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MOTIE 

Het Nationaal Bestuur van het Davidsfonds, 

in zijn vergadering van 5 september 1970, 

is van mening dat de grondwetsherziening geen aanleiding mag zijn 

om bepaalde toekomstwegen voor Vlaanderen af te sluiten ; 

is de overtuiging toegedaan dat de grendels voorzien in het gestrande 

ontv/erp de weg naar het federalisme zouden versperren of altans 

uitermate bemoeilijken ; 

dringt er derhalve bij de vlaamse politici op aan, dat ze geen pogingen 

meer zouden ondernemen om het huidige ontwerp opnieuw ter tafel 

te brengen, maar dat ze de voorbije bladzijde voorgoed zouden keren 

en een nieuw blad beginnen met frisse en méér gedurfde politieke 

ideeën. 

t o c h e e n w a a l s e g r o n d w e t ? 

Vorige maandag ging P.S .C-
voorzitter Servais met de h. 
Eyskens nog maar eens over de 
grondwetsherziening praten, 
's Anderendaags was het de 
beur t aan C.V.P.-voorzitter 
Vandekerckhove. Wat de heren 
onder elkaar bedisseld hadden 
werd al vlug duidelijk : de re
gering zal het voor een derde 
keer proberen de « waalse 
grondwet » erdoor te drukken 
en wel vóór 15 november. De 
P.S.C, wil het zo en dus ge
beurt het maar De eerste-mi-
nister verduidelijke nog dat de 

regering bij haar voorstellen 
van vóór de parlementaire va
kantie blijft, grendels en alarm
procedures inkluis 

Want daar gaat het de P.S.C, 
precies om Zij heeft van de pa
riteitsbeginselen, de alarmbel
len met waals vetorecht en de 
garanties voor de financiering 
van Leuven-Frans haar elekto-
rale stokpaardjes gemaakt. Ze 
wil ze mordicus in haar grond
wet ingeschreven zien en heeft 
d a a n y o r nog maar eens een 
fün chantage-middeltje be
dacht. 

Kijk, zegt Servais, de rege
ring heeft beloofd vóór 15 no
vember de wet op de ekono-
mische decentralizatie in uit
voering te brengen. De socia
listen zijn daar erg op gebrand 
Bij die gelegenheid zou ze ook 
de zes vlaamse randgemeenten 
bij de Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen willen onderbren
gen Goed, maar daarvoor moet 
ze op onze medewerking niet 
rekenen tenzij deze aangele
genheid « in een globale kom-
munautai re oplossing wordt 
opgenomen». Met andere woor

den : tenzij wij er onze grond
wet doorkrijgen. Basta 

Karel De Witte in « Gazet 
van Antwerpen » is over deze 
nieuwe waalse afdreiging niet 
te spreken Hij noemt het « een 
vorm van politieke chantage 
waarbij alweer de randge
meenten de speelbal zijfl Wil
len wij die, zelfs louter op '^ko-
nomisch vlak bij Vlaanderen 
inlijven, dan moet de C V P de 
grendels slikken. Zoniet blij
ven de randgemeenten nog 
eens in de luch^»hang^ij_ », 

En daartoe is de C.V.P. be

reid, want haar voorzitter ver
klaarde zonder verpinken dat 
men « er ook van vlaamse zij
de belang bij heeft dat de 
grondwetsherziening zou sla
gen » Over de zware prijs die 
moet betaald worden voor deze 
nieuwe « overwinning » zweeg 
hij in alle talen. Voor de « klei
ne vergetelheid van Hertogin-
nedal » (dixit van Elslande)] 
wordt de zoveelste rekening 
geprezenteerd 

Straks kan dan weer ge
schimpt worden op de Volks
unie omdat zij niet bereid is 
een dergelijk hoge prijs te be
talen voor de P.S.C.-deelname 
aan de regering Wij blijven bij 
ons s tandpunt * beter geen 
grondwetsherziening, dan een 
voor Vlaanderen nadelige 

De Vlamingen kunnen op If 
oktober tonen dat zij het me t 
deze zienswiize eens rijn. 
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AANDACHT ! 

gemeenteraadsverkiezingen 
Op de peterslijsten dient 

— in tegenstelling met vorige 
keer — ditmaal ook de ge
boortedatum en het beroep t e 
worden vermeld. Doordat di t 
niet voorzien is op bepaalde 
lijsten van de bestuursdrukke-
rijen, kan het vergetei. wor
den. Werd het vergeten, dan is 
het nog geen raftip- Deze ge
gevens mogen door de lijsfin-
dieners zelf aangebracht wor
den, aan de hand va" de kie-
zersliisten. 

deze week 
was Mannix ee Brussel (zfe 
p. 8), en hoe het staat met de 
zes nieuwe taalwetscholen t e 
Brussel, leest u op de p. 12 en 
13. 

volgende week 
krijgt u dan meer nieuws over 
iVIannix en - îjn vriendjes een 
i n t e r v i e w met Kanaalskiër 
Adriaan De Vriendt en hot 
news .it de vuurlinie van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Het is geen iacneaing op water
ski's de zuidelijke Noordzee 
over te steken. Ons westvlaams 
provincieraadslid Adriaan De 
Vriendt (Jahhekei speelde het 
deze week klaar, van Oostende 
naar Ramsqate (Engeland) en 
terug De sportieve Jahbeke-
naar haalde daarmee een tüe-
reldprimeur. 
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VADERSCHAP 

VLASAARD 

Wat zou Stijn Streuvels zoal 
« gepeisd » hebben moest hij 
dat woord « Vlasaard » gelezen 
hebben onder dat prentje in 
uw weekblad « Wij » ? Ik heb 
diezelfde vraag een jaar gele
den ook gesteld aan dat ploeg-
ske van « Hier spreekt men Ne
derlands », omdat die juffrouw 
in een « Memoriam Stijn Streu
vels » ook altijd maar sprak 
over de « vlas-aard ». Ik vind 
het erg dat uw gazetteke dat 
door zoveel goede Vlamingen 
gelezen wordt, niet beter 
Vlaams kan. Zegt gij misschien 
ook boom-aard en wijn-aard 
zonder g ? Als ge met Stijn 
Sreuvels speUing niet akkoord 
gaat schrijf dan gewoon « vlas-
gaard » ! 

J.B., Deurne. 

S.E.F.I. 

Ik heb uw artikel gelezen be
treffende de miljoenenzw^endel 
van de firma S.E.F.I. die met 
een overheidskrediet van 240 
miljoen is gaan schoon weer 
spelen. 

Wat U schrijft over de 
N.M.K.N. is maar al te waar. 
Zij zijn er eerst en vooral om 
de vreemde investeringen te fi
nancieren en het is voor een 
belgische firma, die niet op 
vriendschappelijke of intieme 
voet staat met de grote bazen, 
praktisch onmogelijk de bedra
gen te krijgen die ze aanvraagt. 

Ik spreek uit eigen ervaring ! 
K.H., Schoten 

LIMBURG 

Nu de putten sluiten en de 
kolen eigenlijk geen belang 
meer hebben, is er een aspekt 
dat ik reeds meermalen heb 
aangehaald en dat door onze 
parlementairen opzij gescho
ven wordt : het stoken van ben
zol om bij de autobenzine ge
voegd te worden. 

Ik weet heel goed dat benzol 
duurder zou kosten dan benzine 
uit aardolie, maar het zou toe
laten enkele mijnen in werking 
te houden. Elke liter benzol die 
in de benzine gemengd wordt, 
kost minder dollars. 

_ Bovendien, in geval van kri-
zis zou de verhoudmg benzol 
kunnen verhoogd worden en 
zouden wij niet zonder brand
stof vallen. Het stoken van ben
zol brengt nog veel scheikundi
ge produkten voort die er n u 
erg nodig zijn. 

Zelfs dure benzol kost weinig 
aan de staat, vermits hij in het 
land voortgebracht wordt, geen 
dollars kost, werk geeft aan ei
gen volk en ons veilig stelt voor 
krizissen. 

H.K„ Wilrijk 

DAT DEMOKRATISCHE 
« BRUSSEL » 

Al wie iets van geschiedenis 
afweet, zal toegeven, dat «Brus
sel » in 1830, wat betreft demo-
kratie, op al zijn tijdgenoten 
ver vooruit was. Immers, een 
van de voornaamste voorwend
sels waarom het uit de neder-
landse gemeenschap trad, was 
wél dat het, in weerwil van zijn 
grote numerieke meerderheid, 
niet evenredig werd vertegen
woordigd in het bestuur van 
het land. Demokratisch gezien 
was dat juist. Maar de demo-
kratie bestond toen nog niet ! 
Er werd toen gemeten volgens 
andere maatstaven. Zo was in 
die tijd Nederland reeds een 
geniaal zeevaardersvolk met 
rijke overzeese bezittingen en 
een weergaloze ondernemings
geest, terwijl « Brussel » nog 
niet eens droog was achter de 
oren. Hoe kon Nederland zich 
dan door « Brussel » numeriek 
laten domineren ? We vragen 
het u in gemoede... 

Nu de demokratie echter haar 
grootste triomfen viert en 
« Brussel » z i j^ demokratische 
lusten ofigehinderd zou kunnen 
botvieren, lapt het zijn destijds 
voorgestane beginselen vier
kant aan zijn zolen en onthoudt 
Vlaanderen de evenredige 
meerderheid waarop het onmis
kenbaar recht heeft. 

Arm Vlaanderen ! zou pater 
Stracke hebben uitgeroepen. 

J.H., Gent. 

AUTO'S 

WALTER ROLAND 
Cxliplolntcrd opiideo, trktnd door 

aUc uckenfondten 

X E R K S n u A T J8, ANTWTRPE,V 

(Lel op het huisnummer!) 
Tdcfoon K »i 62 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

Voor Iraal vin dit U«<i: 10 */• kottuig 

Met aandacht heb ik « be
roepshalve bekeken » van 29 
augustus gelezen. Mijn beroeps
bezigheden laten mij toe een 
zestigduizend kilometer per 
jaar op (hoofdzakelijk) Vlaam
se wegen te « slikken ». 

Waar U het hebt over maat
regelen in de zin van jaarlijkse 
grondige kontrole der wagens, 
ben ik hier formeel tegen. Het 
zal opnieuw een afdokkertje 
worden van zuur verdiende 
centen. ledere automobilist die 
beroepshalve de baan op moet, 
weet dat zijn leven afhankelijk 
is van zijn vehikel. Daartoe 
laat hij periodieke nazichten 
van zijn wagen gebeuren. 

Voor wat betreft de verkeers-
aanduidingen ben ik akkoord : 
het zijn de domste en minst 
planmatige in gans Europa. Ik 
neem steeds mijn verlof in het 
buitenland en weer met de wa
gen. Ik kan bevestigen dat op 

WIJ-LEZERS VRAGEN BIJ HUN OPTICIEN 

BrilmonI'uren 
Invoerders : VANDERBRUGGEN & C", Provinciestraat 95 ANTWERPEN 

TEL. (03)36.12.94 - Opticiens ; Vraagt het bezoek van onze 
vertegenvi^oordiger. 

gebied van slechte signalize-
r ing alléén Italië ons nog de 
loef afsteekt. 

Degelijke maatregel zou zijn: 
verbod op hoofdwegen van al
lerlei hinderend en traag lo
pend transport . 

Een andere maa t rege l : s treng 
toezicht en toepassing van een 
gemiddelde snelheid voor per
sonenwagens — geen gekruip 
aan 40/50 per uur om het huis 
van een kennis van alle hoeken 
uit te bewonderen of een lief 
kind op de mini-mini-fiets. 

Nog een aan te klagen : op 
nog steeds bestaande sekundai-
re kasseiwegen staat geen snel
heidsbeperking aangegeven 
(vnl. in het overgaan van een 
goede tarmac-baan naar een 
minder goed berijdbare baan) . 
Daartegenover « zaait » men 
snelheidsbeperkingen langs we
gen met drie vakken. Op deze 
wegen ligt bestendig (of bijna) 
de kabel van onze wakkere 
ri jkswachters. Wanneer men op 
dergelijke wegen snelheidsbe
perkingen eist, dat men op de 
plaat een onderschrift voorziet 
voor autocar- en vrachtwagen
bestuurders. 

En uiteindelijk « glaasje op »: 
volledig akkoord, maar dat 
men maar eens een kontroleap-
paraat op de mark t brengt om 
chauffeurs die van alles en wat 
slikken van achter hun s tuur 
te halen. St imulerende midde
len, slaapmiddelen, kalmerende 
middelen intoxiceren evenveel 
en nog meer dan alkohol 

P.O., Gistel. 

In de rubriek « Bewegings
wijzer » las ik een zeer middel
eeuwse zin, die volgens mij he
lemaal niet past in ons week
blad : « Bij onze... werd op 3 
juli een eerste kindje geboren, 
nog wel een jonge stamhouder : 
Siegfried ». 

Uit deze berichtgeving leid 
ik af dat er onder de Volksunie
leden nog personen zijn die de 
geboorte van een meisje goed 
vinden, maar de geboorte van 
een jongen beter, en die gelo
ven in de bijzondere hoge waar
de van het stamhouderschap 
van de man. 

Mijn antwoord luidt : het 
wettige kind erft uitsluitend de 
naam en de nationaliteit van 
zijn wettige vader, die dikwijls 
genoeg niet zijn lichamelijke 
vader is. 

Het vaderschap van de ge
huwde man is slechts een wet
telijk vermoeden, waarvoor een 
bijzondere wet in het leven is 
moeten geroepen worden. Voor 
het vaderschap van de onge
huwde man bestaat zelfs geen 
wettelijk vermoeden. In 1970 
kan de man op dag van de ge
boorte van het kind nog steeds 
niet bewijzen dat het van hem 
afstamt. 

De moeder is, gehuwd of on
gehuwd, de enige zekere licha
melijke ouder, omdat er geen 
inniger band bestaat dan tussen 
moeder en kind. 

De mannen moeten helemaal 
niet zo hoop oplopen met hun 
wettige stamboom, uitsluitend 
gegrondvest op de deugdzaam
heid van de vrouw. 

Het wordt aldus dringend tijd 
dat de wet ten betreffende de 
naamgeving zodanig gewijzigd 
worden, dat het kind op de 
eerste plaats de naam en de na
tionaliteit van zijn moeder erft, 
gevolgd door die van de wet
tige echtgenoot van zijn moe
der of van de man, die het wet
telijk erkent als het zijne. 

Het gaat immers niet meer 
op dat de identiteit van de ver
moedelijke ouder op de dag van 
de geboorte aan de horizon 
straalt en de identiteit van de 
zekere ouder voledig in de mist 
verdwijnt. In ieder geval er
kennen wij de man niet langer 
meer als « de stamhouder ». 

V.T., Ekeren-1 

VERKIEZINGEN EN 
PROPAGANDA 

Felicitaties voor de grote 
V.U.-panelen. Het idee en de 
vorm — frappant kleur — zijn 
uitstekend. Is dat niet véél be
ter dan al die kleine bandjes en 
affichen. Daar gaat ook geld in 
en hoeveel blijven er niet onge
bruikt liggen ? 

Bovendien worden ze dan op 
palen en tramhuisjes geklad, af
gerukt, overspuit en opnieuw 
beplakt. Het ontsiert onze ge
meenten en onze wegen, het 
maakt bij velen een slechte in
druk en we zijn al het lelijkste 
land van de wereld ! Dan zeg 
ik nog niets van kalkborste-
laars. Hopelijk behoort dat nu 
tot het verleden. 

Inderdaad, anno 1970, jaar 
van de natuurbescherming, t i jd 
van de verfraaiing van het 
leefmilieu zou al dat geschilder, 
gekalk en geklad moeten be
perkt worden tot gehuurde of 
door de gemeente ter beschik
king gestelde borden. Laat de 
Volksunie eens de eerste part i j 
zijn die met de verkiezingen de 
gemeenten netjes houdt. Een 
massa mensen zal dat zeer 
waarderen. 

P.K., Groot-Brugge. 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de iVf 
houd der gepubliceerde lezers-
hrieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

van de redaktie 

v i s 

m -1 

het 
t i e i 

is-:el, IC :-,6pte.r.ber 1'''70. 
~>^tr.: b russe l se t ranis . 

U t e Brussel erger„s t i j d i g w i l t , aankom-en 
dan l i e f s t een t .axi, een bus cf ra t e voe t , 

jd de t ra - : . Dat heeft n i e t a l l een t e maken 
f e i t dat de biisbestuurders t e ^rijs-'.el in 

sn beleefde vlaamse 'onp;ens 
overgrote h e l f t van de.brus.:;else tra:r;-. 
knr^rrige f r a n s t a l i g e Bmsse l aa r s of 

z i i n , niaar ook met de vr 
de 

neen 
r.'iaar 
met 
negen oi 
zijn en de 
ontvanrera 
vreerrdelingen zijn, maar ook met de vaststelling 
dat ge er met de bns vlugger en zeker geraakt en 
met de tram niet. '-e riskeert zelfs in het zieken
huis terecht te komen zoals deze week />$ trampas-
sagiers die gewond werden bij een kettingbotsing 
van eventjes tien groot-brusselse trams. 
Welke hoge borst de groot-br̂ ŝ.'̂ el se 
opzetten (Hruxelles, 
te m.inder blijkt m.én 

regenten ook 
car re four de l*Europe), des 
in Groot-ijrussel bel̂ n̂ jaam te 

zijn om een vlotte tram.regeling te waarborgen. Het 
is voldoende dat de scholen heropenen om bij de 
brusse l se trams al ler , in het honderd t e doen lonen. 
De wachttijden groeien ẑ 'ender.'̂ gen aan voor een 
steeds luider mop'-̂ erend rnbliek (in beide lands
talen), tijdens de soitsuren zitten ze eivol, het 
instappen wordt een bestorming van een middel
eeuws kasteel. Ruim een jaar n.a de zgn. reorga-
nizatie van het brusselse tra.mnet mogen we van 
een grandiose mislukking s'ireken, vooral door het 
antieke m.ateriaal, de overbelasting der li inen, de 
te grote trajekten van sommige lijnen en een 
blijkbaar verkeerde dispatching. Ook ĥ 'er woekert 
het brusselse centralisme, met r̂asp-elaar::: en 
pendelaars als dagelijkse slachtoffers. 
Maar daarover lezen we niets on de brusselse . 

kie saff ich p- s . . . '"'. 'l/ŵ  
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Vanuit Boston in de V.S. vertrok zopas een merkwaardige wedstrijd : 42 auto s 
reden naar Pasadena. De winnaar was het voertuig dat de lucht het minst veront
reinigde. De uitlaatgassen loerden op verschillende plaatsen gekontroleerd. Voor 
wanneer zoiets btj ons ? Een originele V.A.B.-ralley in het verschiet ? 

I Brusselse bedenkingen 

politiek 
en 
zaakjes doen 

(red.) « Steek ze in een zak, het zijn 
allemaal dezelfden : zakkenvullers ei^ 
profiteurs». Dit is het harde oordeel 
van de doorsnee «man-in-de-straat» 
over de politici. Er klinkt ontgoocheling 
én grondig misprijzen in door. Zo'n uit

spraak is de wrange vrucht van gene
raties pijnlijke ervaringen. Van onder
vonden grootspraak, leugens, woord
breuk en machtsmisbruik. 

Het is een onrechtvaardig oordeel, 
want het scheert alle politici over een
zelfde kam. De goeden moeten het, zo
als altijd, met de kwaden bekopen. En 
er zijn gelukkig nog heel wat hardwer
kende, oprechte, eerlijke politici. In 
elke partij. 

Maar in het politieke leven tref je 
ook gangsters aan. Mensen die de macht 
en invloed van hun status stelselmatig 
misbruiken tot eigen profijt. Die slechts 
oog hebben voor hün grotere en kleine
re belangen. Die de gemeenschap als 
een te melken koe beschouwen, en de 
kiezers als dom vee dat je om de zoveel 
jaar eventjes handig in het gevlei komt 
maar waar je verder geen vervelende 
pottenkijkerij van duldt. Dergelijke lui 
vermoorden de ziel van de demokratie, 

zij breken het vertrouwen van de men
sen in de zelf gekozen leiders. Zij ma
ken het volk allergisch voor politiek, 
werpen het terug op zichzelf, heien het 
er bij de enkeling nog wat steviger in 
« dat hij maar zelf zijn plan moet trek
ken, want dat je van de anderen toch 
niets moet verwachten ». Zij doden elke 
gemeenschapsgeest, maken de mensen 
onverschillig en dat is precies hun be
doeling. Want het maakt hun spelletjes 
weer zoveel gemakkelijker. Een tipische 
fascistoïde gang van zaken ! 

Wanneer dergelijke mensen, die poli
tieke en zakelijke belangen stelselma
tig dooreenstrengelen, die hun invloed 
bazeren op de macht van hun vele geld, 
het voor het zeggen krijgen tot in de 
hoogste bestuursregionen dan is het 
land ziek. En dan moet dringend naar 
effektieve geneesmiddelen worden uit
gekeken. Het is dan de hoogste tijd 
voor al wie oprecht bekommerd is met 
de belangen van de gemeenschap om 
zijn verantwoordelijkheid te nemen. De 
vis begint altijd eerst te stinken aan de 
kop. 

Verdraagzaamheid 

de 
affaire 
paardekooper 

'(red.) Prof. Paardekooper heeft het 
dus weer verkorven bij de weldenken
de lieden uit den lande. Hij kreeg de 
eerbiedwaardige «Libre» zo ver dat ze 
begon te schelden als een viswijf, ont
lokte verontwaardigde kreten bij de 
partijdige jongens van «Het Volk» en 
gaf de Jongsocialisten de kans nog 
maar eens een anti-fascistisch kommu-
nikee uit te geven. Stel u voor : die 
nederlandse « moeial » verklaarde 
boudweg aan «Het Vrije Volk» dat hij 
«vierkant achter de Volksunie staat» en 
dat hij niet houdt van het «C.V.P.-ge-
huichel». Zelfs K.U.L.-rektor Piet De 
Somer was «zeer ontevreden» over deze 
uitlatingen. 

«De Standaard» merkt bij dat' alles 
nuchter op : «Zonder in te gaan op 
wat Paardekooper eigenlijk heeft ver
klaard ( het zijn vaak gehoorde en 
niet eens schokkende standpunten ) 
rijst hier toch een vraag. Is het niet 
een beetje kleintjes een ge
leerde uit Eindhoven naar een t^aam-
se universiteit te laten overkomen en 
hem verder geen recht te geven op de 
gewone geestelijke (niet eens akade-

mische...) vrijheid Mn aan kranten t e 
vertellen waar hij zin in heeft ?» 

Paardekooper, die uit een land komt 
waar het de gewoonste zaak van de 
wereld is dat men vrij zijn mening mag 
zeggen tegen iedereen, voegde er na
dien aan toe : «Ik wist niet dat mija 
interview ook in Vlaaanderen zou ver
schijnen». (Sedert kort werkt «Het 
Vrije Volk» nl. redaktioneel samen 
met het gentse dagblad «Vooruit» ). 

In feite een vernietigend oordeel 
over de «vrije meningsuiting» in ons 
land. Het meest bedenkelijke is nog 
wel dat de Jongsocialisten, die zo prat 
gaan op hun internationalisme, van de 
minister van Justitie de uitwijzing van 
Paardekooper eisen omdat hij zo vrij 
was zijn mening te zeggen over een 
aantal belgische toestanden. Zijn zij dan 
plots zo reaktionair geworden, zij die 
geen landsgrenzen erkennen, dat een 
«buitenlander» hier wel mag komen 
werken maar verder zwijgen op straffe 
van... ? Of mogen dergelijke mensen 
alleen maar zeggen wat de heren «re
volutionairen» welgevallig in de oren 
klinkt ? Wij kunnen rustig aannemen 
dat zij Paardekooper tegenspreken, 
zijn argumentatie onzinnig vinden, na
ïef, dom en al wat je wil. Maar niet 
dat zij hem het zwijgen willen opleg
gen. En dat geleuter over zijn «plicht 
tot dankbaarheid» is nóg grotesker, 
dat is je reinste paternalisme ! 

