waarrond hij de 
roman opbouwt. Dit gedeelte is echter 
tamelijk uitgebreid. Het gaat hier om 
het verhaal van de diefstal der « Recht
vaardige Rechters », het paneel van Van 
Eycks beroemd retabel «He t Lam 

Gods », paneel dat gestolen werd in 1934 
en nooit teruggevonden omdat de da
der, Arseen Goedertier, het geheim van 
de bergplaats mee in het graf genomen 
heeft. 

Over deze « historische » gebeurtenis 
schreef Jos Cels destijds een zeer inte
ressant relaas in « Meneer Arseen en de 
Rechtvaardige rechters ». K. Mortier en 
N. Kerckaer t schreven een uitgebreide 
kriminologische studie van 324 blz. over 
deze «grootste kunstdiefstal aller t i j 
den ». Valere De Pauw laat een jongge
huwd paart je detektive spelen in deze 
zaak. Twee poli t iemannen (de ene wo
nende op dezelfde verdieping als het 
echtpaar zijn nu, meer dan dertig jaar 
na de feiten, geïntrigeerd door het ge
val en t rachten uit de voorhanden ge
gevens (uit de lade van hun chef) de 
weg te vinden naar het gestolen paneel. 
Het jonge paart je luistert hun gesprek
ken af en besluit zelf te handelen om 

T a NEEL 
BRUSSEL 

K.V.S. 

Edward Albee, de auteur van 
«Alles voor de tu in» , is een 
graag:gezien schrijver : verstandig, 
grote levenservaring, scherpe op
merkingen, vlotte pen, met steeds 
een biezonder onderwerp en een 
onmeedogende ontleding. 

Omdat hij gelooft in de zuive
rende kracht van de waarheid, 
geeft hij zijn s tukken een onge
nadige kar ikatuur van de « ameri-
can way of life » met de alles be 
heersende jacht, zonder inhoud, op 
geld (om «alles voor de tu in» te 
kunnen kopen, als oogverblinding 
voor de geburen), een slaafs kon-
formisme, de heerszucht van de 
vrouw («Wie is bang voor Virgi
nia Woolf?») , de verwaarloosde 
kinderen, de innerlijke leegheid, 
een afgestompt gevoelsleven, een 
a- en immorele levensbeschou
wing. 

In « Alles voor de tuin » vindt 
men dit alles, maar vooral dan de 
geldzucht — kar ikaturaal — terug; 
een onverbiddelijke, wrange, sar-
kastische aanklacht tegen onze 
Komsumptiemaatschappij : de 
vrouwen nl. verkopen zich alleen 
om hun te hoge levensstandaard te 
kunnen volhouden... Niet te ver
gelijken is het cinisch-humoristi-
sche in zijn radde dialogen, die in 
de meest verbijsterende situaties 
een lach afdwingen, maar dan een 
lach vermengd met onbehagen en 
pijn, mede door een gegeven vol 
naat en droefheid en een onver
mijdelijk fataal verloop. Het heeft 
ons onwillekeurig doen denken 
aan Strindberg met zijn mening 
over het huwelijk : «samen-moe-
ten-leven en niet-samen-kunnen 
leven ». 

Uitstekende vertolking, met in 
de hoofdrollen : Yvonne Lex, Ann 
i^etersen, Senne Rouffaer (niet al
tijd even verstaanbaar) , Bert 
ötruys (pr ima!) Bruno Schever-

nols (een goede, jonge kracht ) . 
Regie : Jo Dua : alles sterk gedo-
zeerd, zonder overdrijving. « Alles 
voor de tuin » is een stuk waarbij 
men zich, als men het teater ver
laat, afvraagt : « Waar heb ik toch 
de wagen geparkeerd ? » zoals dit 
een innige wens van Albee zelf 
is... 

BEURSSCHOUWBURG 

Ook in de Beursschouwburg is 
er een scherpe aanklacht aan de 
beur t : « Wat hebt u op uw ven
ster. . . m o r g e n ? » (Demain, une 
fenêtre sur rue.. .) van de franse 
auteur Jean-Claude Grumberg, een 
gastoptreden van het gentse 
Voorstadteater Vertikaal (in een 
niet steeds zuivere vertaling van 
Wilfried de Langhe.) 

Een familie — vader, moeder, 
dochter en zoon — in hun appar
tement gebarrikadeerd en goed 
voorzien van alle mondvoorraad, 
en in gezelschap van meelevende 
geburen, volgen, met of zonder 
verrekijker, de onderdrukking, 
door het gevestigde gezag van een 
opstand van de hongerlijders en 
alles wat er daarbij te pas komt : 
bedrog, moorden, martelen, fuzil-
jeren (dit laatste een kermis zoals 
we dit in 1945 hebben gekend) : 
hoe gemener en hoe haravochtiger 
het er aan toegaat, hoe meer het 
trieste gezelschap meeleeft en ju
belt. De enige die hiertegen, zon
der uitzicht en zonder hulp, in op
stand komt, is de dochter : een 
histeriek meis je! 

Een onmeedogende tekening 
van onze maatschappij en haar 
uitwassen aan hardvochtigheid, 
ikzucht, naïviteit , bekrompenheid, 
domheid, lafheid. Sterk stuk, maar 
ook weer te kar ikaturaal voorge
steld. We her inneren ons niet een 
zo heftige aanklacht te hebben ge
hoord of gezien, tegen de maat-
schapij, maar ook tegen de mens. 

Eerder zwakke vertolking van 
het gentse gezelschap, dat slechts 
een goed liefhebberspeil bereikt : 
de eindscène als merkelijke kli-
max een verschrikkelijk hoogte
punt, mist hierdoor het bedoelde 
effekt. J.V. 

de schat te vinden.. , Hoe he t afloopt 
wist men vooraf, vermits tot nog toe 
n iemand het verdwenen paneel vond... 
Maar toch is er iets dat gevonden 
wordt . . . 

Een detektive-verhaal dus met een 
aantal bekende gegevens : zelfs de da
der is gekend. Maar toch blijft het span
nend ook al door het in de eigenlijke 
story ingeschoven verhaal van de dief
stal van het paneel en de pogingen om 
het terug te krijgen. Het eerste deel 
verloopt wel een beetje traag, lijkt wel 
eens wat wijdlopig, maar mét de feiten 
komt ook de spanning er. 

In de inleiding zegt de auteur dat, 
buiten de historische figuren die direkt 
iets t e maken gehad hebben met de 
diefstal en de opsporing van de dader, 
alle figuren fiktief zijn, zeker wat de 
in zijn verhaal optredende klabakken 
betreft want « hij heeft reeds meer dan 
genoeg ellende gehad met het gerecht 
en deszelfs dienaren.» 

In de objektieve weergave echter van 
de feiten en van de wijze waarop het 
onderzoek werd geleid, zit er reeds 
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voldoende ironie, is er reeds genoeg om 
de lezer geen hoge dunk te geven van 
de politionele en gerechtelijke diensten 
van België. Hier en daar strooit de au
teur enkele korrels peper en zout. Wan
neer een minister van justitie zegt dat 
hij niet onderhandelt met gangsters, 
voegt de auteur er terloops aan toe : 
« in de mond van een politieker onge
twijfeld een bevreemdende opmer
king. » 

Het boek is vlot geschreven, leest aan
genaam. Wij krijgen er tevens, bene
vens de tribulaties van het jonge echt
paar op zoek naar de schat en als story 
in de story, het verhaal bij van de dief
stal van het kunfstwerk, doel van de op
sporingen van de twee politiemannen, 
van de vertellende echtgenoot en zijn 
liefhebbende echtgenote.. . 

D.A.P.-Reinaertuitgave, Brussel 175 fr. 

BOEKENBEURS 
1969 

De jaarlijkse « Boekenbeurs voor Vlaanderen » die dit jaar vanaf 31 oktober 
tot 11 november gehouden wordt in de antwerpse stadsfeestzaal, heeft dit jaar 
wel een feestelijk tintje. De inrichtende « Vereniging ter Bevordering van het 
Vlaamse Boekwezen », bestaat immers v eertig jaar. Van 1930 af gaf zij jaar na 
jaar « Het Boek in Vlaanderen » uit en van af 1932 organizeerde zij de boeken
beurzen met een steeds stijgend sukses. Wij weten het wel dat vergelijkingen 
met elders geen juiste barometer zijn, maar zij kunnen ons toch een indruk 
geven van de belangstelling voor het boek in het vlaamse land. Zo bezochten 
vorig jaar meer dan 75.000 kijk- en kooplustigen de antwerpse feestzaal, terwijl 
datzelfde jaar de internationale « Frankfurter Buchmesse» een 100.000 bezoekers 
uit een groot aantal landen telde! Bij deze laatste boekenbeurs gaat het wel om 
een vakbeurs en heeft het grote publiek niet altijd toegang, maar vergeleken 
met die « internationale » cijfers hoeven de Vlamingen met hun boekenbeurs 
niet te blozen. Vergelijken we met de onlangs gehouden boekenbeurs te Nizza, 
die maximum 25.000 bezoekers telde, en met de tweejaarlijkse amsterdamse 
« boekenmarkt » die de laatste keer 55.000 mensen aantrok, dan krijgen we al 
een duidelijker beeld van het belang van deze vlaamse kultuurmanifestatie. 

Sedert de deuren van de feestzaal 
opengingen voor de eerste boekenbeurs 
in 1932 is er heel wat veranderd. Wij 
her inneren ons nog de vooroorlogse boe
kenbeurzen, toen wij als leerling van 
het middelbaar onderwijs jaarlijks ge
leide en andere bezoeken aan de ruime 
feestzaal brachten. Ruim, bij wijze van 
spreken : de 1200 m2 die in onze jonge 
jaren een indruk van ruimte opriepen, 
zijn nu voor expozanten en bezoekers 
te klein geworden en wij kunnen alleen 
maar betreuren dat Antwerpen in het 
s tadscentrum over geen ruimere expozi-
tiehal beschikt. Er is heel wat veran
derd, ook bij de expozanten zelf. Uitge
verijen breidden uit of... verdwenen, 
andere kwamen erbij. Ook het boek 
veranderde : de prezentatie van het 
klassieke boek paste zich aan, het kleu
rig of minder kleurig stofomslag werd 
algemeen, de moderne technieken en de 
opmars van het pocketboek en de paper
back wijzigden het uitzicht der ver
schillenden standen. Daarenboven wer
den deze standen — en misschien kun
nen wij dit betreuren, maar ook de 
plaatsruimte speelt hierbij een rol — op 
kommerciele efficiency afgestemd ter
wijl vroeger de prezentatie meer ge
schiedde zoals in een werkelijke ten
toonstelling, met portretten van au
teurs, kaarten enz. 

Deze muzeum-achtige sfeer die er 
vroeger hing en het verschil met nu, is 
ook hoorbaar. Terwijl wij vroeger stil
ingetogen of fluisterend de ruime stan
den voorbijschoven, voorzichtig een fol
dertje hier of een reklamebriefje daar 
aannemend om bij onze literaire « doku-
menta t i e» te voegen, daar treedt men 
nu binnen als op een echte beurs in 
volle bedrivjigheid : een geroezemoes 
van vele duizende stemmen stijgt om
hoog naar de glazen koepel van het ge
bouw. En ook met het rustige kuieren 
en het aandachtig bestuderen van boek 
na boek is het uit : wij hebben nu meer 
auto ' i en minder tijd dan voor de oor
log. Ook de plaatsruimte ontbreekt. 
Wanneer een handvol mensen al te lang 
bij één stand stil zou staan, zouden zij 
dra een « verkeersopstopping» veroor
zaken. Schuiven wij dus voort, tegen 
de richting van de klok in, na ons — 
goedkoop — ticket betaald te hebben en 
pikken we even hier en daar een nieu
wigheid uit de stortvloed van letters en 

kleuren, of een oude vertrouwde in 
nieuwe glans. Wij kunnen slechts enke
le namen noemen : voor de anderen die 
ook vermeldenswaard zijn vragen wij 
om ekskuus in de hoop dat de « WIJ »-
lezer ze zelf kan zien. Over kinderboe
ken — om met de kleinen te beginnen 
— willen wij het in een apart artikel 
hebben evenals over de belangrijkste 
«nieuwel ingen» in het romangenre, 
waarbij o.m. een nieuwe roman van 
Maria Rosseels bij « De Clauwaert». 

Beperken wij ons tot enkele der 
hoogtepunten in het genre kunst- en 
kultuurgeschiedenis. Vooreerst de lijvi
ge « Geschiedenis van Brussel » door dr. 
Marcel Vanhamme, in een nederlandse 
bewerking van drs. Hubert Wouters. 
Daarnaast — in dit Breugeljaar — het 
prachtige Breugelboek, uitgegeven door 
het Mercatorfonds. De Standaarduitge
verij pakt uit met haar — nu ook in 
wekelijkse afleveringen verkrijgbare — 
enciklopedie. In de politieke geschiede
nis dezer eeuw is er natuurlijk in de 
eerste plaats Elias vierdelige «25 jaar 
Vlaamse Beweging», de Nederlandsche 
Boekhandel; de «Geschiedenis van de 
socialistische beweging» bij Ontwikke
ling en een «Poli t ieke Kaart van Bel
gië » door dr. W. De Wachter bij de 
Standaard-Uitgeverij , waarin een uit
voerige analize gegeven wordt der ver
kiezingen van 1968. 