Michel Van der Plas vorige week in 
«Elseviers Weekblad» over de toene
mende onverdraagzaamheid, ook in Ne
derland : «Er is aan beide kanten (links 
en rechts n.v.d.r.) een verabsolutering 
van de eigen overtuiging waarneem
baar die alle kenmerken begint te 
vertonen van de oude onverdraagzaam
heid en scherpslijperij der kerken. Zo
als b.v. de katolieke kerk predikte dat 
«de dwaling geen rechten heeft», zo 
doen nu de Overtuigden rechts en links 
elkaar, en veelal ook de onafhankelijk 
denkenden tussen hen in, in de ban...» 

Waar is de tijd dat Voltaire schreef: 
«Ik ben het niet eens met uw vizies, 
maar ik zal met mijn leven Instaan 
voor uw recht om ze onder woorden te 
brengen.» 

Wij hebben zo de indruk dat sommige 
linkse scherpslijpers bij ons van oordeel 
zijn dat wat in hün ogen « dwaling » is 
inderdaad geen rechten heeft. Dat het 
volstaat ergens het etiket «fascist» op 
te kleven opdat alles zou toegelaten 
zijn. En hoe vlug is men geen « fascist» 
voor hen. Het volstaat bijvoorbeeld fla
mingant te zijn en geen aanhanger van 

'de unitaire regeringspartijen. „ 
De échte fascisten in deze staat zi]n 

niet te vinden waar ze gewoonlijk (K>or 
de doktrinairen worden gezocht. Ten 
slotte nog dit : zullen de Jongsocialis
ten zich, om konsekwent te zijn met 
zichzelf, voortaan onthouden van kom-
mentaar op toestanden in andere lan-

,., den ? Dat dit niet hetzelfde is ? Ak
koord, zij verkondigen hun kritiek door
gaans niet in die landen zelf. Ze zouden 
kunnen uitgewezen worden... 

SINDIKALE OUVERTURE 

Naar aanleiding van de sociaal-
ekonomische top van maart jl. 
schreven we, dat de sindikaten 
met minimale toegevingen van 
het patronaat genoegen hadden 
moeten nemen. Deze konferentie 
was inderdaad vooral bedoeld om 
de vakbonden toe te laten, hun ge
zicht te redden na de rotfiguur die 
ze vóór en tijdens de limburgse 
mijnstaking hadden geslagen. 

Uit een zeer recent intervieuw 
dat A.B.V.V.-voorzitter Debunne 
met een franstalige krant uit 
Brussel had, blijkt dat we destijds 
met deze appreciatie niet overdre
ven hebben. Het vraaggesprek 
werd gehouden met het oog op de 
tegen einde dezer maand te hou
den nieuwe sociaal-ekonomische 
top waaraan andermaal regering, 
werknemers en werkgevers als 
partners zullen deelnemen. 

A.B.V.V.-leider Debunne erkent 
nu zelf dat in maart jl. slechts 
principiële overeenkomsten wer
den bereikt, die dadelijk nadien 
— toen het er op aankwam deze 
beginselen in de praktijk om te 
zetten — aanleiding « tot hevige 
spanningen » tussen de afgevaar
digden van werkgevers en werk
nemers gaven. In feite komt het 
hierop neer dat de met zoveel ba
zuingeschal door de sindikale pers 
verkondigde « sociale overwinnin
gen » tans opnieuw moeten be
sproken worden, omdat men vijf 
maanden later nog steeds tussen 
beginselen en praktische uitwer
king is blijven hangen. We den
ken aan het dichterlijke woord 
«want tussen droom en daad staan 
wetten in de weg en praktische 
bezwaren » 

Niettemin zwaait het A.B.V.V. 
opnieuw met een zwaar eisenbun-

del, waarvan echter bij aandachti
ger lezing van de tekst blijkt dat 
het alleen om een « werkhipote-
ze » gaat en niet zoals sommige 
sindikale bonzen beweren om on
middellijk te stellen eisen. Dit is 
het geval met de keuze tussen 40-
urenweek en vierde vakantieweek 

de een gemeenschappelijk stand
punt tegenover de andere partners 
te kunnen innemen. Intussen mar-
sjeren de twee grote vakbonden 
op drie onderscheiden aktuele 
vlakken gescheiden : de kwestie 
van de verdeling der rezerves kin
derbijslagen, de kritiek op het in-

BEROEPSHALVE BEKEKEN 
(wat neerkomt op een loonsverho
ging), waarover de heer Debunne 
met vertedering spreekt en waar
van het principe uiteraard ieder 
sociaalbewust mens gunstig aan
spreekt. De vraag is wanneer dit 
verwezenlijkbaar zal zijn, vraag 
waarop professor Vandeputte — 
voorzitter van de tans (erg in op
spraak gebrachte) Nationale Maat
schappij voor Krediet aan de Nij
verheid — in een vrije tribune 
van zijn lijfblad indirekt ant
woordt door te stellen, dat « in 
onze voorspoedige landen de lonen 
blijven omhoog gaan, wat niet al
leen in sociaal doch ook in ekono-
misch opzicht lang geen kwaad 
is ». De N.M.K.N.-voorzitter valt 
dus evenmin over de principes, 
doch maakt verder wel sterk voor
behoud over het ritme van de 
loonstijgingen « dat zal aanleiding 
geven tot betwisting ». Er zal wel 
geen twijfel over bestaan dat de 
prof, ook al is hij geen officieel 
woordvoerder van de werkgevers, 
hier toch vrij duidelijk hun stand 
punt vertolkt. 

A.C.V. ROERT DE TROM 
In zijn vraaggesprek had de 

heer Debunne het over een ge
meenschappelijk sindikaal front 
dat moet tot stand komen ten ein-

dekscijfer en nu ook het wetsont
werp Leburton inzake aandeel
houders. Het A.C.V. is niet te spre
ken over de aarzeling van de re
gering om het door het beheersko-
mitee van de rijksdienst voor kin
derbijslagen voorgestelde miljard 
onder de gezinnen te verdelen. 
Deze aarzeling spruit voort uit 
het verzet van de socialistische 
ministers, door hun sociale orga-
nizaties onder druk gezet, die de
ze rezerves willen aanwenden 
voor de oprichting van kinder-
kribben. Het A.C.V. dreigt nu met 
aktie indien de regering het ad
vies van een officiële en bevoegde 
adviesinstelling niet spoedig volgt 

Behalve de eerder minimale kri
tiek op het indekscijfer. waarvan 
de jongste berekening vooral in 
A.C.V.-ogen geen genade vindt, is 
er dan het wetsontwerp Lebur
ton. Onze medewerker aco be
spreekt elders in ons blad dit 
wetsontwerp. In zijn beschouwing 
handelt hij niet over de afwijzen
de reaktie van het A.C.V. op dit 
wetsontwerp. Jef Claes uit in 
« Het Volk » zijn verbazing over 
de « vergetelheid » van een socia
listisch minister, die wel belrsng-
stelling heeft voor de zgn. kleine 
aandeelhouder (die daarom niet 
persé een arme mens is) doch niet 
voor het personeel van de onder

nemingen wier kapitaal door gro
te en kleine aandeelhouders werd 
bijeengebracht. Het is inderdaad 
verwonderlijk voor een kristen-
demokraat dat een socialistisch 
minister zijn zgn. « hervorming » 
niet tot de arbeider uitbreidt. Wie 
echter de verburgerlijking van 
het socialistisch partij-establish-
ment kent, verbaast zich daar
over niet. Het kan ook moeilijk 
dat de spitsbroeders die in Lim
burg de arbeiders in de rug scho
ten, veel belangstelling zouden op
brengen voor de arbeider, wan
neer ze menen het ei van Kolum-
bus te hebben gevonden inzake 
«bescherming van de kleine man». 
Het A.C.V. mag dan nog beweren, 
dat het Leburton niet zal steunen 
indien deze zijn ontwerp niet uit
breidt tot medebeheer, feit is dat 
het in Limburg de arbeiders in de 
praktijk het medebeheer ontzegt, 
nu zoals in het verleden 

KLIMAAT EN MENTALITEIT 
Deze sindikale akties zijn gro

tendeels te verklaren uit de groei
ende sociale spanningen in tal van 
sektoren, waar de arbeiders het 
sindikaal immobilisme steeds 
moeilijker verdragen, immobilis
me dat voortvloeit uit de burokra-
tizering en uit het feit dat de zo 
nauw met beide regeringspartijen 
verbonden sindikaten hun reste
rende sindikale aktiedrane onder 
de domper moeten zetten Bij dit 
alles is het echter opvallend dat 
temidden van de kommunautaire 
krizis de sindikaten niet eens het 
bestaan van deze snanning en van 
hun weerslag op het sociaal-eko-
nomisch vlak schiinen te besef
fen. Is het dan toch waar dat. sa
men met hof en haute-finance de 
sindikaten de laatste burchten van 
het belgisch unitarisme zijn ? 



Kommunistische kritiek (1 ) 

e.e.g. 
diskrimineert 
derde 
landen 

(aco) De Europese Ekonomische 
Gemeenschap wordt niet bepaald ge
waardeerd door de landen van de Derde 
Wereld. Ook het Sovjetblok staat zeer 
kritisch tegenover de E.E.G. 

In de Zes Landen trekt de-man-in-de-
straat zich weinig aan van die oppozitie. 
Hij weet nauwelijks dat ze bestaat. De 
nieuwsmedia glijden erover heen. Maar 
van tijd tot tijd wordt men er bruusk 
aan herinnerd. Zo bijvoorbeeld door de 
tans te Geneve aan gang zijnde verga
dering van de Raad van de UNCTAD 
(United Nations Conference for Trade 
and Development). 

De kommunistische landen die er deel 
van uitmaken hebben een ontwerp-re-
zolutie ingediend waarin de gebruike
lijke argumenten tegen de E.E.G. « in 
a nutshell » worden opgesomd Het be
treft de Sovjet-Unie, Bulgarije Honga
rije, Polen en Tsjechoslovakije 

Volgens deze landen heeft de E.E.G. 
door haar buitentarief een muur opge
richt waarover de produkten van ande
re landen maar moeilijk heen geraken. 

Vooral de ontwikkelingslanden en de 
kommunistische landen zouden door dat 
scherm worden gediskrimineerd. 

De E.E.G. zou tevens een hinderpaal 
zijn voor de stabilizatie van de wereld-
grondstoffenmarkten, en de prijzen op 
die markt derwijze oriënteren dat de 
ontwikkelingslanden niet krijgen wat 
hun toekomt. 

Een ander bezwaar heelt betrekking 
op de bilaterale akkoorden die de E.E G. 
afsluit met enkele, wel bepaalde ont
wikkelingslanden, landen die dan steeds 
ex-koloniale gebieden van zekere E.E.G.-
landen zijn. Daardoor worden neo-kolo-
nialistische verhoudingen in stand ge
houden. Steeds volgens de ontwerp-re-
zolutle in de raad van de UNCTAD is 
dit een diskriminatie tegen de overgrote 
meerderheid van de Derde Landen. 

Tot zover de voornaamste argumen
ten tegen de E.E.G. De vertegenwoordi
ger van de E.E.G. heeft te Geneve van
zelfsprekend deze stellingen trachten te 
ontzenuwen. Naar het ons voorkomt 
niet zonder een zeker sukses, maar toch 
ook niet helemaal overtuigend. 

Zijn voornaamste tegenargumenten 
kan men niet ontkrachten, want het is 
een statistische vaststelling : de invoer 
van de E.E.G. uit de oost-europese lan
den is in de jongste jaren aanzienlijk 
verhoogd. Het accrès voltrekt zich 'in 
een sneller ritme dan de aangroei van 
de E.E.G.-invoer uit andere landen of 
landengroepen. 

Wat de handelsbetrekkingen tussen 
de E E.G. eB de ontwikkelingslanden be

treft hebben de kommunistische landen 
geen redenen om hoog van de toren te 
blazen : de E.E.G. voert uit ontwikke
lingslanden zowat 15 keer méér goede
ren in dan de landen die de ontwerp-re-
zolutie bij de UNCTAD-raad aanhangig 
hadden gemaakt. 

• Kommunistische kritiek ( 2 ) 

Wij 

goan 
niet 
vrijuit 

'(aco). Dit pleidooi van de E.E.G.-
vertegenwoordiger kan men niet zonder 
meer negeren. De E.E.G. in het biezon-
der, en de westerse industriestaten over 
het algemeen kopen in de ontwikke
lingslanden véél meer dan de landen 
met staatshandel. Indien de burgers van 
het kommunistisch blok evenveel koffie 
per kop verbruikten als die van de wes
terse industriestaten, zouden de latijns-
amerikaanse en de afrikaanse koffie-
voortbrengende landen uit hun zorgen 
zijn. En zo voort, en zo voort. 

Dat is waar. Maar dit mag het gewe
ten niet sussen van de E.E.G.-ers. Inzake 
de ontwikkeling van de Derde Wereld 
gaat de E.E.G. inderdaad niet vrij uit. 
Veelal doet de E.E.G. te weinig inzake 
ontwikkelingshulp. Ofwel pakt ze de 
ontwikkelingshulp verkeerd aan en ge
bruikt ze het ontwikkelingsbeleid om de 
solidariteit van de Derde Landen te on
dermijnen, en om enkele ex-koloniale 
landen op een speciale manier aan de 
E E.G. te hechten. 

Men zou in de E.E.G. aandachtiger 
moeten luisteren naar de beschuldigin
gen die tegen ons geuit werden zoals nu 
weer in de raad van de UNCTAD, en 
vrijwel aan de lopende band op elk in
ternationaal forum waaraan Derde Lan
den deel nemen. In het rekwizitorium 
tegen ons zit soms ergerlijk veel propa
ganda zonder bewijskracht. Maar men 
vindt er niettemin ook iets in terug van 
de vizie, de bitterheid en de verwach
tingen van de meerderheid van de 
mensheid. Wat de meerderheid van de 
•T'ensen op deze planeet denken over de 
E.E.G. mag ons niet onverschillig laten, 
ook niet wanneer hun kritiek eenzijdig 
of naast de kwestie is. Soms slaan ze , 
ook spijkers met koppen. 

" fiertoginnedal, myte en werkeliikheid" 
Onder deze titel verscheen in 

« De Standaard » van 7 september 
een vrij verbazend artikel van de 
hand van prof. dr. Lode Wils. Het 
artikel van de heer Wils was ei
genlijk een repliek op een uitla
ting van Maurits Coppieters in 
een « Standaard «-interview een 
paar dagen vroeger. Onze volks
vertegenwoordiger had daarin ge
zegd : « De reden waarom ik niet 
in de C.V.P. sta, waarom ik die 
partij eigenlijk niet kan luchten, 
is Hertoginnedal geweest. Sedert 
die dag ben ik vol ontgoocheld 
misprijzen voor deze kristen-de-
mokraten die niet doen wat ze 
kunnen, evenmin als hun voorgan
gers voor de oorlog »... 

Hoffelijk maar zeer hardnekkig 
gaat de heer Wils deze uitspraak 
te lijf. Zijn betoog komt er op 
neer dat zich rond Hertoginnedal 
de myte van een nederlaag en van 
een onaanvaardbaar kompromis 
heeft gevormd, daar waar Herto
ginnedal eigenlijk een overwin
ning zou geweest zijn 

We hopen van harte dat Mau
rits Coppieters de gelegenheid zal 
opeisen en te baat nemen om de 
heer Wils in « De Standaard » 
zelve terecht te wijzen. Misschien 
IS dat al gebeurd wanneer deze re
gels verschijnen. Inmiddels echter 
willen we bij het artikel van de 
heer Wils toch zelf reeds enkele 
bedenkingen maken 

Een eerste bedenking is, dat de 
heer Wils in het vlaamse kamp 
totaal alleen staat met zijn over
tuiging, dat het Hertoginnedal-ak-
koord van 5 juli 1963 een vlaamse 
overwinning zou geweest zijn. 
Weliswaar hebben onmiddellijk 
ia die datum de vlaamse onderte-
""aars ervan en hun oartiigeno-

ten getracht, het akkoord als een 
overwinning voor te stellen. Dit 
belet echter niet dat nadien de 
heer Verroken heeft verklaard 
dat het akkoord « met de dood in 
het hart » werd aanvaard. Sinds
dien is door C.V.P.-ondertekenaars 
van het akkoord toegegeven, dat 
het een « rotoplossing » was. De 
bestempeling van Hertoginnedal 
als « rotoplossing » is gangbare 
schrijftaal geworden in een goed 
deel van de vlaamse pers. 

Eigenlijk zou dat mogen vol
staan : waar de ondertekenaars 

^van het akkoord zelf toegegeven 
hebben dat zij een flater begin
gen, is het toch niet met ernst vol 
te houden dat er een myte-vor-
ming is rond de « nederlaag van 
Hertoginnedal ». Het heeft ons 
verbaasd dat de heer Lode Wils 
bij zijn handtekening onder het 
artikel in « De Standaard » zijn 
akademische kwalifikaties heeft 
vermeld. Het komt ons onbegrij
pelijk voor dat hij zijn weten
schappelijke faam wil koppelen 
aan een tezis, die reeds lang op
gegeven is door de ontwerpers en 
verdedigers ervan. 

Wanneer we naast het betoog 
van de heer Wils de potsierlijke 
— maar in de grond uiterst tra
gische — bekentenis van Renaat 
van Elslande stellen « dat in de 
haast van Hertoginnedal vergeten 
werd de zes randgemeenten uit
drukkelijk bij Vlaanderen te voe
gen », dan is toch niet vol te hou
den dat Hertoginnedal een myte 
zou geworden zijn ' 

De heer Wils heeft een betoog 
opgebouwd dat. bij uiterst vluch
tige en onoordeelkundige lezing, 
enige indruk kan maken : hij ver-
geliikt 1932 en 1935 met 1963 

Reeds dit uitgangspunt is funda
menteel verkeerd ; de balans van 
5 juli 1963 moet opgemaakt wor
den in het licht van wat die dag 
mogelijk was. Welnu, wat op Her
toginnedal uit de bus is gekomen 
lag ver beneden de mogelijkheden 
van de vlaamse beweging toen en 
van de vlaamse C.V.P. als politie
ke groep. Dat — en dat alleen — 
is een geldig kriterium ! 

Door te veel te willen bewijzen, 
bewijst de heer Wils uiteindelijk 
niets. We willen nog aan de hand 
van één enkel voorbeeld aantonen, 
hoe de heer Wils op totaal valse 
bazis tot zijn waslijst van pozitie-
ve Hertoginnedal-punten komt 
Hij stipt onder meer aan, dat er 
in 13 franstalige gemeenten facili
teiten voor de Vlamingen werden 
ingesteld. Nog afgezien van de 
vaststelling dat er in de praktijk 
van deze faciliteiten niets in huis 
komt, moet aangestipt worden dat 
enkele van deze 13 gemeenten to
taal ten onrechte als franstalig 
werden bestempeld en bij Wallo
nië gevoegd. Helemaal lachwek
kend wordt het. wanneer de heer 
Wils de Nieuwe Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht inroept. Niet al
leen is deze Kommissie nooit van 
de grond gekomen, ze werd daar
enboven achteraf nog verminkt en 
ontmachtigd. 

Hoe men het draaie of kere : in 
Hertoginnedal is spijtig genoeg 
niet voor « elk wat wils » te vin
den, een stukje myte en een stuk
je werkelijkheid. Laten we het 
houden bij de latere verklaringen 
van de C V.P.-ondertekenaars zelf. 
Fn de zaak Hertoginnedal is van 
toepassing « habemus reum faten-
tem » : we hebben een schuldige 
die bekend heeft... 

• ^ — ^ — ^ — ^ - — — — — — — , ^ y 

Hoeveel medeburgers op 11 
oktober gaan dingen naar een 
plaats in een schepenkollege of 
een gemeenteraad, weten 
we niet. Er zijn iets minder dan 25 
duizend mandaten te begeven 
en voor ieder mandaat zullen 
er gemiddeld wel een vijftal 
liefhebbers zijn. Mogen wij 
het ruw schatten dat het niet 
onaanzienlijk aantal van 
zowat 125 duizend burgers 
ergens op een lijst staat ? 
En mogen we vooropstellen dat 
ieder van deze 125 duizend 
« strijders in de voorlijn » 
achter zich minstens drie man 
— familieleden, apparatsjiks 
of vrienden — achter zich heeft ? 
Dan komen we tot de slotsom 
dat een half miljoen 
waarde landgenoten — hetzij 
zowat één op de twintig — 
rechtstreeks of minstens dan 
toch vrij rechtstsreeks bij 
het gevecht van 11 oktober 
betrokken zijn. Onder heel deze 
bonte menigte gaat onze speciale 
voorkeur naar het zeer bijzondere 
gilde van de « laatste 
kandidaten ». In tegenstelling 
met wat oningewijden zouden 
veronderstellen, is de laatste 
plaats op een kandidatenlijst 
misschien wel de meest 
begeerde. Bij de kandidaat-
laatst e-kandidaten leeft 
immers de rotsvaste overtuiging, 
dat die plaats bij 
uitstek een verkiesbare is. 
Aan dit geloof ligt een 
edel gevoelen ten grondslag .- de 
kandidaat-laatst e-kandidaten 
stellen voorop, dat het kiezers
korps goeddeels samen gesteld 
is uit sportieve of teerhartige bur
gers, wier enige bekommernis in 
het kieshokje er uit zal bestaan 
om uiting te geven aan 
htm voorkeur voor de zwakken, 
de verdrukten en de getrapten. 
Het zijn echter niet alleen 
de rekenaars en de 
goedgelovigen die de laatste 
plaats begeren ; 
ook de « mannen van eer » 
maken er aanspraak op. Man 
Van Eer worden in de 
politiek is niet zo makkelijk. 
Men is Man Van Eer 
wanneer men bij de verdeling van 
de verkiesbare plaatsen 
voorbijgegaan werd en dan 
maar besluit « mezelf op 
te offeren om de laatste plaats 
te nemen ». Men kan ook 
Man Van Eer benoemd 
worden. Een dergelijke 
benoeming valt te beurt aan 
lastigaards, scheurmakers-in-spe 
tegenwringers en 
ambetanterikken, voor zover zij 
niet al te veel stemmen 
zullen halen. Indien het 
riziko dat zij « over de kop zouden 
springen » eerder klein is, dan 
worden zij stante pede 
benoemd tot Mannen Van 
Eer en dan wordt hen 
duidelijk gemaakt dat zij — en 
zij alleen — recht 
hebben op de Enige 
Ereplaats : de laatste op de lijst. 
En tenslotte zijn er onder de 
kandidaat-laatste-kandidaten 
heel veel oprechte 
bereidwilligen, idealisten 
die-het-doen-zonder-bedoelingen, 
mannen en vrouwen die 
gewoon daar gaan staan 
om aan de lijst de luister van 
hun persoonlijkheid, van 
hun sociaal statuut of gewoonweg 
van hun naam te geven. 
Hoe dan ook : de mannen en 
de vrouwen op de laatste plaats 
hebben al onze simpatie. Of zij 
ook onze stem. zullen hebben, is 
nog twijfelachtig. Want godweet 
of wij in ons heimelijkste binnen 
niet zélf de laatste plaats 
begeerden ? En we kunnen toch 
niet stemmen voor de rotzak, 
die volkomen ten onrechte 
doorgaat voor een Man 
Van Eer t 

dia Genes 
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De staking in Limburg heeft 
niet lang geduurd : na een kor
te aktie zijn de mannen te Zol
der terug aan het werk gegaan. 
Maar de malaise blijft. En 
nieuwe uitbarstingen zijn niet 
uitgesloten. Want de eerstvol
gende vervaltermijn die door 
de mijnwerkers gesteld werd, 
nadert : 14 september. 

Het is wraakroepend hoe er 
verder gesold wordt met de 
kempense mijnwerkers. Louis 
Major, die de staking begin 
19 7 0 als majesteitsschennis 
heeft beschouwd, is bezig om 
op allerlei geniepige manieren 
zijn politiek van wraak en 
broodroof voort te zetten. Eén 
van deze manieren is het steeds 
weer uitstellen van de publika-
tie der rezultaten van de ver
gelijkende loonstudie. Dat spel
letje duurt nu al maanden. 

De mijnwerkers worden door 
de machtswellusteling Major 
en door zijn rode en klerikale 
handlangers behandeld als koe
lies en onderworpenen. Een 
nieuwe uitbarsting van arbei-
dersverzet wordt straks onver
mijdelijk. En de verantwoor
delijkheden zullen vastliggen ! 

ANSEELE EN DE POST 

We kennen alvast twee man
nen die wél tevreden zijn over 
het beleid van postminister An-
seele : de twee partijgenoten 
die, in volle vakantieperiode, 
gauw-gauw benoemd werden 
bij de luikse en naamse Tele
foon en Telegraaf. Deze par t i j 
genoten hebben, dank zij «hun» 
minister, de benoeming in de 
wacht gesleept door over het 
hoofd te springen van ettelijke 
kollega's die minstens even be
kwaam waren, minstens even
veel dienstjaren telden, min
stens evenveel rechten hadden 
maar ongelukkig niet de juiste 
par t i jkaart of niet de juiste ver
houding met Anseele en diens 
rozerode omgeving. 

Zo staan de zaken dus ; ter
wijl de post iedere dag als 
openbare dienst verder berg
af gaat, terwijl het postperso-
neel iedere dag ontevredener 
wordt, vult de heer Anseele 
zijn tijd met de studie van de 
benoemingsdossiers van parti j

genoten en met het plaatsen 
van zijn handtekening onder 
bladzijde nummer zoveel in het 
reeds dikke boek over de ka-
meradenrepubliek.. 

GELD EN POLITIEK 

Het «geval De Weer t» , be
kend geraakt aan de voor
avond van de gemeenteraads
verkiezingen, s c h o k t he t 
P.V.V.-hoofdkwartier aan de 
Napelsstraat tot in zijn grond
vesten. De partij leiding ont
veinst zich niet, dat het schan
daal een elektorale weerslag 
zal hebben. En daarom haast 
ze zich, om de overleden De 
Weert in alle toonaarden te 
verket teren en op alle manie
ren te verloochenen. Met een 
tikkeltje cinisme zou men kun
nen zeggen dat niemand zo fel 
op het graf van De Weert 
spuwt als juist zijn vrienden en 
partijgenoten. 

De haast en de ijver waar
mee De Weert verloochend 
wordt is wansmakelijk. Men 
wil het bij de goegemeente in
hameren, dat één appel niet 
noodzakelijk de hele voorraad 
heeft rot gemaakt en dat, nu 
De Weert dood is, de P.V.V.-
P.L.P. terug zo zuiver als een 
onbeslapen maagd zou zijn. 

NIET ALLEEN 
- s 

Als het alleen om De Weert 
ging, dan zouden we over de 
zaak met geen woord meer rep
pen : de man is dood, kan niet 
replikeren en is hoe dan ook 
de geschiedenis — «la petite 
histoire » — ingegaan. 

Maar gaat het om één man 
alleen ? En is de hele affaire 
niet simptomatisch voor be
paalde vormen van partijpoli
tieke verwording, die niet ver
dwenen zijn met het heengaan 
van één enkele man ? Want 
hoe gaat het in de traditionele 
partijen en hoe is De Weert in 
de « grote politiek » geraakt ? 
Hij was de man van de studie
diensten van zijn parti j . En zo
als het bij de traditionelen 
schering en inslag is, kwam hij 
via de studiediensten in de mi

nisteriële kabinetten terecht. 
Want de kleurpolitiekers heb
ben er sinds lang dit middeltje 
op gevonden om hun studie- en 
propogandadiensten te doen 
betalen door de belastingbeta
ler. 

Waarom zou een man, die 
het begin van zijn opgang te 
danken heeft aan niet-kiese 
praktijken, een kies politieker 
z i jn? 

ZAKKEN VULLEN 

De Weert schijnt zijn zakken 
gevuld te hebben. Met drie, ne
gen, twaalf of twintig miljoen : 
over het juiste bedrag bestaat 
geen zekerheid en zal er nooit 
zekerheid bestaan. 

Het gekke van de historie is, 
dat de politieke vrienden van 
De Weert allemaal op de hoog
te waren van diens levenswan
del en kwistige omzwervingen 
in ons nationale dag- en nacht
leven. Vanaudenhove zou zelfs 
zinnens geweest zijn, de «au-
giasstallen » van de parti j eens 
te reinigen. Maar daar kwam 
niets van in huis : de dingen 
bleven gewoon hun gang gaan. 
Hoe zou het ook anders kun
nen in een midden waar ieder
een moet zwijgen voor ieder
een, omdat er zoveel onfrisse 
dingen op de grens van politiek 
en money zijn waarover liefst 
niet gerept wordt ? 

De Weert ging bedragen le
nen of opstrijken bij mannen 
uit de big business. Waarom 
waren die mannen zo scheutig 
met centen ? Welke diensten 
had de parti j hen bewezen ? 
Wat verwachten ze van de 
parti j ? 

Er blijven een aantal vraag
tekens staan, ook na het ver
dwijnen van De Weert. Het 
grootste vraagteken staat ach
ter de geloofwaardigheid van 
de politieke moraliteit van een 
partij , waar in dit mogelijk is 
geweest. 

TIJD GENOEG 

Op de jongste vergadering 
van de kamerkommissie Bui-
tenland.se Handel en Ontwikke
lingssamenwerking werd door 
de afgevaardigden van de 
Dienst Ontwikkelingssamen
werking de belofte gedaan, 
voortaan maandelijks aan de 
kommissieleden een tabel mede 
te delen over de taaiverhoudin
gen in deze dienst. Vier maan
den zijn sindsdien verstreken 
en nog steeds krijgen de kom
missieleden de beloofde infor
matie niet Ziin die taalverhnn 

beloven 
maar niet geven . . . 

Rond de zes ra7idgemeenten-met-facUiteiten blijft het dubbel' 

zinnig gedoe maar voortduren. Een paar jaar geleden l{wam de 

h. van Elslande voor de tv beweren dat het voor « iedereen )>j 
duidelijk^ was dat deze gemeenten bij het vlaamse land behorerii 

En met een superieure pfff... in de richting van de \ritizerende 

flaminganten, voegde hij er zonder verpinken nog aan toe dat 

het slechts een kleine vergetelheid op Hertoginnedal was gC' 

weest als het (nog) niet uitdruk^^elijl^ in de wet stond. Ahumm.i 

Die « kleine vergetelheid » is toch -nog altijd niet rechtgezet, 

ondanks de aanwezigheid in de regering van de partij « die het 

doet ». De P.S.C, wil het niet, en aangezien de wil van de 

P.S.C, wet is... 

Het gepingel houdt maar aan. Vorige wee\ vrijdag \ondigde 

eerste minister Eyskens aan dat de wet op de ekonomische plan-

ning en decentralizatie « eerlang » in uitvoering wordt gesteld. 

Hij piept'e niet over de zes randgemeenten. Komen die ondcK 

de bevoegdheid van de Economische Raad voor Vlaanderen, 

of niet ? 

Het werd niet uitdrukXeliJk in de wet voorzien (de P.S.C, wist 

het eens te meer te verhinderen). Om de C.V.P.-ers te paaien 

beloofde Eys\ens toen die \westie bij kpninklij\ besluit te rC' 

gelen op 't moment dat de wet in uitvoering zou worden gestelde 

Dat moment zal er « eerlang » zijn, maar Eyskens schijnt zijn. 

belofte vergeten te zijn. « Gazet van Antwerpen » echter met. 

In een scherp artikel schrijft L.V.N. : « Als dat zo is, dan weze 

al wie het weten moet nu reeds gewaarschuwd : dat neemt men 

in Vlaanderen niet. De toewijzing van de randgemeenten tot 

het bevoegdheidsgebied van de Ekpnomische Raad voor Vlaan

deren is een test. Om de schone ogen van de socialisten het hele 

apparaat van de e\onomische planning op gang te brengen, zon

der tegelijkertijd de kwestie te beslechten is een \oehandel, 

waarvan wij heel goed weten dat bepaalde \ringen erop azen —» 
denk '^^ ^'^ P.S.C. — en verscheidene ministers ernaar streven 

— waarbij we denken aan Freddy Terwagne — . Voor geen 

tien Terwagnes is de vlaamse publieke opinie bereid terzake 

ook maar de minste toegeving te doen ». De « Gazet » besluit : 
« Aan de eertse ipinister. \omt het toe de socialisten ervan te 

overtuigen dat ze hun ongeduld moeten beheersen, aan de P.S.C. 

duidelijk te maken dat de C.V.P. geen « gesplitste » uitvoerings

besluiten zonder randgemeenten {an aanvaarden, en aan de 

C.V.P.-ministers te bewijzen dat hij een van de hunnen is. Is 

dat duidelijk genagg ? »,̂  

Het wachten is nu op een wrekend artikel van de achtbare heer 

Jos van Eynde. Een \lein vraagje nog van ons : wat zal een even

tueel nihil « obstat » van de P.S.C, weer kosten ? 

dingen dan werkelijk zo scha-
bouwelijk nadelig voor de Vla
mingen dat de dienst het niet 
waagt, zijn belofte na te ko
men ? 

V.U.-kamerlid De Facq heeft 
er in elk geval geen gras laten 
over groeien en de bevoegde 
minister gevraagd, hem de in
deling volgens taalrol van het 
personeel van de dienst in 
kwestie op datum van 31 au
gustus mede te delen. Tevens 
vroeg ons kamerlid de minister 
naar de stand van zaken van de 

echt of vals? 

r Ay 
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, P . DE SCAMPS 
S i ' - f i é t e u r , 
Adm i n i ' - t r a t e u r - a » . ! « . yut-

P . Hyrnür.s . 

a u CKX^I-

De twee « handtekeningeji van het jaar » naast mekaar. Die imyi 
wijlen de heer Francis De Weert, voorzitter van de P.V.V.-studie
diensten, sekretaris-generaal en denker van de partij. En die van 
de heer Descamps, P.V.V.-voorzitter. Is deze hayidtekening vals '' 
Is ze echt ? Een zoekprentje voor verontruste blauwe kiezer<i 

werkzaamheden van de kom
missie, belast met de herstruk-
turering van de Dienst Ontwik
kelingssamenwerking. Als uit
eindelijk in deze dienst de taai
verhoudingen verbeteren mag 
men de V.U. danken. 

EN NOGMAALS 
DE KINDERBIJSLAGEN 

Het A.C.V. heeft de regering 
laten weten dat het « de onmid
dellijke toepassing » vraagt van 
de beslissing genomen door het 
beheerskomitee van de Rijks
dienst voor Kinderbijslagen. 
Met andere woorden het mil
jard uit de rezerves moet in de 
vorm van bijkomende kinder
bijslag aan de gezinnen worden 
betaald, en dat geld mag niet 
worden gebruikt voor de bouw 
van kinderkribben ten behoeve 
van buitenshuis v/erkende moe
ders, zoals de socialister het 
eisen. 

Indien er volgende week in 
die zin geen pozitieve beslis
sing komt van de regering dan 
zal het A.C.V tot de aktie over
gaan. 

Ook de « Bond van Grote en 
van Jonge Gezinnen » wil het 
miljard verdeeld zien over de 
gezinnen Wanneer za) deze 
grote pluralistische gezi ver
eniging nog eens beroep doen 
op zijn ruim driehonderddui
zend leden ' Het is toch duide
lijk dat met moties alleen en 
af en toe een artikel het doel 
lang niet altijd bereikt wordt. 
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verkiezingen bree 
De tussentijdse provincieraadsverkiezingen in het kanton Bree 

'(Limburg) hebben niet opgeleverd wat men er kon van ver
wachten : het is geen test geworden voor de evolutie van de 
openbare mening in Vlaanderen. De C.V.P. haalde tans 8.198 
stemmen tegenover 8.069 in 1968, de V.U. 2.119 tegenover 2.035, 
de B.S.P. 910 tegenover 1.029, de P.V.V. 1.458 tegenover 1.225. 
Bij een dergelijke uitslag kan men nauwelijks over verschui-
vmg spreken. De vooruitgang van drie partijen is voor het 
grootste deel slechts ogenschijnlijk : hij wordt veroorzaakt door 
de toename van het kiezerskorps. 

De uitslag van Bree leert alvast dan toch dat de B.S.P. de 
prijs zal betalen voor de uithongering van de mijnwerkers t i j
dens de grote staking. Hij leert eveneens, dat de Volksunie in 
dat deel van Limburg de tweede parti j is en dat ze haar deel 
van de toename van het kiezerskorps heeft weten te veroveren. 
Dit is toch wel belangrijk, omdat het gebeurt op een ogenblik 
dat de gekoncentreerde aanvallen van de grondwetsgrendelaars 
onafgebroken op de Volksunie gericht zijn. Vooral in Limburg, 
met de zeer sterke pozitie van een razende anti-V.U.-krant zo
als « Het Belang », is dat een vingerwijzing 

Kennelijk hebben echter een aantal strikt-lokale faktoren een 
duidelijker uitspraak van het kiezerskorps belet. Daarbij dient 
opgemerkt te worden dat de challengerpartij bij tussentijdse 
verkiezmgen — in dit geval dus de Volksunie — af te rekenen 
heeft met de psichologische faktor, dat de kiezer toch niet graag 
lastig gevallen wordt voor een zaak die hij van ondergeschikt 
belang acht. Indien men rekening houdt met al deze elementen, 
is de uitslag van Bree niet denderend, maar toch goed te noe
men. Als we ons aan een algemene vaststelling willen wagen, 
dan dit : op 11 oktober wordt de V.U.-piekuitslag van 1968 niet 
alleen bevestigd maar ruimschoots overtroff*>n. Dit dan op een 
ogenblik dat de partij inzake de grondwetsherziening — met 
voor ogen het ultieme vlaamse belang — srrote riziko's heeft ge
nomen tegenover de openbare mening, die onder zeer zware 
propagandistische druk vanwege de regeringspartijen staat. 

EEN ABONNEMENT 
OP « WIJ » 

De eigenlijke abonnementen
werving voor «WIJ» is natuur
lijk nog niet begonnen, maar 
U kunt altijd een abonnement 
op «WIJ» nemen. Dat kost 
tans tot einde 1970 120 fr., te 
betalen op elk postkantoor of 
te storten op postrekening nr. 
1711.39 van «WlJ-Vlaams-natio-
naai», 1000 BrusseL 

Men wordt pas een echte le
zer wanneer men abonnee is ! 

MILITAIREN 
EN KIESINFORMATIE 

Op 11 oktober zullen tal van 
dienstplichtigen, in West-Duits
land gekazerneerd, dank zij de 
nieuwe beschikkingen toch aan 
de verkiezingen voor hun ge
meente kunnen deelnemen. 
Daar de kiesstrijd doorgaans 
kort is zullen deze miliciens 
slechts sporadisch met de kies-
propaganda gekonfronteerd 
worden en zodoende over min
der intormatie beschikken Door 
middel van een parlementaire 
vraag informeerde kamerlid De 
Facq bij minister Segers naar 
de maatregelen die deze even
tueel zou treffen, om de kies
gerechtigde dienstplichtigen in 

de kazerne degelijk te informe
ren en of de politieke partijen 
de gelegenheid zullen krijgen 
aan de dienstplichtigen hun be
doelingen en hun programma 
mede te delen. 

Tot nog toe waren de kazer
nes taboe voor de politiek. Ver
mits nu echter de dienstplich
tigen ook stemgerechtigd zijn 
geworden is het maar normaal 
dat ook in dit tot op heden zo 
afgesloten domein meer open
heid ontstaat Wie a zegt moet 
ook b zeggen. 

WATERBEVUILERS 
VEROORDEELD 

Te Antwerpen werden twee 
personen vero9rdeeld die te 
Schoten'een citernewagen in de 
watering « Het Schijn » hadden 
laten leeglopen, gevuld met een 
vloeistof die een scherp door
dringende geur verspreidde. 
Het gras dat met het goedje in 
aanraking kwam verkleurde. 
De rechtbank veroordeelde bei
den tot betrekkeliik lichte boe
ten. 

Nu de aandacht scherper is 
gevestigd op natuurbescher
ming (we schrijven nog steeds 
1970, natuurbeschermingsjaar) 
valt een dergelijk vonnis op, al 
gaat het om twee pekelzon-
daars. Het wordt echter hoog 

tijd dat de grote lucht- en wa-
terbezoedelaars door een strak
kere reglementering verplicht 
worden, zuiverende installaties 
in hun industrie in te schake
len Het mag niet zijn dat ook 
hier het spreekwoord zou gel
den van « De kleine dieven 
hangt men op, de grote laat 
men lopen »... 

VERVUILDE NOORDZEE 

Ook dat berichtje gelezen 
over die texelse zeehonden ? 
De baas van het Natuurhisto
risch Muzeum, waar ze thuisho
ren, vindt het niet langer ver
antwoord hen Noordzeevis te 
voederen. De Noordzee, meent 
direkteur De Haan wordt met 
de dag onzuiverder door che
mische en andere verontreini
ging. Deskundigen wijten trou
wens de voortdurende achter
uitgang van het zeehondenbe
stand precies daaraan De vis 
voor de zeehonden zal nu aan
gevoerd worden van de ierse 
westkust. Tot de bevuiling ook 
daar het zeewater zal bederven. 

Want hoezeer men er ook 
over praat, er wordt niets aan 
gedaan Alle landen van het 
geindustrializeerde West-Euro

pa gaan ermee door chemische 
en andere afval in zee te 
spuien. Aan onze kust wordt nu 
wel veel gesproken over de 
bouw van zuiveringsstations, 
maar men vergeet dat die al
leen de schadelijkheid van or
ganische afvalstoffen kunnen 
afzwakken. Er wordt helemaal 
niets ondernomen tegen de rot
zooi die scheikundige fabrieken 
en stadsrioleringen via de 
Schelde en de « s t inkvaart » 
van Heist bijvoorbeeld in zee 
brengen. En tegen de smeerlap-
perij die schepen als de Phalco 
dagelijks vanuit de Gentse Ka
naalzone in zee gaan uitstor
ten. De zee blijft de vuilnisbelt 
van onze industriële « bescha
ving » Eens kriigen wij allen 
wel de rekening betaald ! 

IEMAND MOET HET DOEN 

Vechten tegen de milieuver
ontreiniging lijkt wei te keer 
gaan tegen de bierkaai. Het ziet 
er allemaal al zo hopeloos uit. 
De macht van de vervuilers 
van « mogendheid X » zoals 
« De Haagse Post » ze noemt, 
is onvoorstelbaar groot... En 
toch, als niemand roert zaJ al
les bij het oude blijven En dan 

zijn we mede schuldig aan de 
kollektieve zelfmoord van de 
naensheid. Want die massale 
roofbouw op het natuurl i jk 
evenwicht zal gestraft worden. 
Als wij er zo mee doorgaan —< 
altijd nemen, niets teruggeven 
aan de natuur — zullen onze 
kinderen en kleinkinderen he t 
gelag betalen. 

Daarom is er het mierenwerk 
nodig van moedige enkelingen 
en kleine aktiegroepen Daarom 
is het nutt ig dat her en der in 
het land akties worden gevoerd 
tegen konkrete mistoestanden. 
Tegen de stank van fabrieken, 
tegen massale afvalverbrandin-
gen in open lucht, tegen het zo
maar lozen van smeerpoezerij 
in onze waterlopen, tegen het 
lukraak rondstrooien van mas
sale hoeveelheden pesticiden en 
andere chemische produkten. 

Het is vaak ondankbaar mon
nikenwerk, een zaak van ge
duld en volharding Maar zij 
die er hun schouders onder zet
ten weten dat zij bijdragen tot 
een brede bewustwording van 
de bevolking En van deze be
wustwording moet uiteindelijk 
de grote stoot tot verbeter ing 
komen. De mensheid zal het op 
een andere manier moeten aan
pakken, of ze gaat ten onder in 
haar eigen vervuiling. 
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(eburton's schijnmaneuver 

kleine aandeelhouders onder staatsvoogdij 
(aco) De regering Eyskens is bezig, haar laatste krediet te verspelen in finan

ciële schandalen die te allen kante losbreken. We denken aan de honderden mil

joenen frank die de « Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid » 
op regeringsbevel te grabbel moest gooien aan een ploegje avonturiers die een 

vezelfabriek zouden bouwen in Henegouwen. We denken aan het schandelijk 

geschenk van WO miljoen frank dat de regering deed aan enkele brusselse 

bouwpromotoren, lees : spekulanten. We denken aan de slaafsheid waarmee 

dezelfde N.M.K.N. klaar staat om een miljard ter beschikking te stellen van de 

Compagnie Maritime Beige, alias Société Générale de Belgique, zonder aan 

andere projekten een kans te geven. De socialisten en de kristen-demokraten 

kunnen werkelijk niet fier zijn over « hun » regering. 

Om het socialistisch blazoen toch iets 
of wat op te frissen is minister Lebur-
ton "oor de dag gekomen met een wets
ontwerp dat hij verleden week woens
dag voorlegde aan het Ministerieel 
Komitee voor Ekonomische en Sociale 
Koordinatie. 

Leburton zou wensen dat de kleine 

aandeelhouders van naamloze vennoot
schappen, die de algemene vergaderin 
gen niet bijwonen en hun rechten niet 
uitoefenen, voortaan vertegenwoordigd 
zouden zijn door afgevaardigden van de 
staat. De staat zou in de plaats treden 
van die tienduizenden kleine aandeel
houders en o.m. in hun plaats beheer

ders doen aanstellen in de raden van 
beheer Niet de monopoolmachten. die 
de grote maatschappijen beheersen, 
maar de kleine aandeelhouders worden 
onder staatsvoogdü gesteld. 

Men kan zich voorstellen welke par
tijpolitieke orgieën van nepotisme er 
meteen zouden losbreken. 

We zullen over de grond van de zaak 
(nog) niets zeggen. De Volksunie zal 
deze kwestie beoordelen in het licht van 
haar _ sociaal-ekonomisch programma, 
waarin de strijd tegen de monopolies al= 
een hoofdpunt prijkt. Het is niet op onze 
simpatie dat de financiële feodaüteiten 
moeten rekenen om hun alleenheer 
schappij over de grote belgische ven
nootschappen te verdedigen. 

Eerst willen we onze verbazing uit
drukken over de onbegrijpelijke traag
heid waarmee de socialisten en de kris 
ten-demokraten gereageerd hebben op 
de jongste financiële schandalen. De 
partijen en de organizaties als dusdanig 
nebben er nog steeds niets over gezegd 
De socialistische en de kristen-demokra-

tische dagbladen beginnen er nu lang
zaam aan over te schrijven, zonder onge
duld, zonder verantwoording, zonder 
dmamisme, zonder ook maar de eis te 
stellen dat hun ministers nu eindelijk 
eens optreden tegen de geldhaaien 

Creen enkel antwerps dagblad heeft 
tot nog toe de moed gehad te proteste
ren teeen de kuiperijen van de Compa
gnie Maritime Beige en tegen het mil-
lardengeschenk dat de N M K N on het 
Dunt staat haar te schenken. 

In plaats van praktisch verzet te bie
den tegen de geldmachten, komt minis
ter Leburton liever voor de dag met een 
tekst die als bliksemafleider moet die
nen. Een tekst waarvan de praktische 
draagwijdte vooralsnog nul is en die de 
overheersende stellingen van het super-
kapitalisme in het vennootschapsleven 
niet aantast. Een tekst die wel ergens 
^al verzanden in de procedure-doolhof, 
na de gemeenteverkiezingen wanneer 
de socialisten en de kristen-demokraten 
samen verder knoeien in het door de 
geldmachten beheerste maatschappelij
ke en staatkundige establishment. 
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ZE ZIJN DAAR WEER... 

Met hun « kompensaties », 
bedoel ik. Wie ? De Walen na
tuurlijk. De « Entente Walon-
n e des Classes Moyennes » eist 
op korte termijn een interna
tionaal vliegveld in Wallonië. 
Zaventem zal weldra verzadigd 
zijn, zo meent de « Entente », 
en aangezien Zaventem in 
Vlaanderen ligt zou zij het 
maar normaal vinden dat een 
tweede vliegveld van hetzelfde 
l ipe in Wallonië gebouwd 
wordt. Voor ons niet gelaten, 
natuurl i jk. Waar de Waaltjes 
he t echter doen voorkomen als 
zou het fameuze vliegveld 
(t Brussel - Nationaal » een 
Vlaams vliegveld wezen, dan 
moeten we toch even grinni
ken. Het ligt op Vlaams grond
gebied, dat wel, maar praa t ons 
n ie t over de Sabena bijvoor
beeld want dit is van aard om 
ons kwaad te krijgen. Wat we 
rondui t grotesk vinden in de 
Waalse argumentat ie is de be
wering dat Wallonië « recht 
heeft op kompensaties inzake 
infrastruktuur, die moeten op
wegen tegen de werken aan de 
haven van Zeebrugge en de 
mislukking van het plan tot 
vestiging van het C E R N . te 
Focant ». Waarom ook niet 
voor de « mislukte » S.EF.I.-
affaire'' Ach, op hoeveel «kom
pensaties » heeft Vlaanderen 
dan wel recht na méér dan een 
eeuw stelselmatige achteruit
stelling in deze unitaire s taa t ' ? 