Een ideaal geschenkboek voor buiten
landse vrienden is wel «The fair face 
of Flanders» van Story-Scientia. 

Bij de vertalingen uit de buitenland
se l i teratuur is er vooreerst Heideland 
dat de reeks der Nobelprijzen voortzet 
met o.m. werk van Sjolochow en An-
dric. Daarnaast willen wij de aandacht 
vestigen op de nederlandse vertalingen 
der romans van Soltsjenitsyn, uitgege
ven door De Boekerij, Baarn. 

Wij konden slechts enkele titels noe
men. Maar vandaag is de boekenbeurs 
open : wie méér wil weten kan er zelf 
een kijkje gaan nemen. 

Zoals ieder jaar zijn er ook een reeks 
voordrachten, lezingen en debatten : 
het programma is verkrijgbaar aan de 
ingang en wij laten het aan de lezer — 
boekenbeurs-bezoeker over uit de 32 
zeer verscheidene voordrachten en 
spreekbeurten diegene uit te kiezen die 
hem het meeste aanspreken... Tot ziens 
op de Boekenbeurs voor Vlaanderen! 
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POOLSE 

L I T E R A T U U R 
Einde juli overleed in zijn villa te Vence (Zuid-Frankrijk) de poolse auteur 

Witold Gombrowic. Omstreeks dezelfde tijd stierf de poolse schrijver Marek 
Hlasko in West-Duitsland. Dit betekent een dubbel velies voor de poolse lite
ratuur — en niet alleen voor die in de emigratie. 

Gombrowic, die tengevolge van een ernstige hartaandoening sedert enkele 
tijd aan zijn rolstoel gekluisterd vi^as, werd geboren in 1904, uit een aristokrati-
sche familie. Na studies aan de rechtsfakulteit der universiteit van Warschau 
wijdde hij zich geheel aan de literatuur. In 1933 verscheen zijn eerste werk, een 
bundel verhalen, in 1935 zijn eerste teaterstuk « Yvonne, prinses van Boergon-
di'é » en in 1937 zijn eerste roman « Ferdvdurke ». Met de toneelschrijver Stanis-
lav Witkiewicz en de tijdens de oorlog vermoorde Bruno Schulz behoorde Gom
browic tot het literaire avant-gardisme in het vooroorlogse Polen. Toen hij in 
1939 deelnam aan de maidentrip aan een nieuwe poolse boot, brak de oorlog 
uit toen hij in Buenos Aires was. Hij bleef er, en keerde niet terug naar zijn 
land, ook niet na de oorlog, omdat hij de onvrijheid — en niet alleen die voor 
de kunstenaar ! — verwierp. In Argentinië werkte hij als bankbediende, schreef 
er onophoudend en hield zich afzijdig van het lokale kunstenaarsmilieu. 

In Polen op de indeks der emigranten 
geplaatst, in West-Europa onbekend of 
zo goed alsof, brak slechts na 1953 de 
periode aan van zijn literair sukses. De 
poolse emigrantenrevue « Kultura » pu
bliceerde zijn romans en na 1953 zijn 
dagboeken. Toen het klimaat in Polen 
in 1957 wat verbeterde, liet men de pu-
blikatie van «Ferdydurke» toe. Het 
sukses was zo groot, dat de regering er
door verontrust werd. 

In 1963 ging Gombrowic voor een jaar 
naar Berlijn en van daar naar Frank
rijk, waar hij zich voor goed vestigde. 
In datzelfde iaar verkreeg hij de For-
mentor-prijs en vernoemde men hem 

bij de mogelijke Nobelprijskandidaten. 
Zijn werk, dat sterk-satirische naast 
burleske trekken vertoont en zich gro
tendeels afspeelt in de kleine poolse 
bourgeoisie, die hij op de korrel neemt, 
groeit echter boven dit burlesk surrea
lisme uit om zich op een universeel 
plan te verheffen. Gombrowic's literai
re bekendheid volgde een andere weg 
dan die welke de poolse literatuur _— 
van Reymont tot Hlasko — gewoonlijk 
volgde, namelijk via een duitse verta
ling : zijn werk werd eerst en hoofdza
kelijk in het Frans vertaald, waarna 
vertalingen in andere talen volgden. 

Marek Hlasko stierf eveneens in de 

De ierse schrijver Samuel Beckett ontving de Nobelprijs Literatuur 1969. De 
auteur van « Wachten op Godot » (zijn bekendste toneelweik) is even streng 
autokritisch als afkerig van literaire kapelletjes en mondain gedoe. Zijn streuvel-
haar doet ons denken aan onze Streuvels, wiens volk niet zoals de Ieren over een 
eigr'n ^laalstruktuur beschikt en waarvan de public-relations ook niet zo sterk 
Zijn Met welke hemerkine niets negatiefs over de terse Nobelprijswinnaars in 

het algemeen en over Beckett in het bijzonder bedoeld is. 

maand juli en eveneens in vrijwillige 
ballingschap. Hij was vijfendertig jaar 
oud, had zich na allerlei omreizen en 
een verblijf in Israël tenslotte in West-
Duitsland gevestigd en had een jonge 
duitse filmartieste gehuwd... Zijn dood, 
tengevolge van een te grote dozis 
slaappillen, bleek geen i-elfmoord te 
zijn doch een tragisch ongeluk. Hlasko 
die nog een knaap was toen de oorlog 
eindigde, had nooit de vrijheid gekend 
maar hij aanvaardde de naoorlogse 
werkelijldieden niet. Hij leidde een 
zwerversbestaan tot de « dooi» ook voor 
Polen de deur op een kier zette en au
teurs als Malraux, Sartre, Faulkner 
Hemingway, er konden gelezen wor
den. Reeds met zijn debuut verwekte 
hij opzien. Men beschouwde hem als 
een der voormannen van Pol ens «angry 
young men». Vooral in «De achtste 
dag van de week» dat een ongemeen-
sterk boek is voor een jong auteur — 
hij was 24 toen het uitkwam — wordt 
op bittere wijze de menselijke situatie 
in het naoorlogse Polen geschetst : het 
is het verhaal van twee geliefden die 
wanhopig naar een plaats zoeken voor 
hun liefde en intimiteit. Getransponeerd 
op het algemene vlak is dit verhaal een 
bittere aanklacht tegen een maatschap
pij die voor de enkeling geen plaats 
biedt Geen strengere kritiek kon over 
deze maatschappij geschreven worden 
dan een waarheidsgetrouwe schildering 
van de situatie van de enkeling. In 1953 
kreeg Hlasko de toelating om naar het 
buitenland te gaan : hij keerde niet 
terug naar Polen, maar verbleef nu hier, 
dan daar, in West-Duitsland, in Israël, 
in de Verenigde Staten. Na een lang
durig verblijf in Israël keerde hij naar 
West-Duitsland terug, schreef verhalen 
en romans en werkte aan zijn autobio
grafie. Hij bleef de ontgoochelde, die 
hij steeds geweest was, vanaf zijn mach
teloos verzet tegen de moloch staat. 
Ontgoocheld om de macht der onvrij
heid en de macht van het boze .. Ziin 
werk werd ook m het Nederlands ver
taald. 

Aan het voorbeeld van de tragische 
dood dezer twee emigranten, kan heel 
de tragiek gemeten worden der gene
raties waaruit zij voortkwamen : die 
van vóór en die van na de oorlog. Het 
huidige Polen heeft hen afgewezen zo
als zij het huidige Polen de rug toekeer
den... Maar hun naam zal steeds met de 
poolse «wereld van de geest» en met 
de poolse literatuur verbonden blijven, 
alle regimes ten spijt. 

KRUISWEG 
VAN 

SERVAES 
Toen Albert Servaea m 1919 zijn — 

toen beruchte en later beroemde — 
kruisweg schilderde deed zijn werk 
veel stof opwaaien en werd het door de 
kerkelijke overheid, die de gewone 
bondieuserie nog als richtlijn nam voor 
wat zij onder «religieuze» kunst ver
stond, uit de kerk gebannen Dat was 
het begin van een avontuurlijke tocht 
van deze prachtige evokatie van Kris-
tus lijden, een tocht die eindigen zou in 
een kloosterkerk waar men begrip 
toonde voor de waarde van een werk 
dat op artistieke wijze het leed in tra
gische beelden vasthield. Bij de Coli-
brant-uitgaven te Deurle verscheen 
zopas een « cahier» op groot formaat, 
met de reprodukties van deze veertien 
schilderijen Wies Moens schreef voor 
elke «statie» een begeleidende tekst, 
die in zijn soberheid en doorvoeldheid 
een waardige tegenhanger is van Ser-
vaes' beroemde — wellicht beroemdste 
— werk De gewone uitgave kost 100 fr, 
een luxe-uitgave 200 fr Bestellen bij : 
Colibrant-Uitgaven, Deurle. 

DATNoETU • • • 

...beKliRen... 
Te Appels richt de « Vlaamse 
Kunstkring» zijn jaarlijkse 
tentoonstelling in de zaal « St.' 
Cecilia» in. Kerkstraat 22. 
Opening heden zaterdag 1 no-
vemher om 11 uur. Stellen ten 
toon de kunstschilders Geor-
gine Van den Bossche, Ernest 
Sacre, Jan Steem,an en Pru» 
dent Van Hoorde op 1 en 2 no
vember. 
Leo Vingerhoets, glazenier te 
Antwerpen stelt tentoon in 
«.Kunstkring De Ritten», Stek' 
kestraat 12 te Houtvenne, ie-
weekend van 24 oktober tot 
1 december. 

meemaken... • • • 

Al spreekt Toon Hermans al
tijd van « Belgen» waar hij 
het toch van de Vlamingen 
moet hebben, toch heeft de 
nederlandse mime- en kdbareU 
kunstenaar bi] on^ een voetje 
voor. Het zou ons wel eens ge-
noegen doen, een schets uan 
hem te zien over bijvoorbeeld 
een Nederlander in een brus-
sels frankofoon milieu. In af
wachting dat « den Toon » zich 
aanpast aan de volkse reali
teit in ons land gaat de kaar-
tenverkoop voor zijn nieuwe 
show zeer goed, zo goed zélfs 
dat het Nederlands Toneel te 
Gent in de Arteveldestad twee 
bijkomende voorstellingen 
moest inlassen, nl. op 20 en 21 
januari 1970. Voor 1969 is er 
dus voor de Hermans-show te 
Gent geen plaatsje meer be
schikbaar. Wie begin 1970 te 
Gent Toon Hermans wil zien 
en beluisteren bestelle nu zijn 
kaarten : Sint-Baafsplein 7 te
lefoon 25.32.08. 
De Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg te Brussel heeft 
als repertoire voor november 
Boeing - Boeing (Camoletti), 
Alles voor de tuin (Albee), 
Oom Wanja (Tsjekov). Jonge 
lente en oude wijn (Bill 
Naughton). De spaanse Bra
bander (Bredero), De Mensen
vreters (H Asmodi), Drieko
ningenavond (Shakespeare) en 
Een zomer smeult tot as (Ten
nessee Williams). 

. . .weten... 

Dinsdag 21 oktober vertrok
ken Armand Preud'homme en 
Willem De Meijer met de 
(nBelgavia Trek» van de 
vlieghaven van Luxemburg 
naar Johannesburg in Zuid-
Afrika. Het is logisch dat 
vroeg of laat een toondichter 
die zuidafrikaanse gedichten 
op muziek zet, het land van, 
herkomst dezer teksten gaat 
opzoeken. Emiel Hullebroeck 
deed dat, nu is Preud'homme 
aan de beurt. Ruim een do
zijn Vlaamse komponisten de
den reeds hun keus in de rvAr 
me voorraad van zuidafrikaan
se dichtbundels. . 
Armand Preud'homme en WM-
lem De Meijer zullen tracttr 
ten bruggen te slaan tussen 
het volksliederenrepertonum 
van beide volkeren van een 
zelfde stam. Dat zal gebevr 
ren bij alle gelegenheden. OoK 
worden plannen gesmeed om 
jaarlijkse «Dagen van, net 
Vlaamse Lied» in Zmd-Afrv 
ka te organizeren en jaarli3kse 
«So sing Suid-Afrika»-dagen 
in Vlaanderen. Aan beide «ont
dekkingsreizigers » : 0oca« 
vaart en veel sukses. 
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Ook al eens bedacht hoeveel 
kansen onze televizie al gemist 
heeft ? Gewoon niet meer ie 
tellen. Neem nu de afgelopen 
week. 

Maandagavond een speelfilm. 
Sunset Boulevard, uit 1949 als
tublieft. Een prachtfilm, ak
koord! Maar dat de BR.r . ons 
op dat ogenblik anders niets te 
bieden heeft, terwijl op het 
tweede nederlandse televizie-
net een rechtstreeks verslag 
loopt van de uitreiking van de 

Lionel Hampton en Sarah Vau-
ghan op het radio- en tv-salon. 

Vrijdag 7 nov. om 22uA0. 

Erasmusprijs 1969, dat vind ik 
een verkeerde opvatting vaa 
wat televizie is. 