...MET HUN 
« KOMPENSATIES » 

Het wordt ronduit vervelend. 
Voor elke frank die Vlaande
ren ten goede komt eisen de 
Walen stelselmatig hetzelfde — 
nodig of niet — voor hun 
streek. Willen we dan meteen 
de hele pot in twee gelijke 
helften verdelen. Dat zouden 
ze wel willen, dat is uiteinde
lijk de bedoeling van hun 
steeds weerkerende chantage-
spelletje De Vlamingen mogen 
rust ig méér dan zestig procent 
aan belastingen opbrengen, dat 
wel , van de uitgaven mogen 
ze echter nooit meer dan de 
helft hebben. Want dan, ge
achte medeburgers, voelt Wal
lonië zich achteruitgesteld Een 
onderdrukte minderheid in een 
door imperialistische Vlamin
gen beheerst België, ocharme. 

Hoe ver dit kan gaan bewijst 
o.m. de lijdensweg van het 
nieuwe wetsontwerp op de zui
vering van de afvalwaters die 
in rivieren terecht komen Het 
blijft maar in de kartons ste
ken, omdat de Walen éérst 
kompensaties willen Kijk. het 

water is in hun hoger gelegen 
rivieren nog zuiverder dan in 
he t lager gelegen Vlaanderen. 
Nu deelt het wetsontwerp de 
waterwegen in volgens zuiver-
heidskategoriëen. De huidige 
graad van zuiverheid moet daar 
zoveel mogelijk worden behou
den, en dus zullen de fabrieken 
langs de oevers normen wor
den opgelegd. Nu zeggen de 
Walen : « Daar óns water zui
verder moet blijven, zullen 
nieuwe industrieën zich bij 
voorkeur in Vlaanderen vesti
gen waar de rivieren toch al 
vervuild zijn en (dus) de voor
schriften minder streng. Bijge
volg moeten wij kompensaties 
krijgen.. . » Weeral ! 

GEMEENSCHAPPELIJKE 
ANTENNES... 

Frans van Mechelen heeft er 
de bouwmaatschappijen in he t 
Brusselse a t tent op gemaakt 
dat er bij het plaatsen van ge
meenschappelijke tv-antennes 
op flatgebouwen « geen diskri-
minatie mag gebeuren ten na
dele van een van beide kui tuur-
gemeenschappen ». Ra, ra, wie 
zou te Brussel dan wel kunnen 
gediskrimineerd worden ? Als 
van Mechelen een dergelijk 
kommunikee uitgeeft, dan moet 
hij wel over inlichtingen be
schikken die erop wijzen dat 
grote bouwmaatschappijen er 
wél voor zorgen dat de frans-
taligen hun geliefde zenders 
kunnen ontvangen, maar met 
de desiderata van vlaamse be
woners geen rekening houden. 
Zegt Frans tot die vlaamse 
huurders en kopers : zorg er
voor«-dat in'UW kontrakt staat 
dat U ook andere dan franstali-
ge zenders kun t ontvangen. 
Kan hij daaraan nie t een wet
telijk duwtje geven of even met 
de grote h»?en van de bouw
maatschappijen praten ? Het 
moment is geschikt • ze zijn al 
eens honderd miljoen komen 
afbedelen, wellicht hebben zij 
straks nog wat nodig ? 

...EN LEEUWEVLAGGEN 

In verband met grotere flat
gebouwen liggen er t rouwens 
nog een paar kleinigheden op 
onze maag In menige vlaamse 
stad is het de promotor die het 
gebouw een naam geeft Het 
wordt dan bij voorkeur « resi
dence » zus of zo. Franskiljons 
met veel geld vinden het pret
tig er een franse naam op te 
kleven. Vlaamsgezinden die 
daarna komen kopen of huren 
moeten dan maar vrede nemen 

met het franskiljonse pretje 
van de grote meneer. Andere 
promotors, die zich op de vlak
te willen houden, geven aan 
hun « residences » bij voorkeur 
een engelse naam : dan hoeven 
noch de flaminganten, noch de 
franskiljons zich geërgerd voe
len .. 

In menig huisreglement staat 
ook uitdrukkelijk vermeld dat 
er geen vlaggen mogen worden 
uitgehangen op één enkele uit
zondering na : de nationale 
driekleur. Een handigheidje om 
te beletten dat flaminganten 
hun opinie zouden manifeste
ren. We vragen ons af in hoe
ver dat strijdig is met een eer
biedwaardige passage in de 
grondwet, die handelt over het 
recht op een eigen mening en 
op meningsuiting. 

INSPRAAK ? 

Gedurende een hele tijd werd 
gedokterd aan een nieuw sta
tuut voor het wetenschappelijk 
personeel Er was overeenge
komen dat bij het goedkeuren 
van de definitieve tekst beide 

Monsieur Ie président, heb je 't ook gelezen dat prof Paar-
dekooper vierkant achter de Volksunie staat ? Hier staat 
het, zie, kijk nnaar. 

partijen (akademische over
heid én wetenschappelijk per
soneel) zouden gehoord wor
den. De akademische raad 
heeft hiermee geen rekening 
gehouden en op eigen initiatief 
een paar bedenkelijke artikels 
aan het s tatuut toegevoegd. 

Bij het wetenschappelijk 
personeel is verzet gerezen, en 
gezien rektor De Somer goede 
informatiebronx^en heeft, ook 
in dit milieu, heeft hij besloten 
zélf het wetenschappelijk per
soneel te raadplegen. 

Héél mooi zouden we den
ken, met woorden als inspraak 
en medebeheer in ons hoofd, 
maar. . . 

Als werkgever zet de rektor 
met «z i jn» referendum de 
werknemers (assistenten en 
navorsers) onder morele druk, 
zodat sterk kan getwijfeld wor
den aan de waarde en de ob-
jektiviteit van « zijn » enquête. 

De rektor vraagt of het we
tenschappelijk personeel het 
s tatuut in globo aanvaardt of 
met In de begeleidende brief 
zegt hij ongeveer dit • je moet 
natuurlijk weten dat zeer veel 
vergaderd werd, dat er nooit 
eengezindheid kan bestaan, 
enzomeer. 

AKADEMISCHE VRIJHEID... 

Naar aanleiding van de her
rie rond prof Paardekooper ci
teren we art. 42 van het nieuwe 
statuut : 

«De leden van het weten
schappelijk personeel verbin
den zich ertoe de voorschriften 
en reglementen na te leven, de 
beslissingen en richtlijnen van 
de gezagdragers belast met de 
leiding en het beheer van de 
universiteit te aanvaarden de 
hun opgedragen taak naar best 
vermogen te volbrengen, zich 
te onthouden van elke gedra
ging die niet strookt met de 
waardigheid van hun funktie 
of die het vervullen van de 
zending van de katolieke uni
versiteit of haar goede faam in 
het gedrang brengt.» 

Welke gedragingen zouden 
dan hier niet onder va l len? 
Waarschijnlijk géén. Zou dr. 
Paardekooper ook dergelijk 
statuut hebben moeten onder
tekenen ? Welke voorwaarden 
heeft De Somer. rektor vooraf 
gesteld aan de nieuwe prof ^ 

Wat heeft dit nog te maken 
met vrije meningsuiting, aka
demische vrijheid, universiteit 
als vrij denkcentrum. . .? 

VLUCHTEN 

Zolang men het hebben 
kan over dingen die de 
mens zelf heeft ineengetim-
merd blijft het allemaal nog
al eenvoudig. Dat blijft zelfs 
zo als het gaat om wat een 
mens ontdekt heeft, over 
wat hij weet. Ook de heel 
geleerde wetenschap hoort 
daar nog bij. Moeilijk wordt 
het pas, wellicht zelfs hope
loos als het gaat om de mens 

zelf, of om wat een mens al
lemaal doen kan. 

Een van de prachtigste 
mogelijkheden van de mens 
is wel dat hij in algemene 
termen denken en spreken 
kan. Dat is zeer nutt ig, zo
lang het gaat over bijvoor
beeld « stoelen ». We hoeven 
dan niet aan elk van die ve
le honderdduizende stoelen 
die we maken een eigen 

naam te geven. Natuurlijk 
bestaat « de » stoel ook niet, 
maar « de » mens bestaat al 
evenmin. En als het tame
lijk onbelangrijk is de ene 
stoel met de andere te ver
wisselen of te verwarren, 
als het om mensen gaat is 
dat zonder meer hopeloos. 

Even hopeloos blijft het 
als het om datgene gaat wat 
een mens doét ! Hopeloos in 
die zin dan dat we er nooit 
helemaal zullen door heen 
kijken, maar tegelijk onein
dig verleidelijk omdat wie 
er eens mee begonnen is 
zelfs maar te t rachten door
heen het masker te kijken, 
het nooit meer volledig kan 
opgeven. Dit is de vreemde 
bekoring die van elke mens 
uitgaat voor wie nooit « de » 
mens zoekt. Voor wie het ge
meenschappelijke beslist 
niet ontkent (voor wat de 
zwaartekracht betreft heb
ben we allen inderdaad de
zelfde eigenschappen als een 
baksteen !), maar steeds het 
eigene, het onvervangbare, 

dat wat nooit meer weer
keert maar met deze mens 
hier bil mij komt en gaat, 
blijft zoeken. Al weet hij dat 
hij het nooit vinden zal. 

Toen Sofokles in « Anti
gone » het koor liet zeggen : 
« Veel is geweldig (wonder
baar, groot, wellicht ook 
verschrikkelijk), maar niets 
is geweldiger dan de mens », 
dacht hij als goede Griek 
misschien wel aan «de» mens. 
Maar eigenlijk is elke mens 
geweldig, verbazingwek
kend, groot — en ook wel 
verschrikkelijk ! Aantrekke
lijk en angstwekkend, wel
willend en zelfzuchtig, teder 
en brutaal, hunkerend naar 
het goede en gemeen slecht. 

Darom is er niet alleen een 
groot verlangen, maar ook 
heel veel moed en misst'hien 
nog meer geduld nodig, om 
niet van de mensen weg te 
vluchten En zij die van de 
mensen wegvluchten leven 
niet in woestijnen of in de 
stilte en de eenzaamheid. Zij 
leven dag na dag. elk uur 

van de dag, elke mmuut van 
elk uur tussen en met de 
mensen. Maar die mensen 
zijn allen « de » mens ge
worden. Zijzelf zijn ook «de» 
mens geworden. Wie het ei
gene in zichzelf niet ontdek
te, er niet om geleden heeft, 
er zich niet over verheugd 
heeft, kan het eigen gelaat 
van zijn mede-mens nooit 
zien. Misschien vooral dan 
niet als hij van 's morgens 
tot 's avonds over medemen
selijkheid s n r e c k t en 
schrijft. 

Tot nog toe nad elke mens 
wel een tent of een hut of 
een boom waar hij hen ont
moette die voor hem een 
eigen gelaat hebben Van
daag leeft hij als een vluch
teling voor zichzelf voor 
alle anderen, in een woes
tijn zoals er nog geen was : 
de overdrukke straten en 
wegen waarover « de » mens 
zich in talloze exemplaren 
voortbeweegt Vluchtend zo
als hijzelf. 

NEMROD. 
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monnix te brussel... 

Dinsdag i september ontvingen de biuaseUe 
l>oekJiandelaai s een stencil van de « Editions Vie 
Ouvrihe » met de aankondiging dat van een on-
^bekende auteur, Paul Debongnie, een boe\ was 
verschenen met de suggestieve titel « hes amis de 
Paul Vanden Boeynants et leurs affaires » 

Insidets begrepen meteen dat de poppen aan 
%et dansen gingen tussen de brain tuist van de 
anti-VdBisten en de lobby van mon cher Paul 

Vrijdag weid dan een eetste oplage van KOO 
exemplai en verzonden, maar \watongen beweien 
dat die op slag weid opgekocht door de VdBisten. 
Onmogelijk Itjkj: dat helemaal niet wat betekent 
ten slotte i^o ooo fr op een propagandabegroting 
van tientallen miljoenen ? Vraag blijft natuutlijk 
of de achtbare heer VdB er zal in slagen, het voor 
'hem biezonder kompromitterende hoek helemaal 
van de markt te houden Wie weet, met de hulp 
van vriendjes m de \ranten en tijdschriften ver-
deelbranche is natuurlijk^ heel wat mogelijk^ 

Wie het boe\ te pakXen kan k/tjgen, heeft er 
beslist een vette klutf aan. Nooit werd met zoveel 
objektieve zorg een röntgenfoto gemaakt van de 
« zwarte bende » waai van VdB en Charly De 
Pauw (big boss van het « Consortium des Par-
\ings r>) de bazen zijn en die goede relaties heeft 
met Philips, Mercedes, Maitim, de brusselse pers 
'(Pourquoi Pas ?, Europe-Magazine, Pan ) en 
andere kjeppers utt onze konsumpttemaatschapptj. 
Lektuur voor dames die alleen belangstelling heb
ben voor « des histoires de fesses » is het niet, 
maar wie wat afweet van vennootschappenrecht 
zal uit deze kolossale tripotage-geschiedenis wel 
'de proef op de som halen van wat in de loop van 
'de vooibije jaren druppelsgewijs bekend is ge
taakt. 

Het IS de geschiedenis van een fantastische md-
joenendans, geleid door Charly en Paul, en waaiin 
de kameraden uit de staat, de stad en de parastata-
len meehuppelen. De grote pers zal er ntet zoveel 
ruchtbaarheid aan geven Gi ootadverteetders stoot 
je niet zomaar tegen de \op. 

Het boe\ van Paul Debongnie vult de legpuz
zel rond VdB en de zaakjes van VdB nog wat 
aan. Het sluit goed aan op het wer\ van Noel 
litrson (« Paul Vanden Boeynants, sa carrière ))) 
dat vorig jaar op de marlet \wam. 

Wie ts « Paul Debongnie » die het heeft aan
durft, de Grote Man van de Toe\omn een derge
lijke pad in de korf te schuiven ^ Kennelijk^ een 
verzameling brusselse advo\aten die met k'^m-
mercieel recht goed vertrouwd zijn. De toon van 
'het wer\ is zeer zakelijk,, er zijn geen nodeloze 
uitweidingen, geen fantazietjes en de informatie 
ïs biezonder volledig Over deze geschiedenis, die 
we zouden \unnen betitelen als «. het verhaal van 
een Brusselaar die miljardair werd v, zijn wellicht 
vele anekdoten te vei tellen, maar de auteur heeft 
zich strik^t beperkt tot de formele feiten. 
Het ts ondoenbaar hier zelfs maar een samenvat
ting te geven De doolhof van zaken is té groot ; 
dertig vennootschappen waarvan de (fiktieve) 
aandeelhouders zó dooreendwaï reien dat er een 
tabel van een meter breed nodi^ is om er een over
zicht van te krijgen Dat was precies de bedoeling, 
het geheel moet zo ondoorzichtig mogelijk ^^'J' 
ven ' 

Ondankj zijn \waliteiten heeft het boe\ oo\ en
kele leemten Er wordt bijvoorbeeld nergeiu ge
sproken van de politieke verwikkelingen die ont
stonden toen Vanden Boeynants destijds — tegen 
alle gebruiken in — én eersteminnter én to zelf-
dertijd schepen van Openbare Werken van de 
stad Brussel wou hh-i>i^n Het zou nuttig geweest 
zijn deze feiten te sinkromzeren met wat zich op 
datzelfde o^enbhk afspeelde in de busmess-groep 
van VdB en ziin vr^^^dies Ven en ander kon 
beslist vei helderend werken 
Er wordt evenmin oewap gemaakt van VdB's 
mitlukte Po^tng^ om de Sabena in te Palmen, en 
het verbond dat he<tond tussen ztjn « Brussels 
Airways » en « Jenbel ». 

Paul Vanden Boeynanu legt de eed af ah schepen van Openbare Werken van de stad Brussel Een postje 
waai hl] biezonder aan gehecht is Waarom ' Waarom hv) zelfs burgemeester van Brussel wil worden '> 
Lees dan « Les amis de Paul Vanden Boeynants et leurs affaires » en, waarom met, ook « Paul Vanden 
Boeynants, sa cariiere » Het kan verhelderend weiken Er is echter iets waar Noel Hirson, noch Paul De
bongnie (de autems), allebei franstalige Brusselaars, bhikbaar met van op de hoogte zi]n Paul VdB heeft 
ook nog een bepaald vlaams verleden Jammer dat onze vriend Walter Bouchery zo jong gestorven is Htj 
had een stichtend verhaal kunnen schrijven ovei VdB's bemoeiingen om zijn politieke carrière te beginnen 

in het vlaams « extremisme ». 

De ondettekenaars van het beruchte « manifest 
der 29 » (om. Snyers d'Attenhove en Collin) 
krijgen in het hoek, trouwens een vooikem be han
deling. Ofwel wordt hun aandeel in de « racket » 
niet gekpmmentarieerd, ofwel blijft het zelfs on
ver meld. 

In « De Standaard » hebben wij tot vandaag nog 
geen woord gelezen over die hele boekhistorie 
Zou het \unnen zijn omdat het een en ander ver
klaart over De Smaele's opvallende « gematigd 
heid » tov. het fenomeen Vanden Boeynants ? 
Ten slotte nog dit Wie in het wer\ van Paul 
Debongnie een rotbeurt maakt, hoewel hij daarin 
onbesproken blijft, dat ts minister van Openbare 
Werken Jos De Saeger Hij \rijgt zelf de keuze : 
ofwel ts hij een slappe, onbekwame minister die 

zich tegen de Chuagopraktijken van « de groep » 
met /^an verzetten , ofwel wilde hij dit met doen. 
Kortom, de CV P in miniatuur Moeten wij on
ze lezers er Hog aan herinneren dat de CV P de 
heer Vanden Boeynants en zijn fameuze U T B. 
steunt te Brussel 7 

« Les amis de Paul Vanden Boeynants et leurs 
affaires » door Pau! Debongnie Uitgaven 
« Vie Ouviière », Van Volxemlaan, 305, 1190 -
Brussel. Tel. 02/45.6166. prk 784 65 Het boek 
telt 168 blz. en kost 150 fr. 

Ket Brussel van VdB, zijn vrienden (zoals Charly De Pauw) en « leurs affaires ». 
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DIENSTPLICHTIGEN 

Door de verlaging van de 
leeftijd der stemgerechtigden 
nemen heel wat meer kie
zers dan vroeger aan de 
stemverricht ingen deel. Onder 
deze kiezers nemen de mili
ciens onder de wapens (zoals 
dat zo «heerlijk» in belgisch-
mili taire ambtstaai klinkt ) 
een aparte plaats in. Weer een 
afzonderlijke kategorie ne
men de ca. 44.000 mili tairen in 
West-Duitsland in, onderver
deeld in ongeveer 25.750 Vla
mingen en 18.250 Walen (over 
juiste cijfers blijkt men op de 
«place Dail ly» eens te meer 
niet te beschikken...) 

Opdat de stembusuitslagen 
op de avond van 11 oktober 
a.s volledig zouden zijn werd 
beslist, dat deze militairen in 
hun kazernes reeds op woens
dag 7 oktober ter stembus zul
len tiegen. De «techniek» van 
hun stemming verschilt enigs
zins van deze van ons. gewone 
burgers. Het stembiljet wordt 
na het stemmen niet in vier 
gevouwen doch onder toezicht 
van de voorzitter van het 
s tembureau in een omslag ge
stopt en pas na kontrole door 
de voorzitter gesloten. Waar
na de omslagen in Duitsland 
gecentralizeerd worden en 
naar ons land doorgestuurd. 

BELANGRIJK BERICHT AAN DE AFDELINGEN 

Zij die bij het indienen van lijsten voor de ge
meenteraadsverkiezingen een of andere moeilijkheid 
hebben of met een probleem (pje) zitten, kunnen he
den zaterdag 12 september terecht bij de permanen
tje voor het indienen van lijsten, nl. bij de heer A. 
De Beul, Wilrijk, tel. 03/27.15.44 tussen 16 en 18 u. 

waar ze over de betrokken ge
meenten verdeeld en aldaar 
onder de overige stembiljetten 
gemengd worden. 

GEEN INFORMATIE ? 

Uit een parlementaire vraag 
van V.U.-kamerlid De Facq 
blijkt dat werd aangedrongen 
op het bekendmaken van de 
modaliteiten op welke manier 
de mili tairen in Duitsland over 
de noodzakelijke politieke in
formatie zullen beschikken. 
Kiespropaganda is in de ka
zernes niet toegelaten, zodat 
men zich afVraagt hoe de mili
tairen dan op demokratische 
wijze kunnen geïnformeerd 
worden. Gevraagd werd of de 
miliciens enkele dagen verlof 
vóór de verkiezingen Ln hun 
gemeente zouden kunnen 
doorbrengen, wat inderdaad 

VLAANDEREN EN WALLONIË 
Een oplettende lezer heeft de atatistieken over het aantal kie

zers, gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeesters even na
der onder de loep genomen. Ziehier dan zijn bevindingen. 

Nu we door de dagbladen vernomen hebben welk het aantal 
kiezers en gekozenen is voor de komende gemeenteraadsverkie
zingen, blijkt nog eens hoe nuttig het is, de vlaamse en waalse 
provincies afzonderlijk te vergelijken. 

Zie maar : 

provincies 

Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
\Vest-Vlaanderen 

Luik 
Henegouwen 
Namen 
Luxemburg 

Brabant 

kiezers 

1.034.933 
380.584 
925.256 
724.796 

3.065.569 

662.518 
847.269 
257.350 
147.703 

1.914.840 

1.461.617 

gemeente
raadsleden 

1.358 
1.584 
2.737 
2.189 

7.868 

3.022 
4.020 
2.737 
1.785 

11.564 

3.777 

schepe
nen 

514 
378 
604 
474 

1.970 

718 
1.126 

711 
484 

3.039 

825 

burge
meesters 

145 
148 
243 
182 

718 

315 
442 
327 
229 

1.313 

333 

Brabant buiten beschouwing 
gelaten, blijkt dus dat de waal-
se kiezers 3.696 gemeenteraads
leden, 1.069 schepenen en 595 
burgemeesters méér mogen aan
duiden dan de Vlamingen. En 
dat terwijl er in Vlaanderen 
méér dan drie miljoen kiezers 
zijn tegen in Wallonië minder 
dat twee miljoen Natuurli jk is 
de oppervlakte van Wallonië 
groter, maar Franconië heeft 

toch altijd over « mensen », 

nietwaar, en niet over het 
« droit du sol ». Het verschijn
sel is niet voldoende te verkla
ren met de vaststelling dat het 
fuzioneren van gemeenten in 
Vlaanderen verder gevorderd 
is. 

Gelijkaardige cijfers duiken 
steeds weer op, of je 't nu over 
de gemeenten hebt. over het 
aantal postboden of belastings
ambtenaren Het is steeds weer 
hetzelfde liedje. 

de eenvoudigste en meest de
mokratische wijze zou zijn om 
hen een beeld t e geven van de 
kiesstrijd, om hen dus in alle 
vrijheid te informeren. Op dit 
ogenblik weet men nog niet 
of op deze vraag zal ingegaan 
worden. De lapidaire zin «de 
miliciens krijgen toelating al
le politieke informaties te ont
vangen » zegt in feite niets, 
zodat ministers Segers drin
gend meer uitleg dient te ver
schaffen. Het gevaar bestaat 
dat de betrokken kiezers al te 
onvolledig zullen ingelicht 
zijn. 

ALLEENLOPERS 

De pogingen om vlaamse een-
heidslijsten in en rond Brussel 
te vormen zijn grotendeels mis
lukt, ten eerste door het feit 
dat de vlaamse C.V.P.-ers zich 
met huid en haar verkocht heb
ben aan V.d.B. en ten tweede 
omwille van het sektarisme 
van de zogenaamde « rode 
leeuwen », die slechts « leeuw » 
geworden zijn nadat men hen 
op de B.S P.-P.S B-lijsten anno 
1968 niet meer lustte. 

Bijzonder ergerlijk is dat te 
Eisene, waar een vlaamse een-
heidslijst tot stand kwam die 
herhaaldelijk gepoogd heeft, 
ook de vlaamse socialisten bij 
het initiatief te betrekken Ver
geefse moeite • de heren verko
zen alleen te loDPn, 

KERPELSPRONGEN 

Een andere alleenloper — 
maar ditmaal geen socialist — 
is het C.V.P -gemeenteraadslid 
de Kerpel te Schaarbeek Deze 
man heeft zich het imago van 
een « onverzettelijk flamin
gant » aangemeten Hii kon dat 
onder meer, omdat hij steeds 
mocht rekenen op het feit dat 
alle vlaamsgezinden hun mond 
hielden over zijn talloze poli
tieke fratsen : onder het motto 
« wie zijn neus schendt schendt 
zijn aangezicht » werden de 
kerpelsprongen steeds weer 
verzwegen. 

De Kerpel heeft plat op zijn 
buik gelegen om scheep te kun 
nen gaan met de U T B -lijst 
van Van den Boeynants Men 
wilde hem daar echtei niet en 
dan heeft hij maar besloten, 

zichzelf t e dienen op een eigen 
lijst. Ondanks alles — en met 
het oog op het behoud van een 
zo groot mogelijke vlaamse 
eenheid — wilde de Volksunie 
hem hierbij wel steunen. 

De heer De Kerpel heeft er 
echter de voorkeur aan gege
ven, iedere redelijke bazis voor 
samenwerking af te wijzen. 

VERHOUDINGEN 

Er zijn in het land 837 bur
gemeesters die in 1964 verko
zen werden op de C.V.P.-P.S.C-
lijsten. Er zijn 398 burgemees
ters die hun sjerp haalden op 
B.S.P.-lijsten en 162 op P.V.V.-
lijsten. 

De grootste groep burgemees
ters wordt echter geleverd door 
lijsten van het type « gemeen
tebelangen ». ]gr dient tchter 
rekening gehouden te worden 
met het feit dat heel wat O.V.P.-
P.S.C.-er, iets minder P.V.V -ers 
en nog iets minder B.S.P.-ers 
in deze groep schuilgaan. Ook 
de Volksunie-burgemeesters — 
acht in 1964 — horen thuis in 
deye groep. 

Alhoewel deze groep de tal
rijkste is, is hij niet de belang
rijkste : in de grote en midden-
grote steden zijn het immers 
doorgaans rechtstreekse partij

lijsten die het gevecht om de 
sjerpen leveren. 

GROTE GEMEENTEN 

In de 187 grote en midden-
grote gemeenten van het land 
zijn er 87 C.V.P.-P.S.C.-burge-
meesters, 63 B.S.P.-burgemees-
ters, 20 P.V.V.-burgmeesters en 
slechts 16 burgervaders die 
scheep gingen onder de een of 
andere « gemeentebelangen »-
vlag. In deze laatste kategorie 
hoorde onze vriend Leys bur
gemeester van St Andries, 
thuis tans is St Andries opge
gaan in Groot-Brugge. 

De kommunisten hebben één 
burgervader in een middengro-
te gemeente, nl. te Cuesmes in 
Henegouwen. 

Voor gans België zagen de 
verhoudingen er sinds 1964 als 
volgt uit • op alle honderd bur-
meesters waren er 32 CV.P.-
P.S C.-ers. 15 socialisten, 6 libe
ralen en 45 van de groep « ge
meentebelangen » (die dus op 
zijn beurt een aantal par t i j -
burgemeesters vooral C.V.P.-
P.S.C.-ers, te l t ) . 

Voor de 187 grote gemeenten 
waren deze percentages • 47 
C V P-P .S C.-ers. 33 B.S.P-ers, 
10 P.V.V -ers en 8 gemeentebe-
langers (waaronder één Volks
unie). 

Alle partijen schijnen zich meer dan ooit te beijveren om hun 
lijsten te stofferen met kandidaten die nog niet aan partijpolitiek 
hebben gedaan en die zich naam en faam hebben weten te ver-
werven op andere domeinen dan de politieke. Onder deze reeks 
« begerenswaardige burgers » vallen bijvoorbeeld Marnix Gijsen 
(Rode Leeuw te Eisene), Louis Neefs (door de C.V.P. opgevrijde 
charmante jongen te Mechelen) en tv-joernalist Etienne van den 
Berg (lotgenoot van Louis Neefs). In het aanpappen met « 0e-
wwhtige burgers » heeft de P.V.V. onmiskenbaar een grote voor-
sprong genomen : op de P.L.P.-lijst te Etterbeek prijkt op de 
laatste plaats Serge Reding, wereldkampioen gcwichiheffen (zie 
foto) Wo-rdt rie politiek voor de f overigens simpaticke) wereld
kampioen een « gewichtige » of een « verheffende » bezigheid ? 
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ER DOET ZICH DE JONGSTE 
JAREN IN DE ZOGENAAMDE ONT
WIKKELINGSHULP EEN BELANG
RIJK VERSCHIJNSEL VOOR, NAME
LIJK HET SNEL STIJGEND AAN
DEEL VAN HET PARTIKULIER 
KAPITAAL IN DE BELEGGINGEN IN 
DE ONTWIKKELINGSLANDEN. HET 
IS ZELFS ZO DAT BIJ DE BELANG
RIJKSTE STEUNVERLENER, DE 
VERENIGDE STATEN VAN AMERI
KA, DE VERHOUDING TUSSEN 
OPENBARE EN PARTIKULIERE 
HULP TEN GUNSTE VAN DEZE 

de wereld 

LAATSTE IS OVERGESLAGEN, OM
DAT DE UITGAVEN VOOR DE MILI
TAIRE SEKTOR, VOOR DE BESTRIJ
DING VAN DE HINDER EN VOOR 
EEN ZEKERE SOCIALE NIVELLE
RING TUSSEN BLANK EN ZWART 
DE BEGROTING ZODANIG BELAS
TEN DAT DE OVERHEIDSKREDIE-
TEN VOOR DE DERDE WERELD 
MOESTEN INGEKROMPEN WORDEN. 
OOK ANDERE GROTE HULPVERLE
NENDE LANDEN ZIJN BEZIG HUN 
OPENBARE KREDIET- EN HULP
VERLENING TE HERZIEN, MET ALS 

STEEDS WEERKERENDE BIJKO
MENDE POST DE STRIJD TEGEN DE 
VERVUILING VAN DE LEVENS
SFEER, AFGEZIEN VAN ANDERE 
STIJGENDE UITGAVEN DIE VAN 
LAND TOT LAND VERSCHILLEN 
(ZOALS DE HUIDIGE VERWACH
TING IN WEST-DUITSLAND DAT 
INGEVOLGE HET RUSSISCH-DUITS 
VERDRAG DE KREDIETEN VOOR DE 
DERDE WERELD ZULLEN VERMIN
DEREN TEN VOORDELE VAN HET 
STIMULEREN VAN DE HANDEL 
MET EN DE INVESTERINGEN IN 
OOST-EUROPA). 

partikuliere ontwikkelingshulp 

Het behoort tot onze meest alle
daagse veronderstellingfen dat wij de 
gehele aarde hebben « ontdekt », 
maar daarom Is het nog niet zo. Een 
échte aardrijkskundige weet, hoe on-
volmaakt onze kaarten nog altijd 
zijn. Maar toch weten we veel meer 
dan een paar eeuwen geleden. Wat 
natuurlijk weer niet betekent dat er 
ook vandaag geen als het ware ver
geten « hoeken » van deze wereld be
staan. 

Een van die « hoeken » (in dit ge
val is de betiteling nog niet zo 
slecht !) is de negenveertigste staat 
van de Verenigde Staten van Noord-
Amerika, Alaska. Staat werd Alaska 
pas in 1959, hoewel dit gebied al in 
1867 voor zeven miljoen tweehon
derdduizend toenmalige dollars van 
Rusland werd gekocht. Onder in
vloed van de erge gevolgen van de 
Krim-oorlog op de eigen binnenland
se toestanden en bevreesd voor een 
algemene europese oorlog in de vijf
tiger jaren van de voorbije eeuw, 
trachtte Rusland al in 1859 de be
langstelling van de Verenigde Staten 
te wekken voor dit toen blijkbaar zo 
overbodige gebied. Maar de Verenig
de Staten zaten toen weldra zelf met 
de Secessie-oorlog op hun nek, en zo 
werd het 1867. 

Het was ook een reusachtige aan
koop : de oppervlakte van 1.540.190 
vierkante kilometer maken Alaska 
niet alleen tot de uitgestrektste van 
alle amerikaanse deelstaten, Alaska 
beslaat bijna een vijfde van het ge
hele amerikaanse grondgebied ! Dat 
is zo een van de zeer eenvoudige 
maar belangrijke ontdekkingen die 
men doen kan, als men aandachtig 
de aardrijkskundige gegevens be
kijkt. 

In hoeverre de partikuliere sektor de 
te vrezen leemte, ontstaan door de sta
gnatie of zelfs vermindering van de 
kredietverlening door de openbare in
stanties, zal kunnen vullen valt nu nog 
niet uit te maken. De totale hulpverle
ning blijft ver beneden het noodzake
lijke peil, zoals we in vroegere bijdra
gen hebben belicht en er is in de nabije 
toekomst geen verbetering te verwach
ten. Deze vaststelling belet niet, even 
ïia te gaan hoe de partikuliere sektor 
tegenover de derde wereld te werk 
gaat. 
_ Het ligt voor de hand dat wanneer de 
mdustriële mogendheden de partikulie
re investeringen in de ontwikkelingswe
reld steunen ze dit niet omwille van de 
schone ogen der ekonomisch onderont
wikkelden doen, wat dan weer niet be
tekent, dat deze investeringen de ont
wikkelingslanden niet ten goede zou
den komen, ook al blijft het een vorm 
van ekonomisch kolonialisme waaraan 
zelfs West-Europa niet ontsnapt als ge
volg van de amerikaanse partikuliere 
investeringspolitiek, die J.J. Servan 
Schreiber de « amerikaanse uitdaging» 
heeft genoemd. 
_ Hoe men er ook tegenover staat, het 

sisteem neemt steeds meer uitbreiding, 
vooral sinds steeds meer landen een 
waarborgstelsel uitwerken, waardoor de 
partikuliere sektor tot belegging in de 
ontwikkelingslanden wordt aangemoe-
9'gd- Ons land zal pas in 1971 tot het 
instellen van zulk een waarborgsisteem 
overgaan nadat reeds vele westerse lan
den het daarin voorgingen, 't Is duide
lijk dat de regeringen van de industrie-
Je landen de partikuliere investeringen 
m de hand willen werken om zelf op 
«et overheidsvlak ontlast te worden 

Men gaat zelfs verder en poogt mul
tilateraal te werk te gaan. Zo poogde de 

Wereldbank een multilateraal sisteem 
voor partikuliere beleggingen uit te 
werken doch slaagde daarin niet inge
volge het partikularisme van de aange
sproken landen. De haagse E.E.G.-top-
konferentie besprak een gelijkaardig 
•"oorstel. dat door Frankrijk werd voor
gelegd, een element van integratie, dat 
aansluit bij andere voorstellen tot sa
menwerking inzake E.E.G.-ontwikke-
Imgshulp. De verwezenlijking ervan is 
echter nog maar pas in het stadium van 
het onderzoek. 

Het waarborgsisteem. waarmee Ame
rika reeds in 1948 startte dekt do rizi-
kos, die de partikuliere verzekerings
maatschappijen niet voor hun rekening 
wensen te nemen. Deze rizikos zijn in 
drie groepen onder te verdelen ; ont
eigening, verbeurdverklaring en natio-
nalizering; oorlogs- en burgeroorlogsri-
zikos; de wisselrizikos, waarmee dan 
vooral de definitieve of tijdelijke repa
triëring van kapitaal of winst is be
doeld.- Er zijn natuurlijk schakeringen 
te maken die uiteraard in de kontrak-
ten moeten geformuleerd worden. Van 
verhezen moet de verzekerde doorgaans 
een gedeelte voor eigen rekening ne
men. 

Uit de ervaring der landen die vroeg 
met dit sisteem begonnen blijkt dat de 
verliezenlijst zeer kort of zelfs onbe
staande is (dit laatste is voor Japan het 
geval). Samen met de waarborg zelf 
verklaart deze geringe verliespost de 
versnelde aangroei van de partikuliere 
investeringen in de derde wereld, om
dat daardoor de dremnelvrees nog meer 
wordt overwonnen. Het ontbreken van 
een waarborgfonds in ons land alsmede 
de slechte ervaringen met koloniale 
waarden verklaart meteen waarom 
Beigieop dit terrein ten achter bleef. 

deze week in de wereld 

I Vier lijnvliegtuigen door arabische 
luchtpiraten gekaapt en drie daarvan 
naar het Midden Oosten afgeleid De 
bemanning van het betrokken « El 
Al »-vliegtuig slaagt er in, de twee 
arabische verzetsstrijders te over
weldigen waarbij een van beiden 
wordt gedood. 
Koning Hoessein is verplicht zijn 
troepen rond Amman terug te trek
ken in hun kazernes onder druk 
van een palestijns-iri<aks bondge
nootschap. De raad van de Arabische 
Liga roept beide partijen op tot het 
staken van de vijandelijkheden die 
echter later ou de week opnieuw 
uitbreken. 
Fit protest tegen de bestandsschen
dingen door Egypte, bevestigd door 
amerikaanse waarnemingen, trekt 
Israel zich tijdelijk terug uit de be
standsbesprekingen te New York. 
Israel wenst pas terug te keren 
na herstel van de oorspronkelijke 
toestand aan het Suez-kanaal. Isra
ëlische aktie op libanees grondge
bied tegen arabische verzetsstrij
ders. Washington eist herstel van de 

vroegere toestand aan het Suez-ka
naal. 

• De socialistische kandidaat Salvador 
AUende wint de eerste ronde van 
de prezidentsverkiezingen in Chili. 
Het Chileense parlement moet de de
finitieve keuze doen daar geen van 
beide kandidaten de absolute meer
derheid behaalde. Onzekerheid over 
de houding van het Chileense leger. 
Allende betuigt zijn simpatie voor 
Kuba en kondigt grondige sociaal-
ekonomische hervormingen en een 
anti-neo-kolonialistische buitenland, 
se politiek aan. 

I Na de afschaffing van hun voor
rechten door het indiase kabinet 
bereiden de maharadja's een beroep 
tegen deze beslissing voor bij het 
Hoog Gerechtshof. 

I De cholera-epidemie in Zuid-Oost-
Azië en het Midden Oosten nam 
toe, doch wordt door getroffen 
maatregelen in heel wat landen als 
het ware afgegrendeld. 

Ten slotte dient opgemerkt dat in de 
beschikbare cijfers niet de verliezen 
zi:n weergegeven, die voor het inwer
kingtreden van het waarborgsisteem 
werden geleden. Overigens blijkt men 
over weinig statistisch materiaal te be
schikken. Wel heeft men bvb. kunnen 
berekenen dat over een periode van 20 
jaar het verzekerd amerikaans kapi
taal voor partikuliere investeringen met 
staatswaarborg (tot 1969) niet minder 
dan 9 miljard dollar of 450 miljard bfr. 
bedroeg! 

, Een bijkomende vraag is of de be
trekkelijke stabiliteit van de muntwaar
de in de derde wereld een faktor is. die 
de buitenlandse beleggingen in de hand 
werkt. Er is in elk geval het verschijn
sel van de snellere muntontwaarding in 
de geïndustrializeerde wereld tegen
over een blijkbaar tragere ontwaarding 
in de derde wereld, hoewel hier geen 
definitieve besluiten kunnen getrokken 
worden. 

In de bestaande ekonomisch-financië-
le struktuur, die de verhouding tot de 
derde wereld bepaalt, speelt dus het 
partikuliere kapitaal een steeds belang
rijker rol. Door het waarborgsisteem 
zouden de waarborgverstrekkende lan
den aan de partikuliere investeerders 
zekere beperkingen kunnen opleggen, 
om uitbuiting te vermijden. Maar ook 
hier staat deze vorm van «ontwikke
lingshulp» jammer genoeg nog in de 
kinderschoenen en bepaalt het ekono
misch winstbeginsel voor als na geest 
en praktijk van deze «hulp» die nog 
lang niet «ontwikkelingssamenwer
king» is, ook al draagt ze (in veel te ge
ringe mate en te egocentrisch) bij tot 
de ontwikkeling, waarvan het ritme 
echter dat der groeiende noden niet kan 
bijhouden. 

• Bezuinigingen in het amerikaanse 
ruimteprogramma leiden tot het 
ontslag van meer dan 100 geleerden 
en technici. Von Braun is al eerder 
naar Washington overgeplaatst. 

• Semi-klandestien blitzbezoek van in-
donezische prezident Soeharto aan 
Den Haag. De dertig aangehouden 
ambonnese bezetters van de indone-
zische ambassade worden voorlopig 
niet vrijgelaten. 

• Bonn en Bern zwichten voor de ei
sen van de Palestijnen en zullen 
door hen gevangen palestijnse kom-
mandos in vrijheid stellen in ruil 
voor het vrijgeven van gekaapte 
vliegtuigen met hun passagiers. De 
m Egypte neergezette door drie 
Palestijnse kommandos gekaapte 
Jumbo-jet van de Pan American 
Airwa.vs na ontruiming opgeblazen 
en vernield. De drie kapers wor
den door de egyptische autoriteiten 
gevangen gezet. 

• Lijnpiloten van internationale 
luchtverbindingen overwegen boy
kot van de vluchten op het Mid
den Oosten. 

• J.J. Servan-Schreiber dreigt met 
aftreden als sekretaris-generaal 
van de franse radikaal-socialistische 
partij indien hij te Bordeaux niet 
minstens 30 t.h. der stemmen be
haalt. 

4 
ALASKA 

Op dat één vijfde van het nationa
le grondgebied wonen niet veel meer 
dan ongeveer tweehonderdzestig dui
zend van de twee honderd miljoen 
inwoners van de Verenigde Staten. 
En daarvan zijn er weer niet veel 
meer dan vijfendertig duizend India
nen, Eskimo's of Aleuten (bewoners 
van de eilanden met die naam). In 
vergelijking met 1950 betekent dit 
echter een vermeerdering van hon
derd procent ! Volgens de eerste 
« volkstelling » in 1880 leefden er in 
Alaska 33.436 personen ; slechts 430 
hiervan waren geen « inboorlingen ». 
Bij de eerste kontakten met dit ge
bied schatten de Europeanen de be
volking op ongeveer 74.000. Tijdens 
de russische periode leefden niet 
meer dan 706 Russen en Siberiërs in 
dit gebied, maar ze hadden wel de 
pokken meegebracht en met die pok
ken een niet alleen daar voorkomen
de massale sterfte onder de inlan
ders. 

Een vrijwel onbewoond land. Maar 
onbewoonbaar is het daarom nog 
niet : in tegenstelling tot wat de 
meesten menen is Alaska geen « be
vroren » land. Gedeelten van deze 
(reusachtige !) staat hebben een uit
zonderlijk mild karakter voor hun 
noordelijke ligging. Het is zelfs niet 
zo dat er weinig landbouw is omdat 
het niet anders kan (slechts één pro-
cent van de bebouwbare grond wordt 
gebruikt !), maar wel omdat er geen 
bevolking als afzetgebied is. 

Enkele maanden geleden kwam dit 
hoge Noorden even in het nieuws 
omwille van de aardolieboringen. 
Alaska kende al eens een « gouddel-
vers-tijd ». Maar er is veel meer : 
vrijwel alle metalen komen er voor ; 
er is naast aardolie ook aardgas er 
zijn kolen, er is uranium. 

Zelden of nooit heeft een regering, 
zonder het zelf te weten, een zo goe
de « koop » gedaan als de regering 
van Washington toen ze Alaska 
kocht. 
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OORLOGSGEVOLGEN 

Niet alleen eist een oorlog heel veel energie op, 
belast hii zeer sterk de industrie, maar bovendien 
verhindert hii vaak de normale ontwikkeling van 
een land. Als een oorlogvoerend land bovendien 
nog onderworpen wordt aan zeer intense bombar
dementen, dan loopt heel veel in het honderd. 
Noord-Vietnam had plannen voor een stijging van 
de produktie van de lichte industrie (in 1969) van 
zo maar even 26 t.h. In feite blijkt het niet meer 
geworden te zijn dan 2.1 t.h. En dit is maar een 
voorbeeld. Bij de zware industrie gaat het niet 
beter. En in de landbouw zou zelfs 70 t.h. van het 
werk door vrouwen worden verricht. Onze bericht
geving stelt het soms zo voor alsof die oorlog a'leen 
aan de Amerikanen problemen zou stellen Maar 
als dit geen éénzijdigheid is, een onvolledigheid is 
het in elk geval w é l ! 

MARDALSFOSS 

De hoogste waterval van Europa, de viifde hoog
ste van de wereld, 6555 m. hoog, ligt in Noorwegen 
en heet « Mardalsf oss». Na een stemming in het 
noorse parlement besloot de regering op 31 juli dat 
de Mardalsfoss « industrieel nuttig » moest worden. 
Met andere woorden de waterval, deze vreugde 
voor de ogen. ging er aan en men zou er elektrici
teit (en geld) uit halen. De eerste werken werden 
gesaboteerd door een eroeo van vi if tien mensen die 
schoonheid en natuur belangrijker achten. De 
politie liet het bij een bevel tot ontruiming. Maar 
zelfs als de sabotage tot in seotember duurt — en 
dan verhinderen sneeuw en vorst het werk — zal 
volgend jaar het « geld verdienen » en het « produ
ceren » het toch wel halen Spiitig genoeg' Maar 
ook dat is bi t tere werkel i ikhei t . die niets weg 
neemt van de verdienste van deze «protes tanten». 

GEWOON WORDEN 

Krijgt men toevallig een overzicht te zien van 
de moorden en aanslagen op buitenlanders in Zuid-
Amerika, dan stelt men tot zijn verbazing vast dat 
die nu al drie en een half jaar bezig zijn En sinds 
vorige week weten we dat dezelfde «werkwi jze» 
naar Europa kan overwaaien. Djilas, de gewezen 
kommunistische leidende figuur uit Joegoslavië, 
merkt in zijn laatste boek « De onvolmaakte maat
schappij » op, dat ten slotte de middelen die men 
gebruikt een politiek kenmerken. Volgens hem 
veel meer zelfs dan de doelstellingen. En dat is 
dan voor hem de voornaamste reden waarom hij 
bepaalde vormen van politiek beslist afwijst. Zelfs 
wie daarover met hem zou willen diskussiëren, 
moet zich toch de vraag stellen of het een « goed » 
is, een « vooruitgang », dat wij aan moorden en zo 
eenvoudigweg gewoon worden. 

Alsof de Jordaanse strijdkraditen al met genoeg hadden met de Israëli's, zijn er nu nog Palestijnen met wie 
ze het voortdurend aaii de stok hehhen. 