Ik heb niets tegen een speel
film. Voor mij hoeven er zelfs 
helemaal geen problemen bij 
van pas te komen. Die heb ik 
overdag al genoeg. Maar ik 
dacht toch dat televizie op de 
eerste plaats een interessant 
medium werd door de nieuws
waarde. Als de koning over een 
karpetje uitglijdt in zijn paleis 
en de tv toont ons dat recht
streeks, dan vind ik dat betere 
televizie dan een sterk-gedoku-
menteerde en kritisch-door-
dachte uitzending over de voor-
en nadelen van de familie van 
Saksen-Kobourg enzoverder. 
Kwestie van medium,snapt u? 

De vïaamse tv valt met Bert en Bertje weer eens in herhaling. 

Ik wil maar zeggen : de eer
ste taak van televizie is ons de 
gebeurtenissen te laten zien op 
het ogenblik waarop zij plaats 
vinden. Voor sportgebeurtenis
sen heeft men deze stelregel al 
begrepen op het Flageyplein. 
Gelukkig. Voor bla-bla-gebeur-
tenissen als een militair tara-
radzoemdefilee op nationale 
feest dagen helaas ook. Maar 
als 't gaat om wat wij met een 
geleerd woord kuituur noemen, 
dan zijn zij er op het Flagey
plein niet bij. 

Onlangs nog hetzelfde ver
schijnsel meegemaakt toen aan 
Gerard Kornelis Van Het Reve, 
naar aanleiding van z'n bekro
ning met de P.C. Hoofdprijs, 
en viering werd aangeboden 
in de Allerheiligste Hartkerk te 
Amsterdam. 

Je mag dan al de zeer per
soonlijke opvattingen van de 
burger-schrijver niet delen of 
struikelen over zijn privé-le-
ven, maar als aan die auteur 
omwille van zijn literair werk 
de grootste nederlandse onder
scheiding wordt aangeboden is 
dat een gebeurtenis, die ook de 
Vlamingen aanbelangt. Ik dacht 
dat wij dezelfde taal spraken. 

Ik ken vrouwen, realistische 
dames nota bene, die zaten te 
wenen van ontroering tijdens 
de huldiging aan Van Het Reve. 
Maar zij moesten wenen voor 
de Nederlandse Omroepstich-
ting. Want op dat ogenblik gaf 
Brussel de tiende aflevering 
van The Invaders. En natuur
lijk zat iedereen te popelen om 
die indringers nog eens terug 
te zien. Terwijl Van Het Reve, 
kom... 

Geweld viert nog steeds hoogtij In de televizlefeuilletons. Ook in 
ii I spy », beter bekend als Dubbelspel. 

De vader uit Cocteau's Ver
schrikkelijke Ouders. 

Vnjdag 7 nov. om 20u 50. 

Terwijl u dit leest is te Ant
werpen weer de grote twee
jaarlijkse handelsbeurs begon
nen die men een beetje pom
peus Radio- en Televiziesalon 
noemt. Traditioneel is daaraan 
gekoppeld de wedstrijd Ontdek 
de Ster Eigenlijk een mislei
dende titel : er zijn al zoveel 
sterren ontdekt die een paar 
dagen daarna vergeten waren. 
Weet u nog wie twee jaar ge
leden uit de bus kwam ? Als 
nieuw ontdekte ster ? Ik ben 
het ook moeten gaan opzoeken 
in mijn archieven. Onder veel 
stof heb ik het gpvonden. 
Mandla. 

Ja. trons uw wenkbrauwen 
en wrijf maar eventjes over uw 
voorhoofd. Mandla, precies. Met 
die heel zware stem. Wie 
spreekt er nu nog over dat 
meisje ? Nochtans een door on
ze tv ontdekte ster. 

Waarmee ik wil zeggen dat 
heel deze Ontdek de Ster maar 
een handig versierseltje is bij 
een op de eerste plaats kom-
merciéle gebeurtenis. Men geeft 
enkele jonge mensen een paar 
kamerakansen en een hoop illu-
zies En dan is het gedaan. 

Ik hoop toch van harte dat de 
winna(a)r(es) van dit jaar een 
echte ster zal worden. Die na 
de wedstrijd nog kansen krijgt 
bij ons aller vlaarase tv. Als 
onze BRT. tenminste zelf ook 
déze kans niet verkijkt. 

VIDAX. 

VLAAMSE T.V. 

Zaterdag 1 november 

15 00 : 250 iaat Vorstenaom Liechten
stein — 16 00 : De grote achtervolging 8 
Grote achtervolgingsscenes ui t bekend» 
stomme fi lms — 17 10 to t 17 15 : C la-
vecimbelrecitaf door Thurston Dart —^ 
18 25 : Zondmannet je — 18 30 : Disney* 
land : 1ste a f l : Chico, de prainewolf —^ 
19 20 ; Autoramo — 19 50 : Keurig Frons 
— 19 52 : Zoekl icht — 19 57 : Medede
l ingen — 20 00 : TV nieuws — 20 25 i 
Juho : Wondo — 20 50 : «Rendez-vous» 
— kle inkunstprogromma — 21 40 : Echo 
— 22 10 : « Dies troe » Orator ium ter 
gedachtenis von de slachtoffers von 
Auschwitz — 22 45 : TV-nieuws. 

Zondag 2 november 

11 00 t o t 11 40 : Eucharistieviering v o n -
u i t de St -Wii lebrorduskerk te Ni j len — 
14 30 : Voor boer en tuinder — 15 00 : 
Het spook van Monnikenei land, tootsto 
a f l : De vuurproef — 15.15 : Binnen en 
bu l ten — 17.15 : Bert en Bertje —^ 
17 45 to t 18 25 : « Bastien en Bost ien-
ne » Muz ikaa l herdersspel in één bedr i j f 
van Wol fgang-Amadeus Mozar t — 18 3 5 : 
Sportreportage — 19 05 : De wereld Is 
k le in : Ma l ta in een notedop — 19.55 : 
Mededelingen — 20 00 : TV-nieuws — 
20 1 5 - Sportweekend — 20 40 • Festival 
« Highl ights ï — 21 25 • Sherlock H o l 
mes : Het geheim van de Boscombe-val-
lei — 22 15 • Kort geknip t - In te rna t io 
nale kor te f i lms - Vondaog : f ihl is u t t 
Joegoslavië en Groot -Bnt tann ie — 22.45: 
TV-nieuws 

Maandag 3 november 

18 55 : Zandmannet ie — 19 00 : Sport-
t r ibune — 19 20 • Avonturen in de Stil lo 
Zuidzee : Een ongelukkige verioordog — 
19 45 : Hier spreekt men Nederlands — 
19 50 : Zoekl icht — 19 55 - Medede
l ingen - De Weermon — 20 00 : T V -
nieuws — 20 25 : Ontdek de ster — 
21 25 : Speelfilm ; Moorden om een sym
fonie — 22 40 ; TV-nieuws. 

Dinsdag 4 november 

17 55 : Schooltelevisie — 18 55 : Zand 
mannet ie — 19 00 : Israelit isch-gods-
dienstige ui tzending — 19 30 : A l ledag 
— 19 52 • Keurig Frons — 19 54 • Zoek
l icht — 20 00 : TV-nieuws — 20 20 : 
Europa nu — 20 35 • Pop-Eye — 21 20 ; 
« Getuige ten loste i Thri l ler door Geor
ge Robertson — 22 10 • Vergeet met t » 
lezen — 22 45 : TV-nieuws. 

Woendag 5 november 

16 30 : Schooltelevisie — 17 30 Jevon-
jong — 19 25 . Zandmannet ie — 19 30 : 
Vergrootglas op de postzegel — 19 45 : 
Hier spreekt men Nederlands — 19 50 : 
Zoekl icht — 19 55 : - Mededelingen. 
- De Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Ontdek de ster — 21 25 Pono-
rama — 22 15 • Gostprogrammo Het 
vri je woord : Het Humanistisch Verbond 
— 22 45 : TV-nieuws 

Donderdag 6 november 

14 05 t o t 15 50 : Schooltelevisie — 
18 55 : Zandmannet ie —• 19 00 : Jonger 
dan ie denkt — 19 35 : Polit ieke Tr ibu
ne ; De Port i i voor Vr i jheid en Vooru i t 
gang — 19 50 . Keurig Frans — 19 52 : 
Zoekl icht — 19 57 • Mededelingen — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 « Caribbea 
'69 ». Show — 21 10 : Horizon — 
22 00 : Première — 22 40 : TV-nieuws 

Vrijdag 7 november 

14 05 t o t 15 50 : Schooltelevisie — 
17 55 • Schooltelevisie — 18 55 : Z o n d -
mannet je — 19.00 . Luceot — 19 30 : 
Z ie t u er wat in? — 19 45 Hier spreekt 
men Nederlands — 19.50 : Zoekl icht — 
19 55 : - Mededelingen. - De Weerman 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Optre
den von Lionel Hampton en Soroh V a u -
ghon — 20 50 : « De verschrikkel i jke 
ouders i . Spel von Jeon Cocteou — 
22 40 : Lionel Hampton en Soroh Vou-
ohan — 23 10 : TV-nieuws. 
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Een stoet van pisiesterren in het gentse Kuipke. 

WAA". GAAT HET OM ? 

In Uiibrüvnik vergaderden de afge
vaardigden van de verschillende natio
nale 'V'-epische komitees om te ze isen 
dat zii van het iTternationaal olimpisch 
komitee meer zelfstandigheid moeten 
krijgen en om te onderzoeken hoe ; ii 
die zul'en verwerven. Een van de hard
ste roepers is onze landgenoot Mollet. 
Voorlopig verscnillen de afgevaardig
den n i^al van mening en dat zou \v] 
eens koren op de molen van bomüa 
Brundage and his band kunnen ziin, 
maar over enkeie principes (de centra-
lizatie, herziening statuten en zo) is 
men het toch eens. Het wordt nergens 
gezegd — en men zal het ook niet zeg
gen — maar wii kunnen ons niet van 
de indruk ontdoen dat het de nationale 
jongens eigenlijk hierom te doen is : de 
olimpische gedachte devalueren tot een 
kommerciële slogan en de olimpische 
spelen tot een handelsfoor, Misschien 
beter in overeenstemming met de geest 
van Dnze tiid en de werkelijkheid van 
vandaag Óf het echter te verkiezen is 
boven de ouderwetse, zelfs leugenach
tige. ODvattingen die Brundage aan
kleeft, daarop zouden wij, met het oog 
op de toekomst en de liefde voor de 
goede soort, toch niet direkt «ja » ant
woorden. 

De lange knapen van de haskethall-
sport timmeren mooi verder aan hun 
sport die bij het publiek steeds meer 

simpatie vindt. 

CONTRA 

Wij weten niet of het waar is — het 
gerucht doet de ronde — dat de atle-
tiekbond ook extra-sportieve steun 
zoekt, en dat hij die zou kunnen vinden 
in de zuivelnijverheid. Er bestaat, 
steeds naar het schijnt, de mogelijk
heid om, in ruil voor een heleboel cen
ten, de atleten te laten ronddraven met 
op de borst een opschrift in de aard van 
«dr ink meer melk». Er is echter een 
bezwaar De damesatleton zouden dat 
schildje dan ook moeten meevoeren en 
dat zou natuurlijk minder passend ziin. 
Het echte of verzonnen verhaaltje is 
van zeer twijfelachtige smaak en we 
zouden het hier ook niet neerpennen 
als het niet de gelegenheid bood erop 
te wijzen dat de sport, eens dat ze ver

kocht wordt aan kommerce en reklame, 
van haar beoefenaars hansworsten 
maakt. Wij vinden de sportbeoefenaar 
daarvoor veel te goed, en hopen dus, nu 
het nog tijd is dat zij in blok zullen 
weigeren welke reklame dan ook op 
hun uitrusting te laten spelden, de 
bondskas ten bate. 

DE STRAFSTE 

Merckx heeft dus het rekord van Rik 
van Looy. 42 overwinningen m één sei
zoen, geëvenaard. Van Looy speelde dat 
klaar in 1965, Merckx in 1969. Het komt 
er nu nog op aan te weten wie van de 
twee nu de strafste is. Zolang dat niet 
eens en voorgoed is uitgemaakt zal geen 
ware Belg rustig kunnen slapen. Welnu, 
voor ons is de zaak simpel : de strafste 
is Merckx en wel omdat zijn 42 over
winningen wat zwaarder wegen dan die 
van zijn rivaal. Inderdaad, Merckx won 
drie klassiekers en de ronde van Frank
rijk, Van Looy in 1965, als we ons niet 
vergissen, maar één klassieker. Waaruit 
dan nog maar eens blijkt dat « omnium 
belgorum fortissimi sunt de brusse-
leirs». Ten persoonlijken titel zouden 
we hier willen aan toevoegen dat wij 
meer oog hebben voor de beroepsren
nes die geen enkele koers wonnen, en 
waarvan wij het klassement niet kun
nen opmaken, omdat wij maar over één 
bladzijde beschikken. 

GEZEGEND JAAR 

De ene zijn dood is de andere zijn 
brood, zegt de volksmond. En het 
schijnt alweer te kloppen. W vertelden 
onlangs dat onze koereurs dit jaar alle 
klassiekers wonnen, behalve één, de 
ronde van Lombardije, gewonnen door 
de Hollander Karstens. Diezelfde Kar
stens heeft zich echter stomweg laten 
betrappen op doping. Hij erkent in deze 
post-merckxiaanse tijd natuurli jk de fei
ten niet en hij is druk bezig met het 
eisen van tegenonderzoeken en het la
ten aanrukken van betere specialisten. 
Vermits hij echter nog geen Eddy is, 

Het is algemeen geioeten met 
hoeveel naijverige zorg de atletiek-
kluhs waken over de gezondheid 
van de hun toevertrouwde jongens 
en meisjes. Dat doet ook de klub 
«Exelsior» van bondsvoorzitter 
Mingels, en dus stuurt zij haar le
den alle jaren naar het geneeskun
dig onderzoek. Zo kioam het dat 
Enk en Luc Gyselinck loelgemoed 
optrokken naar het medisch cen
trum in het Heizelstadion. 