De man voor xoie de meeste veiligheidsmaatregelen 
getroffen werden de laatste dagen : prezident Soe-
harto, op de riLStige luchthaven van woelig Neder

land, 

TRADITIE 

Willy Brandt vloog naar Moskou om het duits-
russisch verdag te ondertekenen. Zou het helemaal 
toevallig zijn geweest dat die ondertekening plech
tig plaats greep in de « Katarina-zaal » ? De Sovjets 
hebben blijkbaar de oude namen (de tsaristische 
namen! ) in het Kremlin bewaard. En wie zich 
her innert dat Katarina de Grote een duitse prinses 
was die tsarin — een grote maar ook een «ver
schrikkelijke » — werd van Rusland, kan niet meer 
twijfelen aan de zin voor simbool en traditie bü de 
heersers van het Rusland van vandaag. Trouwens, 
ook Lenin was er van overtuigd dat de « wereldre
volutie » alleen mogelijk zou worden als de duitse 
organizatiekracht er aan zou meewerken. Zou die 
oude droom bij zijn t rouwe volgelingen vergetea 
geraakt zün ' 

MACHTSSTRIJD 

De geheimzinnigheid rond China blijft buitenge
woon groot. De chinese muur mag d a n a l l e militai
re betekenis hebben verloren, er bestaat nog altijd 
een «chinese m u u r » in het nieuws. En zelfs he t 
ijzeren gordijn van enkele jaren geleden was daar
mee vergeleken slechts een kleinigheid. Natuurli jk 
speelt de taal hierbij een grote rol. Er is echter 
méér dan d a t ! Of is het niet echt «verschrikke
l i jk», dat men over de personen die een belang
r i jke rol spelen enkel toevallig iets te weten komt ? 
Zo heeft het Westen ontdekt dat er ook een derde 
belangrijke figuur is in he t rijk van Mao : gene
raal Hoeang Yoeng-sjeng. Dit kon afgeleid worden 
uit het feit dat deze generaal aanwezig is bij de 
ontvangst van vreemde afvaardigingen. Als ergens 
iemand in belangrijkheid stijgt, betekent dit ook 
«machtss t r i jd». En dit algemeen menselijk ver
schijnsel schijnt in het land van het « rode boekje » 
al evenmin verdwenen te zijn als waar te r wereld 
ook. 

gunnar 

jarring 

(argos) Gunnar Jarring, 
die door de Veiligheidsraad 
werd gelast een «duurzame 
vrede » tot stand te brengen 
tussen Israel en diens hu
ren, IS dergelijke dehkate 
opdrachten al gewoon ge
raakt. Reeds in 1957 bii' het 
grenskonflikt tussen India 
en Pakistan omtrent Kasj
mir deden de Verenigde Na
ties een beroep op zijn dien
sten. Na zijn benoeming tot 
biezonder gezant van de se-
kretaris-generaal van de 
Verenigde Naties in het 
Midden-Oosten, op 23 no
vember 1967 heeft hij zich 
vergeefs, gedurende twee 
volle jaren, ingespannen om 
de toepassing te verkrijgen 
van rezolutie 242 die de Vei
ligheidsraad had goedge
keurd Deze rezolutie be
helsde om de terugtrek
king van de israëlische troe
pen uit de bezette gebieden. 
het stopzetten van alle 
vijandelijkheden en erken
ning van de soevereiniteit, 
integriteit en onafhankelijk
heid van elke betrokken na
tie, het verzekeren van de 
territoriale onschendbaar

heid van elke betrokken 
staat d.oor het invoeren van 
gedemilitarizeerde zones. 
Een andere klauzule behels
de ook de aanduiding van 
een speciale gezant die 
vriendschappelijke betrek
kingen tussen beide landen 
moest tot stand brengen en 
de principes van de rezolu
tie zo goed mogelijk moest 
verwezenlijken. Die gezant 
was Gunnar Jarring. 

Jarring is sterk gebomvd 
bijna twee meter groot en 
heeft een enorm voorhoofd 
Zijn vierhoekig gezicht met 
de flitsende blauioe ogen. 
grote mond en vreemd ge
bogen neus straalt tegelijk 
kracht, zelfvertrouxoen en 
tevredenheid uit Hij werd 
in 1907 in Viken. het zuiden 
van Zweden, als zoon van 
kleine boeren geboren Zii« 
echte naam is Johnson in 
Zireden even gatinbaar als 
hier te lande Peeters of 
Janssens Daarom schakelde 
hij nog als student aan de 
universiteit, waar hij de kol
leges van oosterse filologie 
volgde, op Jarring over Zijn 
commilitones heetten hem 
«de joviale Turk» omdat 
hij hierbij een uitgesproken 
voorkeur voor de studie van 
het Turks aan de dag legde 
Met 26 jaar kon hij Turks 
en Arabisch lezen Vandaag 
beheerst hij perfekt tivaalj 
talen waaronder ook het 
Russisch In zes andere 
staat hij zijn mannetje. 

In 1933 toog Jarring te 
paard met pen Unnvïstische 
expeditie naar Centraal-

Azië om er ter plaatse azia-
tische dialekten te bestude
ren In Oesbekistan verraste 
hij zijn russische gidsen 
door zijn feilloze beheer
sing van een plaatselijk dia-
lekt dat zijn filologische be
geleider zelf niet kende. 
Toen hij ten slotte als lin
guïst een gevestigde reputa
tie had verworven en een 
aantal publikaties gepleegd 
had, wierp de oorlog zijn 
bestaan overhoop. 

In het russisch-fins kon-
flikt van 1939 moest Gunnar 
Jarring aan de zweedse 
grens legerdienst doen Na 
het verhoor van een turks-
talig vluchteling werd hij 
prompt naar de zweedse 
ambassade van Ankara 
overgeheveld om daar met 
de geheime informatiedien
sten samen te werken Van
daar ging het naar Teheran 
(naar verluidt spreekt hij 
Perzisch met zijn hond) 
naar Addis Abheha en terug 
naar Perzië. Zijn zwijg
zaamheid zijn nuchter oor
deel en zijn onpartijdioheid 
bestemden hem voor een 
reeks opdrachten waarbij 
hij zijn aangeboren talent 
als bemiddelaar kon ont
wikkelen. 

Als amha.^.'sadeur in Was
hington en later in Moskou 
ilaagde hii erin het vertrou
wen van Amerikanen en 
Russen te winnen zoals hij 
vandaaa teaeliik Arabieren 
en Israëliërs t'oor zich in
neemt Het was dav ook 
Qeeri verrassing toen sekre-
taris-g ener aal Oe Thant, met 

wie hem een diepe vriend-
schap verbindt. Jarring de 
post opdroeg van speciaal 
zaakgelastigde bii de V.N. 
voor het nabije oosten. 

Alleen met de joernalisten 
kan hij niet best over de 
weg. Zij nemen het ^ hem 
kwalijk dat hij hun in de 
meest desperate ogenblik' 
ken onveranderlijk optimis
tische fata morganas voov 
spiegelt. Toch mag zijn iet
wat superieure houding niet 
begrepen worden als hoog
moed. Jarring kan noncha
lant zijn en bij ooed humeur 
ontpopt hij zich steeds op
nieuw als een ongeëvenaard 
verteller van anekdoten. 

Als bemiddelaar onder
breekt hij zelden zijn ge
sprekspartner en nooit 
maakt hij aantekeningen, 
maar zijn fenomenaal ge
heugen stelt hem in staat 
tot akribische reproduktie 
van het kleinste detail. Zijn 
scherp intelekt (hoven het 
geniale I.(^. van 150) ontdekt 
onmiddellijk alle nuances. 
zijn intuïtie detekteert de 
stemming en meest verholen 
bedoelingen van zijn tegen
strever en van het hele 
volk waarmee hij interme
diair wordt gekonfronteerd. 
sDeelt hierbij zijn buitenge
wone linguïstische vaardig
heid een wezenlijke rol. 

Gunnar Jarring knoopt aan 
met de zweedse diplomaten-
traditie van graaf Bernadot-
te en Dag Hammarskjöld 
Zijn voorganger als vredes-
hemiddelaar van de V.W. 
roor het Nabije Oosten was 

dr Ralph Bunche. Maar Jar-
ring is meer dan de handige 
beroepsdiplomaat met voor' 
treffelijk talent voor _ in-
gewikkelde diplomatieke 
transakties. « Hts heart is in 
kis profession» en hij voelt 
zichzelf getroffen door het 
vele lijden dat een deel van 
de arabische wereld en Is
raël te beurt is gevallen Om 
die reden geeft hij soms blij
ken van ontmoediging en 
neerslachtigheid. Maar hij 
weet zich gesteund door_ zijn 
onwankelbare overtuiging 
dat het probleem van het 
Nabije Oosten voor oplossiri' 
gen vatbaar is. Als de moei
lijkheden de bovenhand kriir 
oen, vlucht hij in zijn hoo-
by : hij studeert nieuwe ta
len en wijdt zich _ aan het 
verzamelen van jade-figu
ren, een hobby waarin hij 
ook al meer dan gewone 
faam verworven heeft. Als 
schaduwzijde noemt Jarring 
de soms langdurige schei
ding van zijn vrouxo Vrania 
(haar vader was een be
roemd astronoom vandaar 
de naam) en van zijn doch
ter die heide de linguïstische 
passie van echtgenoot en 
vader delen. Soms ovemalt 
hem het heimwee naar huis, 
naar de boerderij bij Viken, 
xoaar hij in oktober 1907 ge
boren werd. Met Gunnar 
larrinq zal een man bemid
delen die bij alle kosrnopo-
litisrhe oriëntatie nooit de 
voelina met het eigen leef
milieu en zijn vaak irratio
nele bindingen verloren 
heeft. 
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« Zolang de gezinshoofden van het arrondissement Brussel-Hoofdstad 
niet in de mogelijkheid verkeren hun kinderen op een redelijke afstand 
naar nederlandstallge officiële scholen te sturen, richt de staat jaarlijks 
tien lagere scholen met kleuterafdeling op, over welker vestigingsplaats 
beslist wordt op advies van de taalinspektie ». Zo luidt artikel 21 van de 
wet van 10 juli 1963. 

Vorig jaar, begin september, gingen wi j even een kijkje nemen ter 
plaatse om na te gaan hoe deze wet in de praktijk wordt toegepast. 
Geen tien, slechts vijf « taalwetstichtingen » waren toen klaar gekomen. 
En « klaar komen » is dan nog een groot woord, want zowat overal was 
men nog meubelen aan het versieuren, schilders-behangers hadden de 
handen vol, er diende nog duchtig gepoetst, en tussen de rommel tracht
ten de pas aangestelde onderwijzeresjes de kinderen toch maar zinnig 
bezig te houden. Kortom, een mizerabele situatie. Het meest schrijnende 
voorbeeld troffen we aan in de Washingtonstraat te Eisene. We schre
ven toen : « Het grijze huis aan de Washingtonstraat staat kennelijk al 
maanden leeg. Achter een raam vol stof hangt een affiche met bloemmo
tief, op de bruine schilferige deur zit een papiertje gespeld met de me
dedeling dat men hier elke dag leerlingen kan inschrijven. Het is even 
over halftwee als we aanbellen. We horen echter geen belgeluid, en er 
komt ook niemand opendoen. Voorbijgangers kijken ons wat spottend 
aan.., ». 

WW 

zes nieuwe taalscholen te brussel 

wij w i l l e 

op de pi 
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Eisene, Washingtonstraat. Tot drie.naal toe kreec, dit ^ ^ ^ ^ ^ f o ^ ^ - d e volle laag van de franstalige onverdraagzamen. En nu maar verder scUreer. 

(foto «De Standaard))). 

VLAMINGEN IN BRUSSELSE 

DIASPORA 

Wel, we zijn deze week nog maar eens 
naar de Washingtonstraat gereden. Het 
werd een komplete verrassing. Alles is 
nu kraakzindelijk geschilderd, de bel 
werkt, en in de gang horen wij de helle 
stemmen van spelende kinderen. De 
vriendelijke jonge direkteur : « Ja, hoor, 
het ergste leed is nu geleden. Ondanks 
de tegenwerking, de vijandigheid en de 
hoon van sommige omwonenden (tot 
driemaal toe werd vorig jaar de gevel 
beklad met schimpteksten) hebben wij 
nu toch 28 kinderen, vijftien kleuters 
en dertien lagere school-leerlingen. Een 
denderend.getal is het niet, maar als je 
weet dat hier vorig schooljaar gestart 
werd met twee kleuters en twee lagere 
schoolkinderen... » Gemakkelijk ging 
het echt niet. « Onze grootste moeilijk
heid in deze overwegend franstalige om
geving is het « ontdekken » van Vlaam
se ouders » zegt de direkteur. 

Het gemeentebestuur van Eisene (dat 
er prat op gaat dat Eisene een « oasis 
francophone» zal blijven) verleent niet 
de minste medewerking. Mevrouw Lom-
baert — die om gezondsheidsredenen 
nu vervangen werd — en hijzelf heb
ben het dan maar op een andere wijze 
moeten aanpakken. Tijdens de vakantie 
spraken zij de mensen aan op straat in 
het park. in de winkel.. . «Onze voor
naamste bedoeling : aan de vjaamse in
woners gewoon meedelen dat er nu ook 
een vlaams schooltje bestaat vlakbij 
hun huis. De meesten wisten het ge
woon niet». Dat monnikenwerk werd 

ten slotte beloond zoals de cijfers uit
wijzen. Hoed af voor deze onderwijs
mensen uit de brusselse diaspora. 

HET BESTE PAS GOED GENOEG 

Maar het blijft een pijnlijke geschie
denis. Het huis waarin nu les wordt ge
geven, hoe kraakzindelijk het er ook is. 
zal bovendien altijd minder geschikt 
blijven voor schoolse aktiviteiten. De 
kinderen kunnen er nauwelijks spelen 
op het onooglijke « koertje » en uitbrei-
dingsmcgelijkheden zijn er niet. Waar
om de Vlaamse ouder; dan toch hun kin
deren s tu ren? Direkteur Wouters : 
«Ons hoofdargument is ontegenspreke-
li.lk de kwaliteit van ons onderwijs. U 
begri,ipt. het is bijna individueel onder
wijs. De leerkracht kan zich met elk 
kmd afzonderlijk bezig houden het 
voortdurend op de voet volgen. Het 
kmd is geen nummer in d j massa. En 
bovendien mogen wij er zonder meer 
voor uitkomen dat wij de enige school 
in de omgeving zijn die werkelijk 
tweetalige leerlingen vormt.» Het zijn 
argumenten die zelfs bepaalde fransta-
Iigen aanspreken : zij zien ook wel dat 
het met de vorming tot tweetaligheid 
in de _ meeste franstalige scholen ook 
niet dat is En in Brussel moet je twee
talig zijn. Daarom nemen de vlaamse 
ouders er de minder gunstige materië
le om.standigheden maar bij. als hun 
kmd maar goed onderwijs krijgt Na
tuurlijk zullen wij pas echt van'«gelijk-
ke kansen» kunnen spreken als elke 
Vlaamse schoolinrichting over dezelfde 
akkomodatie kan beschikken als de 
franstalige scholen.» 

Vori.a jaar schreven we. ter attentie 
van de minister van Nationale Opvoe
ding, op het einde van ons artikel : 
«Ook volgend iaar moeten er — vol
gens de wet — weer tien vlaamse rijks
scholen bijkomen. Wordt daaraan nu 
reeds gedacht ? » Het kwam ons immers 
voor dat rond de «taalwetst ichtingen » 
een aardig stukje geïmprovizeerd werd. 
dat het -net de koördinatie tussen de 
diensten van Nationale Opvoeding en 
die van Openbare Werken ook niet zo 
best boterde, dat er al te veel tijd ver
loren ging met allerhande administra
tieve rompslomp. 

«Er gaat inderdaad heel wat tijd 
verloren met het inwinnen van de ad
viezen» gaf de heer Schellens, op
drachthouder bij het kabinet van mi
nister Vermeylen grif toe «Maar» , 
zegt hij «de wet schrijft dit nu een
maal voor.» 

ADMINISTRATIEVE ROAAPSLOMP 

Over het waarom van dat alles 'wil
len wi] het straks even hebben. Laten 
wi] eerst eens zien wat er dit jaar van 
de tien voorgeschreven nieuwe «stich
tingen » is in huis gekomen. 

Laten wij het ronduit bekennen : 
hoewel er ook nu slechts zes van de 
hen nieuwe scholen gerealizeerd wer-
dlen, is onze indruk dat men het toch 
heel wat beter heeft aangepakt dan in 
1969. Twee van de vijf scholen die we 
bezochten kunnen zelfs doorgaan als 
model van vfrat het altijd zou moeten 
zijn : échte scholen. 

EEN ECHTE SCHOOL 

Haachtsesteenweg, Schaarbeek. Op 
een ruim terrein, met bomen en groen, 
staat een spiksplinternieuw schoolge
bouw : drie klaslokalen en een mooie 
speelzaal Momenteel bieden ze ru imte 
aan twee kleuterklasjes en een eerste-
graadsklas. Het leerlingenaantal (29 
vanaf de eerste schooldag) is heel be
hoorlijk voor een eerste schooljaar Er 
komen trouwens nog elke dag nieuwe 
inschrijvingen binnen. «In de omgeving 
werd de oprichting reeds meegedeeld 
aan de ouders in jul i» zegt ons een van 
de onderwijzeresjes «daa r zorgde de 
direktie van het Koninklijk Ateneum 
voor. van wie deze school afhangt. Toch 
werd blijkbaar een kleine fout ge
maakt • er stond niet bij dat er ook een 
eerste-graadsklas zou bij zijn. Kijk 
maar op het bord daar, het staat er niet 
eens op vermeld. Maar de mensen ko
men het nu wel vlug te weten.» 

In elk geval wordt dit moderne 
schooltje een treffer, en er is alle ruim
te om er later een volwaardig uitge-
bocwde lagere school met kleuterafde
ling van te maken Zo hoort het, ouders 
die daar hun kinderen toevertrouwen 
hoeven niet het ellendige gevoel t e 
hebben van «Ach. is dat nou een 
school ? » Het is een échte school. 

KONKURRENTIESTRIJD 

In de Sleeckxlaan wat verderop ziet 
het er minder lief uit. Ook dit is een 
wijkschooltje van het Koninklijk Ate
neum aan de Koninklijke Ste Maria
straat. Een ruim burgershuis (voorma-
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niet s c h i e t e n 
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Goed, we zijn er aus een tikkeltje op vooruit gegaan ^mas votig iaa-i 
Moeten wij nu alleluia zingen en het wieiookvat 2waaien voor mandarijn 
Vermeylen ^ Wij denken er met aan Zes nieuwe taalwetscholen dat zim 
er nog altijd vier te weinig Vorig iaar werden er maar v^i opgericht en 
m 1968 geen enkele ' Ondanks alle qepor m de onimllige 'rug van de acht
bare heer minister werd het wettelijke getal van tien per laar nog altiid 
met bereikt, en de achterstand wordt steeds groter Zevenfia taalwetscho-
len moesten er al zijn en dan bedoelen we scholen Het zijn er hnnauit 
dertig, en ettelijke daarvan zijn en blijven slechts noodoplo'isinqen. 

Wij kennen de uitleg die ze op het kabinet geven voor de?e schromehike 
achterstand Een jeitélijk tekort aan kredieten er is geen vast laarhiks 
bedrag voorzien, en van de uitgetrokken kredieten kan slecht"; een beverkt 
procent ook w'>rkeliik worden besteed. Konjunkturele hpve'^kingen, weet 
je wpl 

Allemaal goea en wel, maar heeft de reaenno dan mei ie veinomde 
plicht, voldoende geld te voorzien om de wet te doen toevaiien ' Is haar 
ere-^chuld tov de jarenlang achtergestelde gedi<;krimineerde Vlnmmnpn 
in deze godvergeten « hoofdstad » met groot aenoeg ' En heeft de minister 
van Nationale Opvoeding met de plicht er deze simpele waarheid voortdu
rend m te heien bij zijn dierbare kollega's ' 

En dan de vele « praktische moeilijkheden » waarmee men homf aan
draven Dat het heksenwerk is om in de dichfbebouwde aaglomeratie nog 
gunstige inplantinasterreinen te vinden En als die er ziJn de brusselse 
gemeentebesturen die daar dan liever buildings bouwen Dnt brennt volk 
bij zie je. dus kie-^ers en inkomsten voor de aemeentekos De adrrvm''tra-
tieve_ adviezen-romvslomp die ertoe l^idt dat elk nieuw komnkh-tk besluit 
pas in mei, juni of juli wordt gepubliceerd 

Goed goed wij willen rustig aannemen dat de hh Schellens en '^erve 
daarmee de handen 7wl hebben Dat ZIT doen wat ?ii kunnen Maar de 
politieke verantivnardelijkheid van hun baas en van de reaering wnrdt er 
niet minder om Kiik eens aan als appartem ent en-spekul anten iv vesten 
zitten komen de mihoenen KDPI vlqf op tafel Ah internationale oraams-
rnen ertoe be^lwten naar Belaië naar Brussel te komen dan loordt ir? een 
hip en een wip én het geld én de nodiae ruimte gevonden Maar vnnr de 
broodnodige vlaam.<:e scholen-infrasfruktuur zou het niet kunnen "^ Als 
men maar ivil dan kan alles Met geld en onteigeningsbesluiten innrdt zelfs 
de mee-'t omciillige brusselse frankofoon wel tot rede ombracht f^Tnfuurhtk 
de rabiate Vlnminnhaters in Brussel •nullen dan « ansmVaae » srhrpoyiven 
yersvillina Zij hebben alleen het recht in deze zaak te zwijnen ' Want het 
is hun schuld het is te wijten aan hun racistisch aekuin dat de vlanmse 
minderheid in Brussel over een onvoldoende uitaebouwd schol^nnet be
schikt Maar natuurlijk — en dnt zegt men er niet bij — hnn invloed reikt 
tot in de paritair samengestelde reaering en v>eeat er ^waar door 

Nee, het beleid van Vermeylen bhjft ook op het terrein van de taahvet 
stichtinaen vér beneden de maat En de regering draagt er mee verant
woordelijkheid voor. 

fiWj'^'ilf * ! * ^ 
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lig wolbedriif, schijnt het) met grote 
tuin, dat wel maar het ziet er allemaal 
nog wat verwaarloosd uit Die tuin be
doel ik In de ruime kamers beneden is 
er al een tikkeltje sfeer maar toch 
Het plaatsen van de meubelen was nog 
voloo aan de gang toen wii er on 4 sep
tember binnenliepen Een onderwijzeres 
en een kleuteronderwijzeresie houden 
het toezicht op een handvol kleine jon
gens en meisjes Hij zegt * « Er komen 
er nog wel bij dat staat vast De om ge
vind werd Das einde augustus door 
middel van foldertjes ervan verwittigd 
dat hier een school kwam En de eerste 
schooldag zag het er hier nogal ver
ward uit » Of het dan niet wat vroeger 
kon "> « Tja » 

«Een ander_ nadeel » zegt de onder
wijzer nog «in gemeentescholen is er 
too7icht tot omstreeks 19 u hier slechts 
tot 17u30 en daar worden wij dan nog 
met eens voor bezoldigd In de konkur-
rentiestrijd tussen de scholen — ja ook 
wii ontsnappen daaraan helaas niet — 
treii-Ven wij aan 't kortste einde Hier 
in Brussel zijn er veel ouders die alle
bei uit werken gaan Hun vraag is 
dan hoelang kan mijn kind hier op 
school blijven ' » 

DICHTBIJ HUIS 

_ Over naar Oudergem. In de reziden-
tiele Vogelzangwi]k werd het nieuwe 
Vlaamse schooltje naar mi:n gevoel bie-
zonder goed gelokalizeerd. Het is een 
heel toonbaar burgershuis, en van de 
tuin is een knappe speelruimte te ma
ken midden het groen. Een tiental kin
deren voor kleuter- en eerste graads

klas samen is nog niet veel maar ook 
hier werd de omgeving nas laat inge
licht «In de laatste veertien dagen van 
augustus» menen de beide schooljuf
frouwen «het bord aan de voorgevel 
kwam er pas op de eerste schooldag. 
De dag voordien waren de vroegere be
woners pas verhuisd dus het kon moei-
liiV vroeger » 

Hoe de ouders reageren ' «Ze zijn 
heel tevreden dat ze nu dichtbij huis 
hun kleine kinderen op school kunnen 
brengen Héél tevreden Zodra alle Vla
mingen in de buurt dat weten komen 
er vast nog kinderen bii Laat het huis 
mai^r eens afgewerkt en netjes zijn » 

Dp juffrouwen hebben er in elk geval 
al flink hun best voor gedaan Vlaamse 
leerkrachten in het brusselse ghetto 
zijn geen «uurtiecWonoers» Van hen 
wordt heel wat rnnpr verwaf^ht dan al
leen maar lesgeven. En ze doen het nog 
ook. 