Omdat beiden Vlaming zijn ver
dween hun welgezindheid al dade
lijk toen het eerste mens dat ze 
tegenkwamen, de verpleegster, 
maar onmiddellijk begon met het 
schoppen van een onoverzichtelij
ke herrie, toen zij vroegen dat bij 
het geneeskundig onderzoek Ne
derlands zou gesproken worden. 
Zoals iedereen die de brusselse 
truterij zo wat kent. zullen de 
broers de « hamhras van de ufjra » 
min of meer normaal gevonden 
hebben, en zij kwamen dus te
recht bij het wijze hoofd van de 
dienst ene dokter Pierlot. Toen 
zij met hun verzoek weer voor de 
pinnen kwamen, en Vlaams wilden 
horen en spreken, kreeg de man 
het vreselijk op de heupen Hij be
gon te roepen en te gillen, en van 

buitenzwieren te spreken, de do-
kumenten van Erik en Luc stuk 
te scheuren, en vermits ze zich 
blijkbaar van heel die vertoning 

I geen zier aantrokken, liet hij de 
politie aanrukken om die ongure 
elementen met geweld uit zijn hei
ligdom te verwijderen. En aldus 
geschiedde. 

Grote belangstelling natuurlijk 
in de vlaamse pers, grote veront
waardiging ook, en dit ook bij mi
nister Van Mechelen, die van het 
incident op de hoogte iverd ge
bracht en een woordje uitleg vroeg 
aan zijn kollega, de minister van 
volksgezondheid, tot wiens dien
sten het medisch centrum op de 
Heizel behoort. 

Zo ver staan de zaken op het 
ogenblik dat wij dit schrijven. Wij 
weten niet hoe de zaak verder zal 
verlopen, of tegen dat u dit leest, 
misschien al verlopen is. Doet er 
trouwens niet veel toe. 

Feit is dat de broers Gyselinck 
weer eens een fameuze muilpeer 
moesten inkasseren en alle Vla
mingen met hen. 

De eerste zaak die moet opgehel
derd worden is of het medisch 
centrum op de Heizel tweetalig 

geloven wij dat er weinig kans bestaat 
dat men hem zal geloven en dat er veel 
kans bestaat dat men hem zijn eerste 
prijs met palm zal afnemen, om ze bei
de te schenken aan onze jonge landge
noot Monseré. Dat, dames en heren 
sportliefhebbers, zou dan betekenen dat 
wij, Belgen, alle belangrijke koersen 
gewonnen hebben dit jaar 

Waar zitten de Amerikanen nu met 
hun maanlandingske ? 

HERREZEN ZON 

Op de wereldkampioenschappen judo 
in Mexiko — dit jaar dreunt de wereld 
in Mexiko — slaagde onze landgenoot 
Henri de Wandeleer 2r zowaar in we-

Bels is, of eentalig Frans (zoals 
«.Les Sports» zei). 

Is het tioeetalig - ook al werd er 
nog nooit een woord Vlaams ge
sproken, wat in ons land best mo
gelijk is - dan veronderstellen wij 
dat de « uffra » en de « doktoor » 
wel eventjes buiten de schreef zijn 
gelopen en dat men hen daar wel 
eens tamelijk kordaat mag op wij
zen. 

Is het eentalig - wat ook al mo
gelijk is op de nochtans zeer na
tionale Heizel en op grond waar 
enkele tientallen jaren geleden 
het Frans een nog ongekende 
weelde was - dan hadden de « uf
fra » en de « doktoor » volgens ons 
toch wel eens één keer kunnen 
doen lüat wij (naar meer en meer 
blijkt ten onrechte) duizenden ke
ren doen : de andere landstaal 
spreken, zo maar uit beleefdheid 
en zonder dat het strikt moet. Dat 
iemand het tot dokter in Laken 
kan schoppen zonder in staat te 
zijn behoorlijk Nederlands te le
ren, komt daarbij niet eens in ons 
boerenkoppeken op. 

En als het centrum eentalig 
Frans is. waar haalt prezident Min
gels het dan om zijn vlaamse at
leten precies daar naartoe te stu-

geval 
ren ? Wat hij daarover vertelde, 
dat Erik en Luc naar een andere 
dokter hadden kunnen gaan, als zij 
dat gevraagd hadden, vinden wij 
zever in pakskens. Of moeten de 
franstalige atleten bij « Exelsior» 
ook nadrukkelijk vragen naar een 
franstalige dokter gestuurd te 
worden, als zij willen vermijden 
door de politie hardhandig uit het 
kabinet van een vlaamse arts ver
dreven te worden ? Daarenboven 
dient opgemerkt dat de Vlamingen 
toeer twee atleten minder zouden 
gehad hebben en de Walen twee 
meer, als de twee broers niet ge
reageerd hadden, want dan had 
dokter Pierlot de steekkaarten in 
't fransoos ingevuld en dan wa
ren zij terecht gekomen in de «/i-
chenbak » van het franstalige be
stuur voor lichamelijke opleiding 
en sport, kort nadien gevolgd door 
de subsidies eraan verbonden. 

Hopelijk zal de zaak alweer en
kele Vlamingen de ogen openen 
en duidelijk maken dat het tijd 
wordt dat wij Vlamingen in dit 
land, ook op sportgebied, onze za
ken zelf gaan beredderen, als wij 
willen dat ze beredderd worden 
zoals het hoort. 

_ 

De kapitein van deze vedettenploeg is niemand minder dan keizer Rik Van Looy. 
Met een elftal, waarin wij ook Van Lancker, Brankart, Ickx en Roelants herken

nen, speelde hij een match tegen franse sterren. 

reldkampioen Wim Ruska (Nederland) 
te vloeren. P i tat ie die de belgische 
natie passend met trots vervult . Min
de.- t rots zullen allicht de «ollanders» 
zijn, die van hun judoka's heel wat 
meer hadden verwacht dan een reeks 
nederlagen. Het moet toch zijn dat de 
vele ruzies in het nederlandse judohuis-
houden niet van aard waren om de pres
taties te bevorderen, en dat de «seig
neur » die men tot nationaal trainer 
bevorderde, niet de échte wonderman 
is. Misschien toch maar eens luisteren 
naar Toon Geesink, jongens. En onder
tussen hebben de Japanners dan maar 
alles gewonnen. De mannen van de (her)' 
rijzende (judo)zon zijn opnieuw de on
betwiste judomeesters. In afwachting 
dat madam Onassis ingezet wordt na
tuurlijk, zo tussen een fuifpartij en een 
seksfilm door. 

GROOT NIEUWS 

Wij hebben al lang niks meer over 
Merckx geschreven. Daarom rap rap 
drie berichten ineens. Ten eerste dat hij 
met ru ime voorsprong de super-presti-
ge-trofee en bijhorende centen heeft 
gewonnen en dus wel degelijk kan be
stempeld worden als de ware wereld
kampioen. Waarover trouwens niet de 
minste twijfel bestond. Ten tweede, om 
ook de kunstminnaars — een onbedui
dende groep, maar het zijn ook mensen, 
kom — te winnen voor de innemende 
persoonlijkheid van de beste der Bel
gen, weze gezegd dat Zjang var. Bug-
genhout druk bezig is om Eddy op te 
leiden tot een groot (kan niet anders) 
deskundige op het gebied van de plasti
sche kunsten. Zal Ludo Bekkers mis
schien interesseren. Ten derde vragen 
wij ons af of de dikke nekken van « Ma-
gesien» die meenden met Eddy zo een 
beetje de vijf minuutjes te mogen nou
den, al aangehouden zijn wegens majes
teitsschennis ? 



Volksunie Herentals Zaal Funkis Crote Mark t 
zaterdag 8 november 20 uur 

na het buitengewone sukses vorig jaar : 

Tweede flaminganten - dans - in - nacht 
MET 

Het eerste optreden van de nieuwe 
VOLKSUNIE FANFARE « KEMPENLAND » 

,(in de grote zaal van 20 u. tot 21.15 u.) 
Het V.U.-orkest 

« BRUNO ENCELBERT » 
oiv. de westvlaamse V.U.-mandataris Roger Van De Wat t i jne . 

De internationale vlaamse topzanger 
L O U I S N E E F S 

en het orkest RONNY CLARK 
Inkom : 50 fr. Voorverkoop kaarten : « Kommerce », Statieplein, 33, 

Herentals. Tel. 014-236.42. 

Informeer eens naar de pr i js 
van deze publ ic i te i t . 

Het zal U verbazen, 
hoe fe l h i j meeval t . 

HET STANDPUNT V A N DE 
VOLKSUNIE 1961 

BALANS V A N EEN JAAR 
1962 

KONGRESREDE V A N DER ELST 
9e V.U.-KONGRES 1963 

Deze drie brosjuren, die nog 
niets aan aktualiteit ingeboet 
hebben, zijn geschreven in een 
periode die als keerpunt in de 
naoorlogse geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging kan be
schouwd worden, door de nieu
w e doorbraak van het Vlaams 
Nationalisme met de verkiezin
gen van 26 maart 1961. 
Samen te bekomen door stor
ting van 20 f r . + 3 fr. verzen
dingskosten, op gironummer 
1476.97 van Volksunie vzw, 
Brussel 1 , met vermelding op 
de stroolc van de reden der be
taling. 

Dit zijn uitgaven van de Volks
unie - Persdienst. 

HERMES 

Zuldtaan 54, Brut**) 
Volledige 

secretariaatcursussen 
STENO- en DACTYLOGRAFIE 

In vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnierlaan 211, Brussel 
Tel. (02)11.00.33 

DE school waar Vlamingen 
xich thuis voelen 

MET DE V.T.B.-V.A.B.-CROEPSREIZEN 
OP WINTERVAKANTIE ! 

WINTERSPORT : tijdens de Kerstvakantie, 14- en 16-

daagse treinreizen naar Oostenrijk, Italië en Zwitser land. 

Reissom vanaf 6.115 fr . 

NA NIEUWJAAR : 10-daagse treinreizen naar Ital ië. 

Reissom vanaf 4.625 fr . (verlenging mogelijk) 

ZONNEREIZEN PER VLIEGTUIG 15 DAGEN 

Costa del Sol. Relssom van 8.995 fr. af (volpension). Kanarische Ei

landen. Reissom van 9.980 fr. af (half pension). Tunezië met rond

reis en verblijf op Djerba. Reissom 16.190 fr. 

Vraag meer inlichtingen op het V.T.B.-V.A.B.-Sekretariaat, St.-Jakobs-

markt, 45, Antwerpen (tel. 03-31.09.95) of in onze kantoren te Brug

ge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, 

Roeselare, Vilvoorde en Sint-Niklaas en bij onze plaatselijke verte

genwoordigers. 

Aanbevolen 
Huizen 
P A P Y R U S 

Boek- en Papierhandel 
Zaakvoerder : Fons Labeau 

de RIbaucourtstraaf 7 
(nabij het Sint-Jansplein) 

»int-Jans-Molenbeek - Brussel 8 
Telefoon i (02)28.87.09 

HOME 
EIgentlldte woonlnrlchtlng 

Rijschoolstraat 45 B 
ST. TRUIDEN 

Telefoon i (011)741.96 

Waardsbon 70 frank 

Wie deze bon behoorlijk invult, u i tkn ipt en opstuurt 

aan het ALGEMEEN SEKRETARIAAT VOLKSUNIE, Vol

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

1969. Hi j kr i jgt aldus een geschenk van 70 fr . 

Naam : 

Adres : straat, nr 

Gemeente : 

wenst « WIJ » gratis te ontvangen tot einde 1969. 

(handtekening). 

GieU Uu): 
GlAZEN en MONTUREN. 
Gr«tïi voor vêntietéaiu 
Heril«lbng«n in eigen werVliuil. 

Walter ROLAND 
* - Gediplomeerd Optieier —• 
Kerlittratl. 58 — Anlwerp«n 
ILel «.u-b. op het huitnionmet Q 

Telefoon: 3S.e6.6I 
10 % lorling op vtrloon deief. 

W i j zoeken dringend voor 
de vlaamse provincies 

ZELFSTANDIGE 
HANDELSAGENTEN 

voor de verkoop van 

MODERNE 
EN NIEUWE 

ENCYKLOPEDIE 
Interessante en flinke kommissie 

voor piNAMISCHE elementen. 
Schrijven met vermelding 
« RDG-vervolgwerken » 
Standaard-Boekhandel, 

Belgielei 147 a, 
ANTWERPEN 

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 

EREMBODEGEM - TERJODEN 

TeL (053)21808 

Manége « VOLMOLEN > 
Opoeteren ( L ) 

Paardenpension Rijlessen 
Wandelingen 

Restaurant-Bar-Zwembad-
Camping. 