ALS 'T GOED IS, 
ZEGGEN WE 'T OOK 

Dé verrassing van deze exploratie-
tocht wordt de nieuwe school aan de 
ukkelse Floréallaan Een prachtig groot 
gebouw nagelnieuw midden een zee 
van groene ruimte Zou dit de nieuwe 
Vlaamse school zijn ' Bijna ondenkbaar 
als je gezien hebt hoe men op andere 
plaatsen van wal moet steken 

Ik wordt er ontvangen door een stra
lende mevrouw Hessens, die er terecht 
fier op gaat dat dit dé vlaamse verwe
zenlijking is onder de rijksscholen van 
Brussel. Voorheen bouwde zij als direk-

trfce van de Rijkslagere School bij het 
Ateneum van Ukkel een stevige leerlin-
genstand op «Het vraagt inzet, geloof 
me vast» zegt ze «kontakten met alle 
mogelijke verenigingen en vooral een 
buitengewone zorg voor de kwaliteit 
van je onderwijs Want dit geeft uit
eindelijk de doorslag en terecht In 
1967 werd dan besloten tot de oprich
ting van een tweede rijkslagere school 
hier in de Floréallaan, onder eenzelfde 
direktie Drie jaar lang hebben wij daar 
publiciteit voor gemaakt de mensen za
gen met ons en ondanks alle moeilijk
heden de school groeien elke dag Het 
werd hun school Heel wat leerlingen 
kwamen naar de RLS in de Reisdorf-
laan (Ateneum) in afwachting dat dit 
gebouw zou klaar zijn En nu staat het 
er » 

In al zijn glorie, een modelschool wat 
de inrichting betreft De direktrice leidt 
ons rond in het luchtige gebouw Alles 
is er wat een moderne school moet heb
ben, en de klassen (kleuterklassen en 
een volledige gamma lagere schoolklas
sen) zitten vol leerlingen In totaal 
honderd veertig! 

Maar is de rijkslagere school van de 
Reisdorflaan nu niet leeggelopen ' « Na
tuurlijk zijn heel wat leerlingen naar 
hier overgekomen maar «leeggelopen» 
is de andere school echt niet En ver
geet niet • nu hebben wij toch twee 
scholen n i e t ' En op de spreiding komt 
het ten slotte aan » 

STRAKS WORDT HET WEL BETER 

In de Berckmansstraat (St Gillis) 
staat nog een verhuiswagen voor de 

deur • de vroegere eigenaars halen hun 
laatste spullen weg Zoals de andere 
huis-scholen is het er ruim genoeg en 
er is ook hier een grote tuin Een huis 
in de rij in een drukke dichtbevolkte 
omgeving Zeventien leerlingen voor de 
kleuter en eerste graadsklas Direkteu* 
Ceulemans van de RMS uit de Over* 
winningsstraat te Brussel, waarvan 
deze school afhangt maakte eisenhan» 
dig propaganda in de wijk «Een suK-
ses» meent het onderwijzeresje dat ons 
rondleidt OoR hier Heerst de vaste 
overtuiging dat er wel meer rullen ko« 
men opdagen zodra alles tip-top in orde 
is « Alle mogelijkheden zijn aanwezig », 
bp'iluit zif optimistisch 

Een tweede wijkschool van dezelfde 
RMS was voorzien in de Ducpetiaux-
ïaan maar die kwam er ten slotte tocH 
niet Er werd geen geschikt gebouw 
voor gevonden. 

Bij de zesde «taalwetschool» van 
1970 zijn wij niet meer geraakt die 
dag Brussel ïs een uitgestrekte stad, en 
het verkeer is er meer dan elders nog 
een nachtmerrie Hopelijk kunnen_ de 
onderwijsmensen ook daar de moeilijke 
eerste schooldagen doorbijten met de 
sterkende gedachte « dat het straks wel 
beter wordt omdat hier alle mogelijk
heden voorhanden zijn » 

Al bij al ik zei het al een meer pozi-
tieve balans dan vorig jaar Wij willen 
dit oprecht getuigen Het wil echter 
niet zeggen dat wij reeds zijn waar wi] 
komen willen Elke nieuwe taalwet
stichting zou moeten kunnen starten 
zoals de scholen aan de Haachtsesteen-
weg en de Floréallaan Dan pas kunnen 
wij spreken over «gelijke kansen voor 
de Vlamingen op schoolgebied te Brus
sel» 
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hart 

en 

konventie 
WIE IS NOG NOOIT IN 

EEN TOESTAND VERZEILD, 
WAARIN HIJ ZICH HALF 
WANHOPIG AFVRAAGT : 
«HOE HOORT HET NOU 
EIGENLIJK WEL ' » OOK DE 
BEST OPGEVOEDE ZAL 
NOG AARZELINGEN KEN
NEN. WELZEKER, WELLE
VENDHEID EN HOFFELIJK
HEID ZIJN AAN ZOVELE 
KONVENTIONELE EISEN 
EN NORMEN GEBONDEN, 
DAT ZIJ EEN HELE KENNIS 
VEREISEN. OF WIJ DIT NU 
PRETTIG VINDEN OF NIET, 
IN DE MAATSCHAPPIJ 
WAARIN WIJ LEVEN DIE
NEN WIJ ER REKENING 
MEE TE HOUDEN WIJ KUN
NEN NATUURLIJK DE HELE 
WERELD AAN ONZE LAAR
ZEN LAPPEN, MAAR DAN 
MOETEN WIJ ER OOK DE 
KONSEKWENTIES V A N 
DRAGEN 

« Aktie voor een zindelijk Zwitserland » heette de operatie die zopas te Bern op kabouterachtige wijze voor het gebouw van de fede
rale regering besloten werd. Opgeruimd zou ook bi] ons netjes staan! g^oouw van ae jeae-

Aan al degenen die vrezen op 
de ene of andere dag overhoop 
te liggen met de omgangsvor
men, raden wij « Het ABC der 
Etiquette» aan. Hierin vmden 
wij de gulden regels der welle
vendheid m woord en beeld. 
Du lijvige werk, oorspronkeliik 
in het Duits geschreven, ver
scheen in nederlandse verta
ling bij de uitgeverij Manteau. 
Dit boek is een veilige gids 
langs de dikwijls onveilige we
gen van die wellevendheid, 
waar konventie een hartig 
woordje meespreekt Er bestaat 
natuurlijk een wellevendheid 
en een hoffelijkheid die regel
recht uit het hart komen en die 
van alle tijden en alle eeuwen 
ziin Maar daarnaast heeft de 
konventie, uit de beschaving 
gegroeid, gezorgd voor 'n reeks 
voetangels Niemand trapt er 
graag in. Te meer omdat een 
juist gebaar of een welgekozen 
woord soms een hele toekomst 
beïnvloedt. 

HET OOSTEN IS ANDERS 

Een aangename verrassing is 
het niet altijd als men. beladen 
met een hele bagage westerse 
etiquette m de oosterse we
reld tot de ontdekking komt 
dat heelwat gebonden is aan 
geografische grenzen. Geen 
«man of vrouw van de we
reld » zal er ooit aan denken 
zich vol te proppen wanneer 
hij of zij ergens uitgenodigd 
worden Dit hoort nochtans wel 
zo op vele plaatsen m het Oos
ten, waar de gastheer glundert 
als hij merkt dat zijn tafel alle 
eer wordt aangedaan Iemand 
van ons. die per ongeluk de 
maag laat oprispen. zou van 
schaamte liefst in een molle
gat willen verdwijnen Niet zo 
bij de Chinezen en sommige 
arabische stammen, waar dit 
een zeer gewaardeerde blijk 
van wellevendheid is In tegen
stelling met de westerling die 
overal en altiid bij plechtige 
gebeurtenissen de schoenen 
aanhoudt, kan dit zeer onwel
voeglijk zijn in het Oosten, 
met name m Japan Wee dege
ne, die voorzien is van een 
hardnekkige grote teen die 
steeds verkiest dooi de kous 
heen het daglicht te zoeken ' 
Dit is in Japan zowat het top
punt van onwelvoegelijkheid 
samen met het snuiten van de 
neus Als dit laatste bij ons 
/eer diskroet gebeurt zal wel 
niemand er aanstoot aan ne
men. 

HET GRASPERK 
VAN LODEWIJK 

Het woord «et iquet te» is, 
volgens de overlevering, bij 
toeval ontstaan. De oppertui-
nier van Lodewijk de Veer
tiende had op zekere dag bord
jes aangebracht op zijn pas 
aangelegd grasveld. Op die 
bordjes w a r e n ' etiketten ge
plakt met de vermelding « Ver
boden op het gras te lopen». 
Aangezien niemand er zich 
scheen aan te storen, ging de 
tuinier zijn beklag maken bij 
de koning. Deze vaardigde een 
dekreet uit dat Juidde . « en 
zich te houden aan de etiket
ten ». Zo werd het woord « eti
quette » voortaan gebruikt voor 
alles, wat met goede manieren 
te maken had. 

HEREN OF JANUSSEN ? 

In het boek wordt de vraag 
gesteld : «wa t is een heer ">» 
Op die vraag bestaan vele ant
woorden. Ook ironische, zoals : 
«een heer neemt, ook als hij 
alleen is, de klontjes met een 
tangetje uit de suikerpot.» 
Maar in ieder geval is een heer 
niet iemand die er twee ge
dragslijnen op nahoudt, een 
voor huiselijk gebruik en een 
voor de buitenwereld Iedereen 
kent wel het tipe van man dat 
thuis vuil en ongeschoren rond
loopt van zijn vrouw eist dat 
zij zijn pantoffels brengt en 
zich aan niemand of niets 
stoort. Tot op het ogenblik dat 
er bezoek komt en meneer — 
als door een toverstokje aange
raakt — verandert in een be
minnelijke, op en top verzorg
de gastheer die alle harten ver
overt. Goede manieren laat 
men zomaar niet als een paar 
schoenen voor de deur staan ! 
Iemand met dergelijke dubbe
le gedragslijn loopt een of an
dere '>iag toch eens tegen de 
lamp Gelukkig m a a r ! 

TWEE SOORTEN 

Uit het hoofdstuk over het 
groeten en het handen geven 
kunnen wij ook heel wat op
steken. De kunst van konverse-
ren zit eveneens vol angels en 
schietgeweren. Een cinikus 

heeft dan ook al eens opge
merkt : «Bij een konversatie 
zijn twee soorten mensen be
trokken : de vervelenden en de 
verveelden.» Behoor liever tot 
de laatste kategorie en zeg lie
ver niets dan te veel, raadt het 
boek aan. Godsdienst en poli
tiek zijn verraderlijke onder
werpen in een groot gezel
schap, waarin wij niet ieder
een even goed kennen en daar
door heel ongewild en pijnlijk 
op kleme en grote tenen kun
nen trappen. Waar we ons 
evenmin aan wagen is het te-
ma geld. Het interesseert nie
mand, hoeveel de zetels in 
onze livmg gekost hebben en 
wat we de laatste keer aan de 
tandarts hebben betaald Onze 
zorgen vormen geen prettige 
gespreksstof m een kring onbe
kende mensen. En wie kent 
niet de moeder met haar einde
loze verhalen over de al of niet 
bestaande deugden en begaafd-
heden van haar kroost. Ieder
een krijgt al het land aan de 
schapen zonder ze ooit gezien 
te hebben ! 

KLEEDT U MAAR UIT 

«Weet U wat ook zo buiten
gewoon ergerlijk is ' », vraagt 
het boek. Mensen die. waar ze 
ook komen, een hun bekende 
(of zelfs het voorgestelde) dok
ter aanschieten en een relaas 
van al hun ziekteverschijnse
len ten beste geven En onze 
geneesheren zijn allemaal niet 
zo gevat als een weense spe
cialist die in zulke gevallen, 
vooral als het dames betrof, 
onverstoorbaar antwoordde : 
«prachtig, prachtig, mevrouw-
tje, kleedt u zich maar even 
uit, dan kan ik eens zien ». 

Dat er dus naar tijdperk en 
landaard verschillen zijn, belet 
niet dat de bron van wellevend 
gedrag m het hart ligt van 
elke mens Eerbied voor de 
moeilijkheden en eigenaardig
heden van de medemens en in
zicht in de relativiteit van de 
eigen verdiensten zijn trekken, 
die zowel een dokwerker als 
een direkteur, een boerin zowel 
als een zakenvrouw kan bezit
ten En altijd, of hij nu arm is 
of rijk. wordt iemand om die 
eigenschappen geprezen en ge
waardeerd 

Hilda U. 

jane r 

« Het ABC. der Etiquette », bewerkt door Lidi Luursema. Uit

geverij Manteau, Nervierslaan, Brussel 304 blz - 195 jr. 

haar ei 

Een amerikaanse vrouw 7 Een zelfvoldane toeriste, kom
pleet gezonnebrild en geverfd, met nylons totaal ladderloos : 
een perfekt reukloos, smetteloos en smakeloos wezen. Haat-
levensbehoeften uiten zich in « Oh, what's nice ! » -uitroepen 
en shopping. Ze is niet zo jong meer en achter haar aan 
dwarrelt een hulpeloos ^schepsel : de echtgenoot. 

De ameiikaanse vrouw ? Ze i's soms heks van Salem of dut-
velaanbid?ter rond Charles Manson : vreemd fin wreed, haar 
angelsaksische afkomst niet verloochenend. En ze is niet zo 
onschuldig als haar blonde manen en poppengezicht doen 
vermoeden. 

Ofwel heeft ze iets van een Calamity Jane of Bonnie (van 
Clyde, je weet wel). Ze wandelt het rosse leven door, figuur
lijk of letterlijk met schietgeweren en uiteindelijk komt ze 
in de wolvenijzers terecht. Voor haar geen happy-end : dat is 
tegen de moraal en de vrouwenbonden. 

De leden hiervan zijn de afstammelingen van de pioniers
vrouwen en hun mentaliteit : de dames van de lemon-pies, 
de krulijzers en de Peyton Place-roddel. Een tiental jaren 
geleden waakten ze over de amerikaanse film. «In Cold 
Blood » mocht, maar o wee voor Baby Doli's. En o wee voor 
de politieker die niet naar ze keek. 

Zo belanden we onvermijdelijk bij de Amerikanase in de 
politiek. Zij is meestal het uithangbord van haar man : vlot, 
zelfverzekerd, oppassende moeder, liefhebbende echtgenote 
die haar man door de politieke jungle loodst, hem zelfs een 
aureool van sukses schenkt. Zo'n politieke dames zijn bij ons 
onbekend In de States heb je meer dan één Ethel (Jackie is 
« out»). 

Heel zelden echter neemt ze zelf de teugels van het politie
ke paard in handen. Dan is het om, als een Coretta, de taak 
van een verdwenen echtgenoot voort te zetten. 

Daar heb je dan echter Jane Fonda : de filmster in de 
politiek. Ja, inderdaad, Shirley Temple staat ook in de poli
tieke arena de brullende tijgers te temmen... maar Jane is 
zelf tijgerin. 

Deze dochter van haar vader, nu drieëndertigjarige ex-Bar-
barella, heeft een flinke dozis verstand meegekregen : niet 
langer een zeldzaam feit bij een filmster. Nu pas zijn de lan
ge haren af geknipt en is de politieke passie een slachtoffer 
rijker. Zij is niet alléén in het verkondigen van bepaalde 
ideeën : Marlon Brando, Paye Dunnaway, zelf Sinatra willen 
een new frontier, maar Jane handelt Ze kiest partij voor de 
vergeten armen, voor de miskendste U.S.-burgers : de India
nen. Natuurlijk kregen de rode broeders hun publiciteit en 
Jane ook; Alcatraz vond een andere betekenis en «Red 
Power » werd een begrip te meer. 

Op 9 mei was ze één van de redenaars van de betoging der 
S5 duizend te Washington en de 12e deelde ze te Fort Hood 
pamfletten aan jonge soldaten uit. Ze werd zowat een sim-
bool van hel verzet tegen de amerikaanse interventie in 
Cambodja en zelfs supportert ze voor black power .. 

Laten wij ons niet vermeien in pro of contra de ideeën, 
maar alleen het verschijnsel « Jane » bekijken. Ze is zowat 
de jonge vrouw van 1970 : voor toestanden geplaatst die haar 
afkeuring oproepen reageert ze niet alleen met woorden. Ze 
treedt op, durvend onafhankelijk Wat voor een vrouw ook 
in haai land nog uniek is 

Streven naa^ hevriidm(>, van anderen is zichzelf bevrijden : 
e^n leuze die we ons eigen kunnen maken. 

Huguette D.B. 
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Op 3 oktober is het twee jaar geieuen uac 
Wim Maes plots overleed. Zijn vrienden en 
strijdgenoten hebben eraan gehouden, zijn na
gedachtenis te eren door de uitgave van een 
gedenkboek, samengesteld door Karel Öillen 
en verlucht met talrijke foto's. 

Karel Dillen heeft van dit boek geen « bio
grafie » in de gewone betekenis willen maken. 
Hij heeft de situatie geschetst waarin mensen 
als Wim Maes optraden, moesten optreden -
omdat de problemen vaag zodanig vastliepen 
dat alleen de daad, rebellisch maar juist, ze 
nog tot een oplossing brengen kon : zo deed 
o.m. ook Grammens vóór de oorlog ! 

De wijze waarop de auteur de figuur van 
Wim Maes oproept is geenszins die van een 
kritiekloos bewonderaar, hoewel de nationa
list Dillen de nationalist Maes ontmoet op het 
terrein van hun beider radikaal nationalisme. 
Karel Dillen schetst het ontstaan van de 
V.M.O. en haar noodzaak op een ogenblik dat 
de « verwoeste beweging » terug op gang wou 
komen, dat daarom door terreur getracht werd 
haar van de straat te houden en haar bijeen
komsten uiteen te ranselen (wie uit de tijd 
van Vlaamse Koncentratie en begin der V.U, 
herinnert zich niet de anti-Fosty-meeting te 

tuigde voor de liefde van duizenden, tiendui
zenden uit het vlaams-nationale kamp. 

De tekst van Karel Dillen is geen ongenuan
ceerde ode, geen poging tot heldenverering 
of vlaams-nationale hagiografe : het is een 
getuigenis voor mens en idee. Dat een aantal 
mensen nooit erg veel begrip hebben opge
bracht voor zijn werk en er zelfs geen poging 
toe deden, kan betreurd worden. Wat in ons 
blad bij zijn heengaan geschreven werd — 
door Dillen geciteerd — mogen wij hier her
halen : « Hij heeft vaak ongelijk gehad. Maar 
wat belangrijker is : hij heeft vaak gelijk ge
had waar het intellekt en de politieke taktiek 
geen weg en geen mogelijkheid zagen. Hij 
heeft ons, politiekers, de les gegeven dat in
tellekt niet alles is en dat het geloof inder
daad bergen kan verzetten ». 

Over de diversiteit der wegen in de Vlaam
se beweging zegt de auteur : « In de vlaamse 
beweging zijn er vele wegen die een eind in 
de richting van het doel lopen. Sommige zijn 
recht, andere krom. Sommige zijn breed, goed 
aangelegd, gemakkelijk te bewandelen. Ande
re wegen moeten zelfs nog aangelegd worden. 
Er is een veelvoud van taktieken, metodes, 
werkwijzen. Er is een grote verscheidenheid 

wim maes - gedenkboek 
Antwerpen ?). « Het zware herbeginnen » kon 
slechts slagen dank zij de moed — de morele 
én de fizische — van een handvol mensen die 
géén intellektuelen waren, die er takisch wel 
eens naast sloegen maar die mede aan de ba-
zis liggen van de latere doorbraak van het 
vlaams-nationalisme. Karel Dillen geeft een 
— uiteraard onvolledig — overzicht van de 
vele aktiviteiten van Wim Maes en zijn « man-
nekes » : zowel het politiek werk in vaak 
moeilijke omstandigheden als de Voer-aktie, 
de aktie tegen de franse preken, de amnestie-
aktie, de aktie aan de kust. Dillen citeert ook 
de tegenstanders, spreekt over de wrijvingen 
die zich voordeden en geeft tenslotte een zeer 
menselijk portret van de man die vaak als 
een « harde » werd afgeschilderd, maar die 
een zeer gevoelig mens was, een man met een 
hart dat — juist omdat het zo volledig voor 
de zaak klopte die hem het duurbaarste was 
— ook onder de druk van het eigen gevoels-
geweld begaf. In een artikel in de « Sunday 
Telegraph » noemde Patrick Thurston hem-
« totally dedicated to his cause ». Zijn open
heid, zijn eerlijkheid, zijn sterk gevoelsbe-
toond nationalisme waren er de oorzaak van 
dat hij over een gezag beschikte bij zijn man
nen dat onbetwistbaar was en dat hij een on
geëvenaarde populariteit genoot bij het 
vlaams-nationale publiek. Zijn begrafenis ge

in karakters in de vlaamse beweging, naar 
het gekende woord van Lodewijk Dosfel : 
beeldstormers, bos- en watergeuzen, Egmonts 
en Zwijgers, redenaars met vuur en zoetge
vooisde dichters, terroristen en girondijnen, 
Carausii en Wates, stokers en remmers, zonen 
van Jordaens en telgen van Memlinc, heide
nen en mistiekers, straatschreeuwers en stu
diecelkluizenaars, bloedrijken en gallijders, 
jeugdige onbezonnenen, gezwollen van jonge 
overmoed en grijze skeptische twijfelaars die 
de koele gedachte tot sprakeloosheid stemt ». 

In deze diversiteit der wegen heeft de weg 
die Wim Maes koos zijn onbetwistbare en on
vervangbare verdienste gehad. Dat in een be
weging geen mens en geen groepering alle 
heil brengen kunnen, is voor Je hand liggend, 
zegt de schrijver. 

In een slotwoord richt Karel Dillen zich tot 
de militanten van nu en die van vroeger, uit 
alle nationalistische bewegingen, aan wie hij 
dit gedenkboek opdraagt : aan de jongens die 
zó dikwijls het vuile werk in de beweging 
hebben moeten doen, dat sommigen van hen 
« de vuile jongens van de beweging » hebben 
gemaakt. 

Karel Dillen 
Verkrijgbaar : 
schaat. 

• « Wim Maes ». Geb. 190 blz. 
mevr. wed. W. Maes, Bras-
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' • Marcel Cockx stelt ten toon van 6 oktober 
in de Standaard Galerij, Christinastraat 144 
te Oostende. Zon- en feestdagen gesloten • 

• Volgens gegevens van een groot aantal 
vlaamse, boekhandels ziet de bestsellerlijst 
voor juli er als volgt uit. In de kategorie heU 
letrie spande Gaston Dumcz* « Mijn leven 
onder de Belgen » de kroon, gevolgd door 
« Jacqueline en ik » (Marnix Gysen) « Wacht 
niet op de morgen » van Maria Rosseels en 
« Recht op antwoord » van Roger Van de Vel
de. 