TEL (011)648.34 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbestana Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen : 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tol. 051/612.84 

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

fel. 35.17.14 
Standaard en Maatwerk : Milmö 
Zeyher Keukens — Elektrische 
toestellen tegen groothandeisprijs 

« PIET POT n 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraal 4 

(bli Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek « Casthot 
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 Perzische 

Tapijten - Vioerbekledinger 

Gentsestraal 6, AALST 
Tel. (053)291.89 

SURDIAC-Centraat 

meer kamerverwarming 

BULEX - TRI-MATIC 

SANITAIR 

K. Verschraegen 
Or. Em. Maeyensstraat 36 

ST. AMANDSBERG 
Tel. (09)28.45.05 

http://3S.e6.6I


En daarmee Is de historische ruk gebeurd : 
de « Libre » is voor federalisme. Van welk 
soort ziet u zelf wel. Nu zelfs de brusselsa 
liberaal van griekse afkomst Risopoulos geen 
motie meer tegen hef federalisme wil stem
men, zijn de heilige waarden fel bedreigd. 
Toch blijven er nog hoopvolle tekens voor 
elke ware Belg, er blijven nog konstanten in 
de belgische politiek : de eeuwige vlaamse 
lamzakken van de C.V.P. 

DE STANDAARD 

Wie zelf de laatste tijd dat verwijt kreeg 
moet het wel eens graag elders gebruiken : 
schizofreen is die vlaamse CV.P., zegt Manu 
Ruys. En deze keer heeft hij gelijk. Aartsen
gel Van Elslande die twee dagen voorheen 
de verdoemdentrompet blies over minister
saboteur Harmegnies sloot mee de gelederen 
van de getrouwen toen het op stemmen aan
kwam. Onder het zingen van de himne « Zo 
zijn wij en zo blijven wi j ». 

« De zware klanken van Anciaux' aanklacht 
waren nog niet helemaal verstorven, of Re-
naat kwam op de tribune om, in drie minu
ten en drie punten, minister Harmegnies dui
delijk te maken dat zi|n KB ook niet op een 
minimum aan genade diende te rekenen. 

» Twee dagen later moest er worden ge
stemd over de moties die naar aanleiding van 
de interpellatie waren ingediend : de VU-
motie van wantrouwen en de <c gewone » 
motie, ondertekend door de twee partijen 
van de meerderheid. De gelegenheid was té 
mooi en Hugo Schiltz, de snedige knaap van 
de Volksunie, liet ze niet voorbijgaan. Hoe 
kunnen jullie een motie bijtreden die in feite 
de regering vertrouwen schenkt, en tevens 
Harmegnies afkeuren ? wierp hij de Vlaamse 
C.V.P.-fraktie voor de voeten. 

» Daarmee heeft Van Elslande een tere plek 
aangeraak-t. En een probleem gesteld dat veel 
verder reikt dan het geschil om de taaikom
missie : het probleem van de geloofwaardig
heid der partijpolitici. Men wordt er in feite 
bijna dagelijks mee gekonfronteerd. Het vreet 
steeds dieper in. En het is wel goed het hier 
even bloot te leggen, want het incident met 
de Taaikommissie is duidelijk en verhelderend. 

» Die kommissie wordt opgericht in 1963. 
De C.V.P. kondigt triomfantelijk aan : De taal
wetgeving kan nu niet meer worden ont
kracht; zij kreeg een prachtig sluitstuk ! De 
kommissie moet Hertoginnedal doen vergeten 
en de invoering van een kwasi-tweetalig 
stelsel in zes Vlaamse randgemeenten van de 
hoofdstad. Maar wat gebeurt er ? Van de 
eerste dag af wordt tegen de taaikommissie 
een ongelooflijk heftige boycot ontketend. 

» Beseft de Vlaamse C.V.P. wel hoezeer de 
perikelen van de Taaikommissie in het nadeel 
van de partij uitvallen ? Zeggen dat de kom
missie het sluitstuk is van de wetgeving en 
aanvaarden dat zij zes jaar lang brutaal ge
boycot wordt; protesteren tegen het nieuwe 
statuut, maar erkennen dat de eigen ministers 
mee de tekst goedkeurden, die tegenstrijdig
heden ondermijnen de geloofwaardigheid van 
een partij. De publieke opinie wil dat een po
liticus en een partij vertrouwen inboezemen. 
Het schizofrene handelen van de Vlaamse 
C;V.P. in deze kwestie kan alleen maar nega
tief uitdraaien J>. 

VOORUIT 

Opgepast voor snelle verbindingen met 
Brussel. Want de frankofonen hebben een 
nieuwe stelregel uitgevonden : « faciliteiten » 
overal waar men op een kwartier ti jd per 
auto geraakt van uit Brussel. Met de tram 
niet ? Of hebben proleten niet dezelfde rech
ten als « autobezitters » ? 

Wanneer zet de vlaamse B.S.P. In de rage-
ring zich eens in voor het verwezenlijken van 
satellietsteden resp. !n Waals- en Vlaams-Bra-
bant. Dat is zelfs geen federalisme. 

« Dat er geen akkoord werd bereikt is het 
gevolg van het feit dat een aantal Brusselse 
franstaligen extremistische posities innemen 
en eisen stellen die er niet in de eerste plaats 
op gericht zijn om op zakellijke manier de be
langen van de hoofdstad te verdedigen, maar 
in hoofdorde afgestemd blijven op een ex
pansie van een francofonie van een bepaalde 
inspiratie. 

» In het strijdplan van deze mensen neemt 
Brussel als basis en als vertrekpunt een cen
trale plaats in. De uitbreiding van de agglo
meratie is venzelfsprekend het middel om 
hun doel te bereiken. Sommigen kijken daar
bij over de zes randgemeenten heen uit naar 
wat Alias dezer dagen in « Le Soir » zonder 
verdere definiëring, «ce lointain » noemde 

die « per auto maar vijftien minuten van het 
stadscentrum verwijderd is en waarvan de be-
volking gemengd blijft ». En hij voegt er ver. 
der aan toe : «Brusselaars vestigen zich waar 
zij willen en worden er kiezers ». Ziedaar het 
recept ». 

GAZET VAN ANTWERPEN 

Na hun nederlaag der tricolorevlag zijn 
niet alleen de vlaamse liberalen schoorvoe
tend tot Vlaanderen weerom moeten keren, 
zelfs sommige brusselse P.L.P.-ers willen over 
hun voordelen een etiket federalisme plak
ken, maar dan naar hun smaak. « De Muyters 
van 1830 » draaien zich om in hun graf. 

« Onder de bezielende leiding van Demuy-
ter hebben de Brusselse liberalen hun tan
den laten zien. 

» Zij zorgden vooreerst voor een verras
sing. Dit federaal (foei) bestuur, waarin geen 
enkele Vlaming zit, op een paar overlopers 
na, beklaagt er zich doodernstig over dat haar 
bewijzen van goede wil jegens het Libe
raal Vlaams Verbond zo slecht werden be
loond. 

» Dat is straffe kost als men weet dat be
doeld bestuur elke uiting van vlaamsgezind-
heid vanwege haar leden direkt de kop in
drukt met zoiets als de dood met de kogel. 
Op politiek vlak dan. Als dit nu uitingen van 
goede wil zijn, wat moet het dan worden als 
die Brusselse liberalen eens van kwade wil 
gaan zijn... 

» Een tweede verrassing werd bezorgd door 
senator Risopoulos. Hij vond het nl. overbo
dig een motie te stemmen tegen het federa
lisme, omdat, naar hij letterlijk zei, wij in ons 
land praktisch toch al in een federaal regime 
leven. Dit is een bekentenis, die verdient in 
de annalen van onze nationale geschiedenis 
te worden opgetekend, omdat het zo zeld
zaam is dat een franstalige Brusselaar blijk 
geeft van zo'n nuchtere kijk op de werkelijk
heid ». 

LA LIBRE BELGIQUE 

Als haar trouwste unitaire zonen zelfs van 
federalisme gaan spreken wat moet moeder 
Libre dan doen ? Zij kookt haar pot verder 
unitair. Maar waarom hem niet « federalisme 
met één » genoemd meteen, vraagt de oude 
toverkol. 

« Of hij het doet in één of honderd woor
den, mijnheer Risopoulos verwerpt het « uni
tarisme » en verklaart zich voorstander van 
een federalisme met drie, wat trouwens zijn 
steun uitlegt aan de stellingen van zijn kol-
lega Delruelle over het ekonomisch federa
lisme. 

» Enkel dat : noch de Walen noch de Vla
mingen zullen een echt federalisme met drie 
aanvaarden dat van de Brusselaars de blijven
de scheidsrechter van het politieke spel zou 
maken, bewoners van een soort geslachtsloos 
klein-Washington. 

» Wat dan ? Indien het federalisme met 
twee of met drie onmogelijk is, blijft er 
slechts het federalisme met één. Indien het de 
liefhebbers van woorden op « isme » be
haagt een nieuwe formule van eendracht on
der de Belgen aldus te noemen, zien wi j er 
geen bezwaar in ». 

HET HANDELSBLAD 

Waar de humoristen tegen wi l en dank bij 
de franstalige Brusselaars meest voorkomen, 
krijgt een Volksunielid de « De prijs van de 
Vlaamse humor», ons provincieraadslid Dr. 
Delahaye. Eén manneke kon het niet smaken, 
depute Casslers. Duidelijk minder humoris
tisch aangelegd als zijn naamgenoot Jef Cas
slers. 

« De h. Delahaye verdient de « Prijs van de 
Vlaamse humor » van de provincie Antwerpen. 
Hij hield een uiterst olijke uiteenzetting over 
de uitgavepost van één miljoen bestemd voor 
provinciale recepties. In 1968 was dat slechts 
400.000 fr. maar die som is vorig jaar opge
voerd tot één miljoen in verband met de toen 
nakende openstelling van de Kennedy-tunnel. 
«Verwacht de deputatie misschien dit jaar 
nog een tunnel. Of wenst ze naast een ap
peltje, ook een borreltje voor de dorst opzij 
te zetten ? In ieder geval wil ik de bodem 
niet uit de kan hebben, maar ik vind het wel 
grof dat men zomaar één miljoen door het 
keelgat giet. » 

» O p alle banken vond de humoristische 
toespraak handklappers, behalve In de per
soon van depute Cassiers die als een verzuur
de Izegrim de pers kapittelde die zou ge
schreven hebben dat de Deputatie gaat eten 
op kosten van de gemeenschap ». 

MEDIUM 

Er v\/aalt Inderdaad een nieuwe wind door 
Vlaanderen als een keurig blad voor selektie-
ve publiciteit op tienduizenden exemplaren 
verspreid volgende « lezerswaardlge > arti
kels tussen de meer materiële dingen aan
biedt. 

«Tijdens onze vakantie In het buitenland 
hebben wi j aan vrienden tientallen keren het 
probleem van onze twee gemeenschappen, 
aan de hand van cijfers en dokumentatiema-
teriaal, proberen duidelijk te maken. En tel
kens weer kregen wi j hetzelfde antwoord. De 
oplossing ligt toch voor de hand : « alleen 
een algehele federalisering van Uw land kan 
België weer in zijn evenwicht brengen ». A l 
leen bij ons schijnt men voor deze oplossing 
stekeblind te blijven. Ondanks de uitdrukke
lijke wenk van meer dan een half miljoen 
kiezers. De marsen op Brussel, de nederlaag 

van Hertoginnedal, de ontelbare taal- en an
dere kwakzalverkommissies en de huidige 
konstituante tonen steeds duideHjker aan daf 
het kliekje politiekers, die bij iedere rege
ringvorming de taart onder mekaar zó voor
delig mogelijk plegen te verdelen, vandaag 
niet en evenmin morgen in staat zullen zi|n 
om het probleem van de twee gemeenschap
pen in een nieuw leefbaar België op te los
sen. Nieuwe mensen moeten resoluut de oude 
paden vaarwel zeggen om datgene wat voor 
velen — voorlopig nog — als onmogelijk 
schijnt, grondig te bestuderen. 

» En wanneer we de opiniepeiling mogen 
geloven, die onlangs in opdracht van Het 
Laatste Nieuws door een neutraal organisme 
gehouden werd, dan staan de kansen voor de 
drie traditionele partijen bij de gemeente
raadsverkiezingen er alles behalve rooskleu
rig voor. 

» Het is een publiek geheim dat men in 
bepaalde middens reeds een vette kaars heeft 
ontstoken, wellicht nog niet voor de plechti
ge uitvaart, dan toch zeker opdat vervroegde 
parlementaire verkiezingen achterwege zou
den blijven. 

» Intussen zou het goed zijn dat de open
bare opinie in Vlaanderen het kunst- en vlieg
werk van de regering aandachtig gadeslaat. 
De beslissing in het stemhokje wordt er dan 
des te gemakkelijker door ». 

SOCIAAL VERWEER 

Dit blad voor zelfstandigen waarin natio
naal voorzitter Pauwels lang op de unitaire 
snaar heeft getokkeld, legt zich ook bij de fei
ten neer en wel via een artikel van diezelfde 
Victor Pauwels getiteld « Het probleem van 
België ». Met als besluit : « Belgica unitaria f i -
nlta ». 

« Van dichtbij gezien is Belgié verdeeld in 
drie streken : Vlaanderen, Wallonië en Brus
sel. De overgrote meerderheid van de bewo
ners van die streken heeft een zelfde menta
liteit en dezelfde gewoonten en ze ziet de 
problemen op dezelfde wijze. Dat is niet zo
zeer een kwestie van taal die men spreekt 
maar wel van het « regionaal gevoelen ». Als 
voorbeeld hiervan kunnen wij aanhalen dat 
toen er gesproken werd over de verplichte 
winkelsluiting men spoedig tot de vaststel
ling kwam dat er in Vlaanderen een meerder
heid voor was en in Wallonië en Brussel een 
meerderheid tegen. Eenzelfde meningsverschil 
bestaat op ander gebied. Bij de zelfstandigen 
is dat verschil duidelijk merkbaar, maar ook in 
de andere bevolkingslagen worden verschil
lende uitingen van dit regionale gevoelen 
waargenomen. 

» Een louter akademische oplossing is ech
ter niet voldoende. Indien het bestaan van 
die streken in ons land wordt erkend, moet 
aan die streken ook de nodige bevoegdheid 
worden verleend om hun eigen problemen 
op te lossen. Dèt, en niets anders, is het 
hoofdprobleem. En hiervoor zouden de deel
nemers aan de rondefafel-konferentie het zo 
spoedig mogelijk eens moeten worden. 

» Of het ons behaagt of niet, of het ons 
ligt of niet en of dit al dan niet beantwoordt 
aan onze vertrouwde denkwijze, het schijnt 
een uitgemaakte zaak te zijn dat het unitaire 
België heeft afgedaan ». 

FAX 

En toch Is er nog een stem in de woestijn. 
Al roept ze dan maar driemaandelijks (pério-
dique trimestriel). De beruchte Flamand de 
noblesse Charles d'Ydewalle zegt : het is toch 
toch allemaal niet zo erg; gewoon een fami-
liediskussle. 

« Maar in zijn geheet, wat zijn die twee 
gemeenschappen ? Het is een notie die aan 
ons begrip ontsnapte, toen, voor de eerste 
oorlog, gedurende de slag aan de Yzer en na 
1919, wi j nog niet doordrongen waren van dit 
soort romantisme. 

ï Men spreekt ons zo gemakkelijk over de 
Belgische scheiding. Er is geen Belgische 
scheiding maar enkel een familie ruzie waar 
ieder het zijne zegt. Familie ruzies net zoals 
familiale vriendschappen, zijn het duurzaamst. 

» Een schoonbroer en een schoonzuster 
kunnen een hekel hebben aan elkaar en zich 
geen hoon sparen, veel beter dan verre en 
zelfs heel verre familieleden. Hier vinden 
Vlamingen en Walen zich nu in een staat van 
vijandschap, die in de laatste maanden steeds 
venijniger wordt. 

» En wij zelf, in een publicatie waar wa 
de eer hebben aan deel te nemen, wij blijve 
steeds di1 antagonisme betreuren. Aan h l 
front te Diksmuide en te Veurn«, te Nro,,,^ 
poort en te leper, binnen de netten van H 
Weerstand van 1940-1944, nooit heeft er ie' 
mand aan gedacht, wanneer het er op aan
kwam zijn leven te wagen, een verschil ta 
maken tussen Vlaming of Waal, net zo min 
als er een verschil bestond tussen een grot» 
heer en een arbeider. De schrijver van deze 
lijnen heeft het stro en het ongedierte ge-
deeld met vele aangename kameraden en 
nooit heeft hij zich afgevraagd of het me-
taaiwerkers of miljonairs waren, Vlamingen 
of Walen. Bij het gevaar, vindt de Belgische 
familie zich terug ». 

Maar zelfs de patriotten maken ruzie als 
het over « miljoenen » gaat. Want in dat zelf, 
de bladje vinden we een heftig protest van 
een aantal van die « heren » omdat een 
nieuw deel van de koek niet zwaar genoeg in 
hun trog viel. Wie vinden we bij de protes-
teerders ? De beruchte ponnelikker louette. 

« Dit is dan het antwoord der federaties op 
de vraag wie volgens hen voorrang moet heb. 
ben bij de rechtsvorderingen als er bijge
voegd wordt dat de Regering 10 miljoen te 
verdelen heeft, leder trekt het laken naar zich 
toe met de woorden : « ik ben de ongeluk
kigste en de meest verdienstelijke waaraan 
het Vaderland alles verschuldigd is ». 

» Aleen de Doden blijven waardig en 
stom ». 

Inderdaad. 
WALTER LUYTEN, 

Groepen en maatschappijen 
allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER 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 kr i jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 

Middag- en avondmaal In groep 

gezellig, f i jn, goed en goedkoop. 

Inl ichtingen ter plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven . Te l . ( 0 1 6 ) 4 6 3 1 1 

THIER BRAU HOF 
Hulste - Tel. (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen Tel . ( 0 3 ) 3 1 2 0 3 7 

DE KLAROEN 
Aalst - Tel. (053)22853 

Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1 
Tel. (02)18.74.89 

MILJOENEN DER LIEFDE 
Het propogandocomité van de V.Z.W. <t Stichting St.-
Odo » Overpelt doet ook op U een beroep. 

Ook in uw kennissenkring is er wel
licht een verstandelijk gestoord kind. 
St.-Oda-Overpelt bouwt een modern instituut 
voor deze kinderen. 

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. 



bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen - Stad 
KOLPORTAGE 

"Vlet radiowagen in Antw. 
Centrum op zondag 16 nov. 
Vertrek om 10 u. aan lokaal 
Tyrol, Nationalestr. 22 Antwer
pen. 

HTTISBEZOEKEN 
De simpatizanten die bezocht 

werden door onze propagandis
ten danken we langs deze weg, 
voor het gevolg, gegeven aan 
het verzoek tot l idmaatschap of 
abonnementsname. 

JAARLIJKS BAL VAN 
VU-HARMONIE 

Zaterdag 15 nov. te 20u30 
Groenplaats te Antwerpen. In-
Feestzaal Thier - Brau - Hof, 
kom 30 fr. Orkest «De Accor-
dona's ». 

B'̂ rqerhout 
WIJ VERGETEN HEN N I E T ! 

Voor hen die naar Silsburg 
gaan om een groet te brengen 
aan een naaste bloedverwant is 
het een gelegenheid om hen, 
die wij zoveel verschuldigd 
zijn te gedenken door even aan 
hun graf te verwijlen. 

Aan de l inkerkant van de 
middenweg hebben wij : Park 
X 2 nr. 12-367 : « onze » Vaavaa 
Van Loon; Park x 2 n r 12-362 : 
de h. Van Dijck, schoonvader 
van vriend Beets; Park x 1 nr. 
15-489 : mevr. Stetter-Willaert; 
Park X 1 nr. 5-212 : oud-pen-
ningmeester, P. Raeymaekers; 
Park X 1 n r 0-66 : mevrouw 
Lierman-Van Steen; Pa rk w 3 
nr. 26 : Bruno De Winter, stich
ter van 't Pall ieterke met naast 
hem Lode Cantens. Eveneens 
in park w-3 nr 5-189 : onze be
treurde Jan Faes, wiens vrouw 
nog steeds aktief is; Park w 4 3 
nr. 2/141 : Karel Rombaut, 
•waarvan de zoon aan het Oost
front bleef en de vrouw en 
dochter op iedere autokaravaan 
zijn. 

Nog steeds langs links, doch 
bij de middenweg : Park w 1 
nr. 8-334 de h. Smekens; Park O 
nr. 315 : de h. en mevr. Berch-
mans-Vaes, en juist naast hen : 
mevr. Jos Verbergt- Van Oeke-
len, echtgenote van onze pen
ningmeester en zuster van de 
flink herstellende andere mevr. 
Verbergt. 

Aan de rechterkant : Park P 
nr. 386 : voorzitter Nand 
Geerts, met praktisch naast 
hem de vrienden Cyriel Rous
seau (nr 400) en Lodewijk Som
men, en net daarover de stille 
getrouwe, die regelmatig de 
graven verzorgde, nl. Van Oe-
kelen, broer en schoonbroer 
van mevr. Verbergt-Van Oeke-
len en Jos Verbergt. Verwijl 
even bij onze Flor Perdaen, op 
park S-6-127 (uiterst rechts) 
en besluiten wij met onze 
stichter en voorman Jos De 
Groof, park u 76, bij de ingang, 
voorbij het soldatenerepark. 

Bewaar dit lijstje. Heeft u er 
geen familieleden liggen, doe 
dan toch uw best. Bloemen hoe
ven er niet te zijn, wij moeten 
het innerlijk aanvoelen en wie 
het toch wil, men kan losse 
bloemen kopen. 

Mogelijk is dit lijstje niet 
volledig; hiervoor onze veront
schuldigingen, tevens met de 
bede nadere gegevens te ver
strekken aan ons sekretariaat : 
Juul Dillen, L. Van Bercken-
laan 184. 

PERSONALIA 
Ons trouw lid Mevr. Wwe 

van Geert-Vogels, werd zwaar 
getroffen door het overlijden 
van haar broeder. Hoeft het ge
zegd dat wij met haar meevoe
len en haar alle s terkte toewen
sen ? 

Hetzelfde geldt eveneens 
voor Mevr. Decreus-Briffaerts 
(L. Lippenslaan) die haar echt
genoot, ons lid Viktor, verloor. 

Pre t t iger nieuws van advo-
kaat en mevrouw Hugo An-
dries-Van den Eynde, die ons 
met vreugde de geboorte meld
den van hun eersteling : Kilde. 
Van har te proficiat. 

NEDERLANDSTALIG 
ONDERWIJS TE BRUSSEL 

Ten voordele van dit onder
wijs op zondag 16 november te 
20 u. toneelavond ingericht 
door het Davidsfonds. Steun-
kaarten tegen 30 en 40 fr, te be
komen bij K. Eykens, Wevers-
fabriekstr. 40, L. Van de Voor
de, René Carelsstr. 13 en A. 
Wauters, Ossenblokstr., 18 

KIEZERSLIJSTEN 
Lezers en leden worden aan

gezet inzage te nemen van de 
kiezerslijsten, om na te gaan of 
zij hierop wel voorkomen. 
Hiervoor komt men terecht bij 
de heer Juul 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 
personen waarvoor men dit 
wenst. Mocht men niet op de 
lijst voorkomen dan ontvangt 
men bericht. Deze dienst is ge
heel kosteloos. 

Bornem 
V.U.-BAL 

Zaterdag 15 november om 21 
u. V.U.-Bal in de zaal Alcazar, 
Puursesteenweg. Orkest Waltra 
van Stan Philips. 

Deurne 
JEUGDKLUB «WIJ» 

Alle Vlaamse jongeren vanaf 
16 jaar gaan naar de eerste 
Disco-dansavond, in de zaal 
« Drakenhof » Boekenberglei 
213, Deurne-Zuid op 8 novem
ber te 19u30. Tram 11 en 8. Bus 
33 en 20. 

Edegem 
DROEVIGE MEDEDELING 

PIETER, het zoontje van on
ze sekretaris, dat op 10 oktober 
geboren werd, is na twaalf da
gen overleden. Ons oprecht me
deleven. 

VERGADERING 
Vrijdag 21 november om 20 u. 

spreekt voor leden en simpati
zanten in de zaal De Basiliek, 
hovestraat 69 te Edegem me
vrouw Nelly Maes over «De 
vrouw in de politiek » 

DIENSTBETOON 
Met alle problemen van so

ciale, administrat ieve en finan
ciële aard, kunt u terecht bij 
onze «Raadsman voor dienst
betoon », Ludo Van Huffelen, 
Baron de Celleslaan 32 Edegem 
tel. 49.43.11. 

Voor de C.O.O. richt u tot 
Renaat Dekeyser, Graaf de 
Fienneslaan 47 tel. 49.64.89. 

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. 

Geel 
ST NIKLAASBAL 

Vrijdag 5 dec. a.s. om 20u30 
tweede Volksuniebal in het 
« V/ijnhuis » Stationstraat 44 te 
Geel. Orkest De Climbers. 

Lier 
V.U.-BAL 

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

Nijlen 
V.U.-FANFARE 
KEMPENLAND 

Belangstellende muzikanten 
uit Nijlen en omgeving voor de 
V.U.-Fanfare Kempenland wen
den zich tot Fr. Van Dessel, 
Zandvekenvelden 15 te Nijlen, 
tel. 03/828591 

Mechelen - Stad 
OPENBARE 
VOLKSVERPADERING 

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

Westerio - Kanton 
KOLPORTAGE 

Zondag 26 oktober is de kan
tonnale ploeg met haar gloed
nieuwe geluidsinstalatie op
nieuw gestart met veertien
daagse kolportages. Met vere
nigde krachten werd het een 
daverend sukses. Op amper 
twee uur werden er te Wester
io 125 nummers van ons blad 
verkocht. 

Proficiat jongens! 
Volgende kolportage op 9 no

vember a.s. te Vorst-Kempen . 
Bijeenkomst : om 10 uur stipt 
aan de kerk van klein Vorst. 

Wilrijk 
NAAR HET «VLIEGPLEIN » 

Zaterdag 6 december a.s. rich
ten de vrienden van « rond het 
vliegplein » hun volgend dans
feest in. Wij gaan ons daar niet 
o n b e t u i g d laten. Daarom 
wordt op 6 december een bus 
ingelegd met ver t rek op de 
Bist (20 u.) Deelname in de on
kosten : 80 frank (toegang in
begrepen ) Bestel tijdig kaar
ten bij Walter Decoene, Frans 
De Cortlaan 56. 

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 
overschrijving van 750 fr. (500 
fr. zonder middagmaal) op p.r. 
nr. 224.43 van de Kredietbank, 
Brussel 1 voor rekening van 't 
Dosfelinstituut, Tribunestraat 
14 te Brussel 1 met vermelding 
« Lessenciklus Brabant» . 

Brussel - Arr. 
ARR SEKRETARIAAT 

Het arr bestuur besloot om 
het arr. sekretariaa„ 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 Vie Anciaux : Ie dinsdag 
van de maand van 19 uur tot 
20 u.; Lode Claes 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. 

FINANCIEEL-
EKONOMISCHE 
PROBLEMEN 

Maandag 10 november e.k 
heeft te 20 uur in het lokaal 
« UilensDiegel » Plet inckxstraat 
38 te Brussel, de vergadering 
plaats over financiële en eko-
nomisehe problemen, ingeleid 
door senator Lode Claes. leder 
be'angsteUenr'e is welkom. De 
besnreking zal zo open moge
lijk gevoerd worden, en waar-
schiinlijk vooral lopen over de 
B.T.W., andere belastinsen. eko-
nomische expansie, devaluatite, 
enz. 

11 NOVEMBER 
Dinsdag 11 november, intie

me herdenking op de Kester-
heide van de dood van S+af De 
Clerck. Samenkomst om 15 uur 
aan het geschonden graf. 

GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

Op het sekretariaat zijn in 
verband met de gemeenteraads
verkiezingen twee brosjures 
uitgegeven door het Vlaams-
Nationaal Studiecentrum voor 
provincie- en gemeentemanda
tarissen te verkrijgen. Deze 
handelen over : «Handleiding 
voor de Gemeentewet» en 
«Techniek van de Gemeente
kieswet ». Warm aanbevolen 
voor elke afdeling en elk kan-
didaatgemeenteraadslid. 

Kostprijs : 25 fr stuk. U kunt 
de nodige som storten op de 
per : 8654.50 van de Volksunie 
Brussel te Brussel. 

Dilbeek - i t terbeek 
GESLAAGDE REPORTAGE 

Zondag 19 oktober hielden de 
bestuursleden van de afdeling 
een geslaagde kolportage met 
« Wij » in een gedeelte van It
terbeek. Door dit huis aan huis 
bezoek kon tevens nagegaan 
worden dat de enquête van de 
V.UB.. over het taalgebruik 
schromelijk foutief is. Niet eens 
5 % van de bezochte I t terbeke-
naren waren franstalig. Einde 
november zal de rest van de 
gemeente bezocht worden. 

E p p e g e m - S teenokkerzee l 
VERKIEZINGEN '70 

Deze twee afdelingen heb
ben nu reeds beslist in hun 
respektievelijke gemeenten 
deel te nemen aan de komen
de gemeenteraadsverkiezingen. 
Zij hebben hiervoor van het 
arr. bestuur reeds de nodige 
goedkeuring ontvangen. Het 
arr. bestuur wenst beide afde
lingen dan ook veel geluk. En 

T. van Overstraeten 

Hoofdredakteur 

A l le br iefwissel ing voor 
redaktie naar : 
Rotatyp, Sylvaïn Dupulslaan 
110 Brussel 7 - Tel. 23.11.98 

Beheer 

Voldersstraat 7 1 , Brussel 1 
Tel. (02)125.160. 

Al le klachten voor niet ontvan
gen van blad op di t adres. 
Jaarabonnement : 300 f r . 
Half jaarl i jks : 170 f r . 
Driemaandel i jks : 95 fr. 
Abonnement bui tenland : 

480 fr. 
Steunabonnement 820 fr. 

(m in imum) 
Losse nummers : 8 fr. 
Al le stort ingen voor het blad 
op postrekening : 1711.39, 
« Wi j » Vlaams-nationaal week
blad. 

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

Brussel 12. 

nu is het woord en de daar! aan 
hen, Aan het werk, vrienden. 
OVERLIJDEN 

Het arr. bestuur BruR<;ei be
tuigt provincieraadslid Paul 
Peters en zijn familie zijn in
nige deelneming bij het over
lijden van zijn vader. 

Grimbergen - Beigem -
Humbeek - Strombeek 
VOETBAL 

M o r g e n zondag 2-11-69 
schenkt onze afdeling de (win
nende ?) matchbal voor de 
wedstrijd Grimbergen-Nijlen 
in het Prinsenbos te 15 u. 
NACHTBAL 

Zaterdag 20-11-69 3e Nacht
bal in het « Fenikshof » in 4 za
len en met 4 orkesten : Stan 
Philips, Roestvrij, Jammerhout 
en The Papa's. 
VOLKSDANS 

Elke vrijdag volksdanst Nele 
in het «Fenikshof» en ver
wacht no.g enkele (vooral man
nelijke) inschrijvers. 

zoekertjes 
Gezocht voor Deurie : i nwonend 
meisje voor hulp in huishouden -
Tel 09-52.33.72. T 129 

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

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

T 132 

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

. WIJ » zoekt MACHINEZETTER 
( l ino typ is t ) , geen ploegwerk. Zich 
wenden ; DRUKKERIJ « ROTATYP . . 
Sylvain Dupulslaan 110, Brussel 7 
(Ander lech t ) , dageli jks tussen 
8.30 u. en 17 u. T 136 

Te koop : tweedehands Rex-Rota-
ry-stencilmachine in heel goede 
staat, 5.000 fr. Bi jkomende in l . Nor -
bert D'Hulst, te l . 016/28.304 T 138 

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

Student dokt . rechten en lic. k r i -
monologie, zoekt passend part- t ime 
job omgeving An twerpen . Schr. : 

T 139 

Jonge dame, 3 jaar ervar ing als kan
toorbediende en telefoniste zoekt 
n ieuwe betrekk ing, l iefst provincie 
An twerpen . Schri jven of te lefone
ren : W. Jorissen Mechelen - Tel. : 
015-19994. T 140 

Wens te huren voor 4 maand aan 
Costa del Sol of Costa Blanca, ap-
part. of vi l la met 1 è 2 slaapkamers 
R.G., Wi t te Torenwal 20, Bree, tel . : 
653.98. T 141 

Jongeman zoekt vertaalwerk als b i j 
verdienste. Engels, Frans, Duits en 
Spaans. Schr. Gust Geens, p-a 
Volksuniesekretariaat. Voldersstraat 
7 1 , Brussel 1. T 143 

Vlaams ziekenfonds te Gent wenst 
aan te werven mutual i tei tsbediende 
met ervar ing in berekening van da
gel i jkse vergoedingen. Schr blad 

T 142 

Voor een VEILIGE GELDBELEGGING 

Voor een GOEDE BOUWGROND 

Voor aankoop en verkoop van ONROERENDE GOEDEREN 

VIA "GROEP DE 60NDT" 
Coremansstraat 22, Berchem/Antwerpen 

Telefoon : 03 /30 .18 .85 



Halle 
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. 

Kraainem 
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. 

Opwijk 
DANSAVOND 

Zaterdag 8 november e.k. te 
20u30, richt de Volkunie afde
ling Opwijk haar dansavond in. 
St Pauluszaal, Processiestraat, 
Opwijk. Orkest «De Rythme-
club ». 

Steenokkerzeel 
HERFSTBAL 

V.U.-Herfstbal op zaterdag 6 
december e.k. in zaal « De Mo-
lekens», Wambeekstraat 27 te 
Steenokkerzeel. Orkest : The 
Searfs. Deuren 20u30. Inkom : 
slechts 25 fr. 

St .-Stevens-Wol u w e 
GROOT SUKSES 

Onze avondkolportage in de 
Acaciawijk werd een onver
wacht sukses. In een minimum 
van tijd werden al de bladen 
verkocht zodat de hele wijk 
niet kon worden bewerkt. Pro
ficiat ! 

Vilvoorde 
BESTUURSVERGADERING 

Op dinsdag 4 november (in 
plaats van 11 november) om 
20 uur in « De Gouden Voorn » 
Houtkaai 1, belangrijke be
stuursvergadering. Dagorde : 
Ledenwerving, abonnementen-
slag, financiële mobil izat ie! 
Niemand ontbreke! 

Wolver tem 
RECHTZETTING 

Het tweede Volksuniebal van 
de afdeling Wolvertem-Meise 
gaat niet door op 15 november 
e.k. maar op zaterdag 28 fe
bruar i 1970 om 21 u. in de feest
zaal «Cecil ia» te Wolvertem. 
Met Waltra-orkest. 

OOST-YLAANDEREN 

Aalst 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 2 november 
wordt gekolporteerd in de wijk 
Mijlbeke (Aalst). Trefpunt : lo
kaal «De Vriendschap» om 9 
uur. 
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. 

VUJO 
Op 5 november heeft om 20 

u. in « De Vriendschap », Kerk
straat 9 te Aalst een eerste 
kontaktvergadering plaats van 
de VUJO. 

Dendermonde 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Het «Oostvlaams centrum 
voor dienstbetoon Arr. Dender
monde » in samenwerking met 
volksvertegenwoordiger dr. De 
Commer, of zijn afgevaardigde 
de h. Borrey en de hh. De Pus 
en De Kegel, provincieraadsle
den zullen in november '69 zit-
dat; houden m hieronder ver
melde gemeenten. 

Plaatselijke sociale medewer
kers worden vriendelijk ver

zocht op de plaatselijke zitdag 
aanwezig te zijn. 

Zaterdag 1-11-69 : Schellebel-
le : Herberg « De Valk», Dorp 
van 9 tot 9u45; Massemen : 
Herberg « St Martinus », Dorp 
7, van 10 tot 10u30; Wetteren : 
« Vlaams huis », Markt, van lOu 
45 tot lluSO Laarne : Herberg 
« St Hubertus » lokaal Muziek-
mschpij-Dorp 6, van l lu45 tot 
12ul5. 

Dinsdag : 4-11-69 : Wichelen : 
Herberg «De Palmenaere» , 
Margote van 19ul5 tot 20u. 
Schoonaarde : « 't Palingshuis » 
Brugstraat van 20ul5 tot 20u45. 

Woensdag : 5-11-69 : Waas
munster : bij de h Ysewijn, 
Warande 10, van 18u45 tot 
19ul5. 

Vaste zitdagen op het sekre-
tariaat, Stuifstraat 7 Appels, 
tel. 052/247.76, elke woensdag : 
van 20 tot 22 u en elke zaterdag 
van 14 tot 16 u. 

Elke donderdag van 20 tot 
22 u. Voorbehouden voor leden 
van het ziekenfonds «Flan-
dria», arr. Dendermonde. 

Zaterdag : 8-11-69 : Berlare : 
van 9 tot 9u45; Overmere : bij 
de h. De Palmenaere, Burge
meester Delausneystraat van 
9u45 tot lOuSO; Kalken : van 
10u45 tot lluSO; Uitbergen : bij 
de h. Wyckhuys, Strijpwegel 19 
van l lu45 tot 12ul5. 

Dendermonde - Arr. 
KOLPORTAGE 

Zondag 9 november arrondis-
sementele kolportage te Leb-
beke. Trefpunt aan het «Pa-
linghuis» Grote Plaats om 9 u. 

Deinze 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Dinsdag 4 november a.s. in 
Gasthof d'Hulhaeghe te Deinze. 
De komende gemeenteraads
verkiezingen en de fuzie der 
gemeenten Deinze, Petegem, 
Astene en Zeveren worden be
sproken. 

Erembodegem - Centrum 
ST-MAARTENSFEEST 

In samenwerking met de 
Vlaams Nationale Vrouwen
bond richt de V.U. afd. Cen
t rum voor de kinderen van de 
leden het jaarlijks Sint-Maar-
tensfeest in op zondag 9 no
vember om 15 u in zaal Animo 
(Denderbrug). 

Optreden van poppenteater 
«Ti j l» uit Aalst met «Hon
derdduizend frank beloning» 
(2 uur) . Uitdeling van passen
de geschenken. Alle kinderen 
tot 12 jaar met hun ouders har
telijk welkom 

Gent 
HAVENS VOOR 
VLAANDEREN 

Onder dit motto spreekt op 
donderdag 13 november ir. An
dre Mertens in Vlaams Huis 
«Roeland» te 20ul5. 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Afdeling Gent richt op vr i j 
dag 14 november een algemene 
ledenvergadering in, in Vlaams 
Huis « Roeland ». 

Tema : de gemeenteraadsver
kiezingen 1970 in de stad Gent. 

Er wordt gehandeld over : 
l.financiële mobilizatie; 2. pro
paganda en 3. allerlei sugges
ties over werking en program
ma. 

Lebbeke 
4e VLAAMS BAL 

Zaterdag 15 november 4e 
Vlaams bal van onze afdeling 
om 21 uur in de Zaal Paling-
huis, Markt. Inkom 40 fr. Or
kest P i t Storms en zijn Zwer
vers. 

Nevele 
LUSTRUMBAL 

Volksvertegenwoordiger Dr 
Wannijn nodigt uit op het eer
ste lustrumbal op zaterdag 15 
november om 21 uur in de zaal 
Novy t e Nevele. Orkest Bert 
Wills. Zangeres Patricia Dee. 
JEUGDBAL 

Zondag 16 nov. te 19 uur in 
dezelfde zaal groot jeugdbal in
gericht door onze afdeling. 

O u d e n a a r d e 
NIEUWE LEDEN 

Op de afdelingsvergadering 
van 27 dezer werd het startsein 

voor de abonnementenslag ge
geven. Oudenaarde wil het op
gelegd, streefcijfer stellig berei
ken. De ledenhernieuwing 1970 
is praktisch beëindigd en e r 
kwamen reeds meer dan 20 
nieuwe leden voor 1970 bij. 

Oudenaarde - A r r . 
BAL 

Zaterdag 22 november te 21 
uur in zaal « Keizer Kare l» te 
Oudenaarde : lustrumbal (10 
jaar) van de V.V.K. Wij zullen 
er allen zijn. 

Ressegem - Burst • 
Bambrugge 
JOELDANSFEEST 

Zaterdag 29 nov. gaat he t 
vierde Joeldansfeest der afde
ling door in de zaal « Perf a ». 
Orkest «The Medium Band». 
Ingangskaarten t e verkri jgen 
bij de bestuursleden der afde
ling, bij Bannogalm Station
plein 6, Burst. 

St.-Gillis-Waas 
GEZELLIG 

Kom bij ons gezellig dansen 
op 8 november in 't Konings
hof; wij ontvangen u met open 
armen. Inlichtingen en plaats
besprekingen bij de heer Cam-
maer t tel. 71.54.67 of 't Ko
ningshof tel 71.54.41 

St.-Maria-Horebeke 
ABONNEMENTENSLAG 

Onder stimulans van haar 
ijverige sekretaris Pol De Bock 
heeft de afdeling reeds 8 nieu
we abonnementen geworven. 
Dit is slechts een begin en de 
afdeling wil absoluut van zich 
laten horen in deze abonne
mentenslag. 

Velzeke 
BURGEMEESTERBAL 

Bal van de burgemeester
volksvertegenwoordiger dr. R. 
Van Leemputten in de zaal 
Gér. Droesbeque, zaterdag 8 
november. Orkest Ro Cavalle-
ros. Toegang 40 fr. 

Vrasene 
WIJ WINNEN SLAG DER 
TIENDUIZEND 

Volksunie Vrasene nodigt uit 
op haar tweede groots Herfst-
bal in Dancing « All In » (voor
heen zaal Rex) . Orkest B. 
Kwint. Inkom 50 fr. Maandag 
10 november. Eregasten : volks
vertegenwoordiger en mevrouw 
M. Coppieters, senator dr. Med. 
G. De Paep en Amedee Ver
bruggen. Tijdens de pauze 
« reuzetombola ». 

Wor tegem - Petegem 
ABONNEMENTENSLAG 

De afdeling is druk bezig 
met de abonnementenslag. Er 
werden ook reeds 25 nieuwe le
den geworven. Een aktie « opi
niemakers » werd eveneens uit
gewerkt. 

Zwi jnaarde - De Pinte -
Zevergem 
GRANDIOOS HERFSTBAL 

Zaterdag 22 november om 
20u30 in Begoniazaal De Pinte. 
Orkest Novelty Combo. Toe
gang 50 fr. Voor kaartenver-
koop en tombolaprijzen : me
vrouw Vermeersch-Rasschaert 
Gebuurtestr . 19 Zwijnaarde tel 
229094 en de h. De Zitter A., 
Heidelaan 1, De Pinte tel. 
524218. 

WEST-VUANDEREN 

Brugge - A r r . 
GROOTSTEDELIJKE 
AGGLOMERATIE 

Het arrondissementsbestuur 
Brugge-Torhout samen met de 
V.U.-Brugge en het afdelings
bestuur Brugge bespraken in 
een buitengewone vergadering 
de aktuele noden van en even
tuele oplossingen voor de 
grootstedelijke agglomeraties, 
meer in bijzonder voor Brugge-
Zeebrugge en randgemeenten. 

In dit verband werd verwe
zen naar herhaalde verklarin
gen van bij de stichting van de 

V.U. en bevestigde de V.U. 
Brugge-Zeebrugge andermaal 
haar s tandpunt te r zake. Onder
streept wordt dat de vorming 
van een grote agglomeratie 
noodzakelijk is om de inwoners 
uitgebreider mogelijkheden te 
verstrekken. Deze agglomera
tie moet gelijktijdig in één en
t i tei t de industriebakens en de 
woonkernen omvatten doch 
dient vooral wetenschappelijk 
bestudeerd en volgens plan 
voorbereid en uitgewerkt, met 
inspraak van de belanghebben
den dit o.m. met het oog op het 
scheppen van optimale omstan
digheden voor de uitbouw van 
Zeebrugge-diepzeehaven. Hier
bij moeten partijpolitieke bij
bedoelingen volstrekt verme
den worden. 

Brugge 
T O P A V O N D 

Zaterdag 8 november om 
20u30 nieuwe top-avond, met 
kleinkunst van groot formaat : 
«Kere Weerom», één-man-
show van stadgenoot Gerard 
Vermeersch. Zaal Breydelhof. 

Heist 
LEEUWEN DANSEN 

Allen op zaterdag 15 novem
ber a.s. te 21 uur prezent in de 
zaal Ravelingen, Kerks t raa t te 
Heist, alwaar voorzitter Vrede
man De Lille en prov. raadslid 
Jef Deroose u een hartelijk 
onthaal voorbehouden. 

leper • Zonnebeke 
KIJK NIEUW 

Besloten werd een maande
lijks kontaktblad te versprei
den : « Kijk Nieuw » een band 
tussen alle V.U.-gezinde Vla
mingen. De uitgave is alleen 
mogelijk door vrijwillige bij
dragen. Stort op per 165926 
V.U. leper p / a Braem J. Slacht
huisstraat 29 leper, vermel
ding : «Kijk Nieuw». 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

U kunt spreken met Senator 
F. Blancquart in Gasthof 't 
Zweerd, Markt leper, elke 
tweede en vierde zaterdag van 
de maand van 11 tot 12 u; 't 
Belfort, Markt Poperinge, elke 
vierde zaterdag van 10 tot 11 u. 
en bij Coudyzer Maurits, Mag-
dalenastraat 75 Wervik elke 
tweede zaterdag van 10 tot 11 u. 
ABONNEMENTENSLAG 

Iedereen moet bijspringen. 
Het arrondissement leper, moet 
op de erelijst p r i jken! Inteke
nen bij alle bestuursleden. 

Kortemark 
VOLKSVERGADERING 

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

Menen 
KAARTING 

Harteli jke gelukwensen aan 
de heer Vanhuylenbrouck Eric, 
kampioen van onze kaarters-
klub. De viering van de kam
pioen was zeker geslaagd, ie
dereen was tevreden. Er is 
maandelijkse kaart ing iedere 
2de maandag van de maand, 
begin 20 uur. 
VOLKSUNIE-LEDENFEEST 

Ons feest gepland voor 22 no
vember belooft iets enigs te 
worden. Een souper om van te 
watertanden. . . gevolgd door 
het optreden van een puike ka-
baretgroep «De Zesde Blijde 
Misterie ». 

Meulebeke 
KULTURELE AVOND 

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

Stene 
VOLKS VERGADERING 

Niet in de «Peke l ton» 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 ». 

Tielt 
AVONDFEEST 

Kaar ten voor ons avondfeest 
in de zaal Movy op zaterdag 8 
november o.m. te bekomen bij 
Jaak Pelgrims, Stationstraat. 

DOSFELINSTITUUT 

4 Tieltenaren zullen deelne. 
men aan de ciklus gemeentebe* 
leid. Wie meewil kan nog in. 
schrijven op het arrondisse» 
menteel sekretariaat te Izegem. 
tel. 33663. 

KI JK NIEUW 

Een nieuw nummer van Kijk 
Nieuw verschijnt b innenkort 
Wie wil s teunen s tuur t zijn 
adres naar Pyncket Gaston, 
Vlaams Huis, te Izegem. 

ARRONDIS SEMENTELE 
RAAD 

De vergadering van de raad 
wordt verschoven naar de twee
de zaterdag, 8 november in het 
Vlaams Huis te Izegem. 

Torhout 

BESTUURS VERKIEZING 

Op vrijdag 24 okt. jl. stelden 
afgevaardigden van het arr. 
bestuur in « Tinnenbrug» eea 
ware herleving vast van de af
deling Torhout-Aartri jke. 

Uitslag : Herman De Vrie» 
(34 s temmen) , Jef Duflou (33), 
Pol Vlieghe (29), Jef Vanghe-
luwe (24), Raf Descheemae-
cker (22), Jules Lammens (21), 
Luk Wostyn (20), mevr. Ver-
haeghe-Puype (19), M. Ceenae-
me en Jor is Verhaeghe (18), 
Henri Deschrijver (12), Gelest 
Jaques (11), F i rmin Raes (8), 
Kamiel Stubbe (5). 

De 7 eerstgenoemden dienen 
nog de funkties en taken te 
verdelen maar beslisten reeds 
al wie zich kandidaat heeft ge
steld, bij de leiding van de af
deling blijvend te betrekken, 
Aan de nieuwe ploeg veel suk
ses ! 

Veurne - De Panne -
Ad inke rke 

AVONDFEEST 
Jaarl i jks avondfeest op 8 ncv-

vember om 19u30 in de zaal 
« G u d r u n » 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. 

SCHILDER- „ ^ „ 
BEHANGWEBK 

In de Westhoek, vlug, goed
koop. 

Debruyne Robert 
Duinkerkestraat 74 Veurne 

Tel. • 058/31749 

MEDEGEDEELD 
Gent 

NATIONALE DODENHULDE 

Cyriel Verschaeve en zijn 
soldaten 14-18 en 40-45 met me
dewerking van Toon Vander-
plaetse en Jan D'Haese op zon
dag 9 november. 

Om 11 uur kerkhof Laarne : 
simbolische plechtigheid en om 
15 uur Roeland-Gent : kunst
namiddag met Toon Vander 
Plaetse en Jan D'Haese. 

Ingericht door Vrienden
kring Sneyssens in samenwer
king met Gent en St Maartens-
fonds. 

Ardooie 

VLAAMS HUIS 

Wij hebben kans in Ardooie 
een Vlaams Huis in te richten. 
Er is één moeilijkheid die wij 

I nog niet kunnen oplossen n l - -
geranten. Namen van kandiaa-

I ten bij Jef Pat tyn. 



Een mens is waard wat z'n woonst waard is ! 
Een woning is waard wat uw aannemer waard 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 volle 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 : 

1. 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. 

2. Een bediende van Genera! Motors kocht 
2 jaar geleden met zi jn spaarcenten een 
beleggingsgrond. Hij had juist genoeg om 
de notariskosten te betalen. Verleden 
maand verkochten wi j dezelfde grond 
voor hem. Hij had zoveel meerwaarde dat 
hij nu reeds een mooie villa bestelde op 
een andere grond van ons. 

3 Mr B... nijveraar, kwam de opdracht ge

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

4 Een geneesheer kocht bij ons 3 jaar gele
den een winkel die hem 1 0 % netto op
brengt. W i j hadden voor hem gebouwd 
en goed verhuurd voor lange termijn Dit 
jaar kwam hij een nieuw projekt bestel
len met dezelfde opbrengst. 

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

;nz . . . enz.. . 

W A T W E N S T U N O G MEER??? Z l | W A R E N VEELEISEND. . . 

U M O E T D I T O O K Z I J N ! ï ! 

« D I E N E N » staat bij ons op de eerste rang 

van slechfs 650.000 F at 
Modern vol lichf en lucht van slechts 555.000 F af 

Een luxueus appartement 

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 ! ! ! 

Leg ai 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! ! ! 

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

Naam , , 

Adres Woonplaat 

Tel. privé Tel. kantoor 

1 . over gronden voor vlllabouv/ D — • ^ ^ ^ — i . ^ ^ ^ » » — i ~ . 
over gronden voor hoogbouw D '' ' i voorkeur gelegen fe 
over gronden v. eensgezinswoning Cl 
over veilige geldbeleggingen O Ba^^^^tamMMMMaa^MHB 

2. over hef bouwen van „ 

bij voorkeur gelegen te 

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

3. over de aankoop van een bestaande woning G 

Duid aan met een X waarover U inlichtingen 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 

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 

Melr 18 

tel. 03/31.78.20 

GENT 

Onderbergen 43 

tel. 09/25.19.23 
tel. 09/25.94.69 

GENK 

Winterslagstraat 22 

tol. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat 33 

tel. 016/337.35 



ONGET^FEID 
Aga Khan huwt ie Parijs 
French Khan Khan 

Joego-Slavië verbiedt weer een boek... 
... van Mi lovan Dj i last igaard 

Fruittelers geven gratis appelen weg 
Fruitdelers 

Bask veroordeeld tot de dood ... 
... met de Francogel 

Belgisch renner in Meksiko 
Brack nog geen rekord 

Bernadette Devlin prijst Che 
Devl inks nat ional isme 

Tsjechische leiders loven russische inval 
Rijp voor het invaziel ? 

Zuivelkrizis in Euromarkt 
Euroommark t 

Cyclamaat in frisdranken 
O m van te cocalzen ! 

EEC-ambtenaren in staking 
Al lemaal lEECIopers 

Hugo Claus schreef guerillero-opera 
Clausewi tz weer operat ioneel 

Macht van de kurie besnoeid 
Kerk niet langer kur ieus verschi jnsel 

« .. To be or not to be that's the question ...» 