« Airport » van A. Hailey en « Bloedbruiloft 
in Praag » van H.G. Konsalik waren de meest 
verkochte werken in vertaling. « De zaak Ir-
ma Laplasse » van K. Van Isacker en « Terug 
naar de sterren » van E. von Ddniken bleven 
de meest gevraagde boeken in de serie popu-
lair-wetenschapvelijk, terwijl in kategorie 
jeugdboek de Claudia Serie van C. Grasshoff 
en de serie « De olijke tweelingen » van A, 
Peters toppers waren • 

• Tot 20 september stelt kunstschilder José 
Bossuyt ten toon in de « Leiehoeve », Veer-
straat 9 te Zulte. De « Latemse Galerij », 
Dorpsplein te St. Martens Latem heeft tot 27 
september de bekende kunstschilder hucébert 
te gast, over wiens werk tijdens de opening 
een film werd vertoond • 

• In het brusselse paleis voor schone kunsten 
wordt op 16 september gestart met « Kunst 
van de Mayas uit Guatemala » tentoonstelling 
die loopt tot 15 november. De bloeiperiode 
van de Maya-kultuur valt tussen de vierde en 
de negende eeuw na Kristus en is gesitueerd 
in de centrale zone van hun gebied, het hui
dige Guatemala. De expozitie zal voorname
lijk rijk beschilderd aardewerk, juwelen, 
beeldjes in aardewerk en jadaiet en talrijke 
m,onumentale steles met relegieuze voorstel
lingen omvatten. Toegang : 50 fr. (25 fr. kun
stenaars en studenten), katalogus : 100 fr • 

• Het programma van de individuele ten
toonstellingen in de zalen van het paleis voor 
schone kunsten te Brussel, langs de Konings
straat zet in met skulpturen, tekeningen en 
kollages van Eduardo Paolozzi van 17 septem-
he tot 11 oktober. Van 15 oktober tot 1 no
vember « Hedendaagse Limburgse Kunst » ; 
van 5 tot 29 november : Albers : « interaction 
of color » ,• van 3 tot 24 december : Dudant en 
Benrath. Van 26 november tot 24 december 
kunt u in het zelfde gebouw schilderijen en 
beeldhouwwerken van in Parijs werkende 
kunstenaars bezichtigen gegroepeerd volgens 
de tema's kunst en wetenschap, kunst en ge
meenschap en kunst en natuur • 

• Morgen zondag 13 herdenkt de Zwalm-
streek Omer Wattez met de onthulling van 
een gedenksteen te Munkzwalm aan het wan
delpad dat zijn naam draagt en tevens Omer 
Coessens, twee figuren die de voorlorpers van 
het toerisme in de Zwalmstreek mogen ge
noemd worden. Daarmee besluiten de « Vrien
den van de Zwalmstreek » hun lente- en zo-
merwerking • 

• Kunstschilder Renaat Saey stelt tot 16 sep
tember ten toon in Galerij Waumans, O. L. 
Vrouwstraat 24, St. Niklaas. Het stadsbestuur 
van Oostende organizeert van 5 september 
tot 5 oktober in het muzeum voor Schone 
Kunsten, Wapenplein een tentoonstelling 
« Permeke en Oostende ». • 

• K.V.S. Brussel : opening van het seizoen op 
12 september met « De listige weduwe » van 
Carlo Goldini. over welke opvoering maandag 
7 september om 19.30 u. een paneelgesprek 
plaats had. Op 30 september brengt K.V.S. 
de première voor Brussel van « Vrijdag » van 
Hugo Claus • 

• Naar aanleiding van haar 15-jarig bestaan 
richt V.V.K.B.-Volkskunstgroep Zannekin uit 
Veurne op 5 en 6 september een volksdans
feest in. Naast westvlaamse, oostvlaamse, ant-
werpse en limburgse groepen treden ook een 
franse en twee duitse groepen op w.o. de be
kende « Ammeldnder Trachtengruppe » uit 
Zwischen-ahn • 
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Vorige wee\ woensdag overleed Franfois Mauriac, lid van 

'de franse Académie sedert / 9 J J , Nobelprijs literatuur ig^2, 

beschouwd als een van Fran^rijkj grote schrijvers dezer 

eeuw en nu bij zijn overlijden door de hoogste \er\ehjke 

instanties zelfs geroemd als een « groot \atohe\ ». Mauriac 

zou op II o\tober 8^ geworden zijn : hij werd in 188^ 

geboren te Bordeaux, waar hij zijn licentiaat in de letteren 

behaalde. 

Fran9ois Mauriac 

Zijn li teraire loopbaan begon 
in 1909 met een bundel gedich
ten « Les Mains jointes ». Zijn 
eerste roman zou verschijnen 
in 1313 : « L'enfant chargé de 
chaines », gevolgd door « La 
Robe prétexte » in 1914, « La 
Chair et Ie Sang » in 1920 en 
« Préséances » in 1921. 

Wanneer in 1922 « Le baiser 
au lepreux » verschijnt, wordt 
Mauriacs faam voor goed geves
tigd. Van dan af verschijnen re
gelmatig, bijna elk jaar één, 
zijn talri jke romans : een 
twaalftal, waarvan « Le Fleuve 
du Feu » in 1925 de romanprijs 
der Académie ontvangt, en 
waaronder o.m. zijn bekendste 
werken : « Genitr ix », « Thérè-
se Desqueyroux », he t werk 
met de grootste oplage, wellicht 
ook zijn meesterwerk : « Le 
Noeud de Vipères », « Le Mys-
tère Frontenac », « Les Anges 
Noirs «... 

In 1933 werd Mauriac tot lid 
der Académie gekozen, in ver
vanging van Eugene Brieux. 
Vanaf 1936 keert de romancier 
zich naar de joernalistiek en 
naar het toneel : slechts één ro
man (« La Phariséenne ») ver
schijnt in 1941. Vanaf 1944 me
dewerker aan « Le Figaro ». be
gint hij met de publikatie van 
zijn « Bloc-Notes » ; eerst in het 
door hem gestichte tijdschrift 
« La Table Ronde », dan in 
« L'Express ». daarna in « Le 
Figaro Lit téraire ». In 1951 
keert hij met « La Sagouin » en 
« Galigal » naar de roman te
rug, en krijgt in 1952 de Nobel
prijs voor l i teratuur. Maar op
nieuw verlaat hij de roman om 
nu helemaal naar essay en mé
moires terug te keren : in zijn 
«Bloc-Notes I, II en III », in 
zijn « Mémoires intérieurs » 
[(1959). « Ce que ie crois » (1962) 
enz. 

Vorig jaar liet de romancier 
weer van zich horen met « Un 
adolescent d'autrefois ». 

Een uitgebreid oeuvre dus, 
waarin echter in de eerste pe
riode vooral de roman, in de 
tweede het essai en het be
schouwend proza de klemtoon 
krijgen. 

Een uitgebreid oeuvre, dat 
ook op zeer verscheiden wijze 
werd beoordeeld, niet alleen op 
zijn zuiver-literaire waarde, 
maar ook op de « katoliciteit » 
ervan, die enerzijds geroemd, 
anderzijds betwist werd. Ten
slotte is er ook de Mauriac, de 
aan de rand van de politiek le
vende literator, die zich als po
litiek joernalist deed gelden en 
die daar een omstreden en vaak 
fel bestreden figuur geweest. 

Mauriacs romanoeuvre — van
af de eerste romans uit « Un 
adolescent d'autrefois» — wordt 
beheerst door een bestendige 
konfrontatie van goed en 
kwaad. Opvoeding en milieu 
van zijn jeugd hebben daarbij 
bepalend gewerkt voor zijn vi-
zie op de menselijke natuur en 
haar essentiële zondigheid. De 
streng-traditionele opvattingen, 
de puriteinse gedachten over 
zonde en geloof, over geest en 
materie, over de ziel en het li
chaam, werkten na in zijn werk 
dat als het ware een bestendige 
konfrontatie is met eigen ge
wetensproblemen waarvan de 
meeste verankerd zijn in een 
geloofswereld zoals hij die tij
dens zijn jeugd leerde kennen. 
Zijn romanfiguren zijn dan ook 
kreaties van een zoekende 
geest, veel meer dan de dragers 
en de simbolen van een werke
lijke levensproblematiek. Ro
bert Poulet noemde Mauriac 
« un faiseur de tragédies égaré 
dans le maquis romanesque ». 

Dat hij in zijn werk de ab-
straktie en een al te grote psi-
chologische ^ schetsmatigheid 
vermijden kon, ligt aan zijn ge
voel voor het dramatische en 
voor een met har t en vlees be
leefd eigen geestelijk konfl ikt : 
het is alleen zijn gemis aan es-
tetische aanleg voor het toneel 
dat hem belette zich op dat ter
rein te doen gelden. De verhou
ding tussen natuurl i jke mense
lijke neiging en zondebederf is 
bij Mauriac buiten proportie en 
krijgt in een universeel pers-
pektief een hipertrofisch uit
zicht. Daarenboven is bij zijn 
figuren dit zondebesef (en is 
ook de menselijke natuur) te 
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Waarschijnlijk kunnen deze vissers nu heelwat rustiger hun netten en bootjes klaarmaken nu die 
verveelde toeristen er niet meer zijn... 

sterk gericht op de « zonde des 
vlezes ». 

Dit erotocentrisme, gevolg 
van de bigotte opvattingen der 
19e eeuw over en de beklemto
ning van de « zuiverheid » als 
hoofddeugd, verleent Mauriacs 
werk een zekere monotonie De 
pessimistische schildering der 
menselijke na tuur als zonde
bron leidt tot een averechts mo-
ralizeren ; in zijn werk zijn 
juist die figuren die mstinktief 
leven, die dus de « zonde » ver
tegenwoordigen, ook het leven-
digst geschilderd en komen bij
na het simpatiekst uit de verf... 
Het goede en schone zijn hier 
niet één maar sluiten elkaar 
vaak uit ! 

Een ander gevolg van de hi-
pertrofie van het erotische als 
toetssteen van goed en kwaad 
is de bijna-onverschilligheid te
genover het andere kwaad — 
geweld, moord, bedrog — waar
van Mauriac de koele rappor
teur wordt. Belangrijk echter 
blijft dit werk en in zijn zui
verste uitingen — zoals in « Le 
Mystère Frontenac » bijvoor
beeld — ook een groots getui
genis van een kristelijke eeu-
wigheidsvizie, van de reddende 
kracht der genade. Een werk 
dat daarenboven getuigt voor 
het feit dat Mauriac, in de zui-
ver-estetische betekenis, een 
groot schrijver een merkwaar
dig prozaïst is 

Over een ander aspekt van 
Mauriac — dat van de politie
ke joernalist en kommentator, 
de man die ook op het politieke 
forum graag zijn stem liet ho
ren — willen wij kort zijn Men 
heeft hem, en terecht, zijn po
litieke pozitie-wijzigingen (die 
vaak op een huik-naar-de-wind-
hangen leken) verweten Aan
vankelijk onder invloed van de 
nationalisten Bourget en Bar-

rès, werd hij bewonderaar van 
Charles Maurras (zijn broer, 
prof. Mauriac, bleef Maurras 
trouw tot aan zijn dood). An
derzijds voelde hij zich ook 
aangetrokken door de progres
sieve katolieken van « Le Sil-
lon ». Tijdens de spaanse bur
geroorlog koos hij parti j — te
gen de algemeen-gangbare ka-
tolieke opinie van toen — voor 
de linksen. . Doch toen in 1940 
Pétain aan de macht kwam, be
groette hij de oude maarschalk 
o.m. als volgt : « ce vieillard, 
délégué vers nous par les morts 
de Verdun » en hij viel in « Le 
Figaro » zeer scherp Churchill 
en Engeland aan.. . Na de oor
log verklaarde hij een « gaul
list van het eerste uur » ge
weest te zijn en hij werd zelfs 
prezident van de epuratie-kom-
missie voor schrijvers hoewel 
te zijner eer dient gezegd te 
worden dat hij de terechtstel
ling van Brasillach afkeurde en 
stappen gedaan had bij de 
Gaulle ten gunste van Brasil
lach. 

Hij verdedigde achtereenvol
gens de regering Bidault en de 
medewerking met de kommu-
nisten, en werd lid van de pro-
kommunistische vereniging 
« France-U.R.S S » die hij pas 
in 1956, bij de hongaarse op
stand, verliet. Medewerker aan 
« L'Express » en verdediger 
van de radikaal-socialist Men-
dès-France, verliet hij ook dit 
kamp toen Mendès' carrière ten 
einde liep... 

Hij werd een vurig verdedi
ger van de gaullistische poli
tiek en schreef een ditram-
bisch boek over de Gaulle, dat 
Jacques Laurent de gelegen
heid verschafte op zanger en 
bezongene met een scherp pam
flet te reageren 

Men heeft Mauriac wel eens 

een windhaan genoemd. Wil 
men zijn politieke houding be
grijpen (afgezien dan van de 
klemmenseli jke kant om aan de 
zijde van de s terken te staan) 
dan dient men ook hier me t 
Mauriacs opvoeding en het mi
lieu waarui t hij gekomen is, 
rekening te houden. De s t renge 
gezagsgetrouwe katoliek, de be
wonderaar van Barrès en van 
Maurras die geloofde in orde 
en gezag, bezat ook de intellek-
tuele vrees van vele tot konfor-
misme geneigden, om zich te al
len prijze toch niet als achter
lijk of reakt ionnair te la ten 
brandmerken ! Vandaar Maur
ras maar ook « Le Sillon », van
daar naast zijn kritiekloze be
wondering voor de « monarch » 
de Gaulle het bijna aan naïvi
teit grenzend intellektueel pro-
gressisme. 

Bij alle l i teraire, politieke en 
menselijke tekorten is Mauriac, 
en dit zowel l i terair als poli
tiek, steeds een belangwekkend 
figuur geweest. Een groot kato
liek auteur ? Iemand als Coc-
teau heeft hem eens verweten, 
dat hij zijn menselijkheid juist 
in zijn katoliciteit verdronk, 
dat hij wellicht een goed kato
liek maar een slecht kris ten 
was.. . 

Laat ons, voorzichtiger dan 
Cocteau en op een afstand die 
reeds een objektiever beeld 
verschaft, slechts zien wat 
Mauriac aan blijvends schiep 
en aan groots achterliet : bij 
alle zwakheden een werk dat 
één grote beliidenis is voor he t 
gewetenskonflikt dat hem niet 
losliet, en waarvoor hij in zijn 
werk, wellicht met té mense
lijke middelen, een ui tweg 
zocht . Een werk, waarin hij 
naar het einde toe meer en 
meer getuiede voor de redden
de kracht der liefde. 

PLOEG 

Gaston M. van .der Gucht, schrijver van de 
bij De Clauwaert uitgegeven novelle «Ploeg», 
debuteerde met een roman « Deling van het 
brood » in 1952 en schreef sedertdien nog ver
scheidene verhalen en romans (ook voor de 
jeugd). 

In het verhaal « Ploeg » brengt hij een vier
tal mensen samen die allemaal werken voor 
een kommerciële tv-zender en die «ploeg» 
vormen, zowel uit noodzaak als uit een inner
lijke aandrang, en instinktmatig steun zoe
ken bij elkaar Elly. het meisje, is zowel bin
dend als verdelend element in deze kleine 
gemeenschap die verbonden is door vriend
schap en liefde. Een incident leidt tot een 
vervreemding tussen de mannen en het meis
je, dat zich nu inlaat met de direkteur Af
gunst en haat voeren tot de tragische ontkno
ping • men vindt de direkteur vermoord. 
Maar dan komt de oude ploeggeest weer bo
ven, zowel bij Elly als bij de anderen Om 
Elly te redden beschuldigen Dop en Walter 
zichzelf, maar ook Elly beweert schuldig te 
zi j^ Tot de ware toedracht der zaak uitkomt 

Het feit dat een kameraadschap tussen 
mensen verstoord wordt door één van hen, 
kan alledaags lijken • het is iets wat menig
een in zijn leven zelf ondervonden heeft en 
het is bijna normaal geworden dat. wij deze 
situatie als iets «al te menselijks» beschou

wen, iets dat niet eens meer verwondering 
baart of felle reaktie oproept. De reakties 
van de personages in deze novelle zijn daar
om ook alleen verklaarbaar wanneer wij re
kening houden met het feit dat in de eerste 
plaats het hier om jonge mensen gaat. die 
zich tegenover een gezag — in casu de direk
teur — willen affirmeren en daartoe elkaar 
nodig hebben In de tweede plaats is er heti 
feit dat een kollektieve verliefdheid op het 
meisje, te samen met een soort « gentleman's 
agreement» om haar niet voor zich alleen t e 
willen opeisen, plots doorbroken en geschokt 
wordt door een derde — de direkteur — en 
door het meisje zelf dat daardoor a.h.w ver
raad pleegt tegenover de ploeg. Beide feiten 
kunnen de felheid der reakties verklaren Zij 
verklaren ook waarom zij tenslotte weer 
« ploeg» vormen om haar te beschermen die 
zij bedreigd denken 

De auteur heeft op een zeer fijnzinnige 
wijze zonder overbodige uitweidingen, het 
tema uitgewerkt Walter een der vier is 
hierbij het centrale personage ; door een 
afwisselen en ineenvloeien van het verhaal in 
tweede en derde persoon wordt zonder 
schokken of hiaten overgegaan van het 
mnerliike beleven naar he+ uiterlijke gebeu
ren. 

Het «/erhaa^ is daarenuovei geschreven in 
een wél nuchtere maar niet onderkoelde stijl, 
geen barokke overdaad maar voldoende beeld 
en warmte om levendig te zijn. 
Gaston M van der Gucht « Ploeg ». 
Boekengilde De Clauwaert Leuven. 54 blz.; 
ïO ft. 
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TV-KiJKEN IN VLAANDEREN 

De studiedienst van de Belgische Ra
dio en Televizie Nederlandse Uitzen
dingen stuurde ons onlangs enkele alge
mene vaststellingen en ontwikkelingen 
van het kijk- en luisteronderzoek 1969. 

De besluiten hebben betrekking op de 
gegevens van de periode van 1 februari 
1969 tot en met 31 december 1969, ver
kregen op bazis van het kontinu pro
gramma-onderzoek voor radio en televi
zie, dat op 1 februari 1969 van s tar t 
ging. 

De gegevens voor 1969 zijn in hoofd
zaak van kwanti tat ieve aard. Geen 
onderzoek werd vooralsnog verricht tot 
he t vinden van verschillen in gedrags
patroon tussen de diverse bevolkings
groepen. De rezultaten worden verkre
gen bij wijze van een samengesteld pa
neel van 2.000 respondenten, reprezen-
tatief voor de gehele vlaamse bevolking 
ouder dan 15 jaar. 

Gebruik wordt gemaakt van de pa-
neelmetode met wekelijkse schriftelijke 
rapporter ing in de vorm van dagboe
ken. Afwisselend rapporteert de ene 
helft van 't paneel gedurende een week 
over televizie en de andere helft over 
de radio. Ook personen die geen' tv of 
radio hebben zijn in de steekproef ver
tegenwoordigd. De rezultaten komen 
beschikbaar in de vorm van kijkdicht-
heidscijfers, luisterdichtheidscijf^s en 
waarderingscijfers. 

De rezultaten van het onderzoek die
nen echter op kritische wijze benaderd 
t e worden. Het aspekt reprezentativi-
teit was en zal steeds een bijzondere 
zorg zijn Er is een lichte onderverte
genwoordiging van de ouderen, van de 
vrouwen en van diegenen die slechts 
lager onderwijs hebben genoten; ander

zijds is er een lichte oververtegenwoor
diging van de jeugdige leeftijdsgroepen 
en van de mannen. 

Binnen de beperkingen van de gehan
teerde steekproef moet men rekening 
houden met een statistische foutenmar
ge van de uitkomsten. Rekening hou
dende met de grootte van de steekproef 
mag aangenomen worden met een 
waarschijnlijkheid van 95 t h dat voor 
de totaalrezultaten de onbetrouwbaar-
heidsmarge van de uitkomsten maxi
maal 5 t.h. bedraagt. De uitspraken be
naderen dus met een marge van 5 t.h. 
de werkelijkheid. 

VASTSTELLINGEN 

Uit het programma-onderzoek komt 
naar voren dat de overgrote meerder
heid van de kijkers van de televizie 
vooral ontspanning verwachten. De 
meest bekeken programma's hebben 
immers een overwegend amuzements-
karakter. De kulturele, de edukatieve 
en informatieve programma's kregen 
een geringere belangstelling. 

Wat de meest bekeken programma's 
betreft, deze vallen vooral in één van 
deze vijf kategorieën : nieuwsuitzen
dingen, binnen- en buitenlandse tv-
series, speelfilms, amuzementsprogram-
ma's en sportuitzendmgen. 

Voor wie er nog mocht aan twijfe
len : het drukst bekeken programma in 
1969 was het vlaamse feuilleton «Wij , 
heren van Zichem». Zelfs de wederuit
zending skoorde een zeer hoge kijk
dichtheid. 

Op de tweede plaats kwam het ame-
rikaanse feuilleton «High Chapar ra l» 
en de voetbalwedstrijd Standard Luik-
Real Madrid. 

Er is dus blijkbaar nog niet zo heel 
veel veranderd sedert de Romeinen met 
brood en spelen zichzelf zoet hielden. 

Over het gedrag van de vlaamse tv-
kijker valt heel wat interessants te le
ren in de publikatie van de B.R.T.-stu-
diedienst. Dat het feuilleton «Wij, He
ren van Zichem» tot een best-seller is 
uitgegroeid, is wel geen verrassing. 

Bij de informatieve programma's 
werden, naast de nieuwsuitzendingen, 
nog hoge kijkdichtheden genoteerd, 
voor «Echo», «Europa Nu» en voor de 
maanlanding, een uitzonderlijk en 
eenmalig programma. Het nieuws van 
20 uur wordt bekeken met een kijk
dichtheid die gewoonlijk varieert van 
34 t h . tot 54 t.h. 

De hoogste kijkdichtheden komen 
voor een belangrijk aantal tijdens het 
week-end voor en dan vooral op zater

dagavond. Tijdens het week-end 
worden overigens vooral amuzements-
en gezinsprogramma's geprogram
meerd. Slechts uitzonderlijk vindt 
men hoge kijkdichtheidscijfers voor een 
dinsdag of vrijdag. De studiedienst 
vermoedt dat dit niet zozeer ligt aan 
de dag dan wel aan de voor die dag 
gekozen programma's. 

Naast de aard van het programma 
kan de kijkdichtheid ook bijzonder 
afhankelijk zijn van de aantrekkelijk
heid van de omliggende programma's, 
d.w.z. het voorafgaand of volgend 
programma. 

Zo werd aangetoond dat «High Cha
parral» de programma's erna 5 tot 10 
t h. hogere kijkdichtheden kan heb
ben bezorgd, dan zij zonder «High 
Chaparral» zouden hebben. 

Nochtans blijft een geizoleerde be
studering van dit fenomeen moeilijk, 
omwille van populaire programma's 
op andere zenders en omwille van het 
gunstige uur waarop populaire pro
gramma's doorgaans worden uitgezon
den. 

De hoogste kijkdichtheden situeren 
zich hoofdzakelijk tussen 20 en 22 uur. 
Enkele suksesprogramma's halen het 
ook op vroegere of latere uren. Bete
kenisvol is dat sommige programma's 
met goede waardering, bijvoorbeeld 
het jeugdf euilleton «Fabian van Fal-
lada» op een woensdag vóór 19 uur, een 
goede kijkdichtigheid halen bij een 
publiek waarvan de jongste respondent 
toch al 15 jaar is. 

Wat betreft de appreciatie door de 
kijker zelf werd het grootste waarde
cijfer (4 ,7) toegekend aan de maan
landing. Het cijfer 4,6 werd toegekend 
aan drie programma's : platengala, 
popmuziek '69 en de voetbalwedstrijd 
Real Madrid —Standard . 

KONKURRENTIE ™" 

De totale konkurrentie bedraagt voor 
1969 ruim 20 t.h., m.a.w. van elke. 100 
personen die tv kijken, hebben meer 
dan 20 op een andere zender afge
stemd. 

De konkurrentie is het grootst van 
NO.S. 1 (8,2 % ) . Samen «jet N .0 S. 2 
(2,4 %) vormt zij de helft van de kon
kurrentie. 

De programma's die bij de konkur
rent ie in de smaak vallen zijn tv-se-
ries, speelfilms, voetbalwedstrijden, 
show- en cirkusprogramma's of pro
gramma's met eigen stijl als bijvoor
beeld «Voor de vuist weg». 

Dinsdag 15 september Midzomernachtsdroom van Shakespeare. Vlaamse tv om 20 u. 30. 

onze selektie 

Zaterdag 12 september 
19U.30 : BRUSSEL FRANS 
De zeesterren (een dokumentaire). 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Mademoiselle Ange (speelfilm). 
20U.20 : NEDERLAND 1 
Kaspar Hauser, de wees van Europa 
(dokumentaire). 

19U.30 : NEDERLAND 2 
The devil's freckle (dokumentaire 
over een ziekte). 
18U.30 : FRANKRIJK 2 
Vogels van de Camargue (dokumen-
taire). 
16U.30 : DUITSLAND 1 
Smirna (beeld van een stad). 
22U.10 : DUITSLAND 1 
Bel ami (tv-spel van de Maupas
sant). 

Zondag 13 september 
12u. : BRUSSEL FRANS 
Face a la presse. 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Osaka 1970 (reportage). 
16U.05 : NEDERLAND 1 
Strijd om het water in Oost-Afrïka 
(dokumentaire). 

22U.05 : NEDERLAND 1 
Alleen met de vogels (het vogelorir 
derzoek m Nederland). 

21U.35 : NEDERLAND 2 
Civilizatie (een reis door de europe
se beschaving). 
18U.20 : FRANKRIJK 1 
Un gargon et une fille (speelfilm), 
20U.40 : FRANKRIJK 1 
Passion fatale (film). 
2eu.l5 : DUITSLAND 1 
Een lied reist de wereld rond (over
bekende speelfilm). 

Maandag 14 september 
21U.20 : BRUSSEL FRANS 
De grote agglomeraties en de fuzies 
(reportage). 

20U.20 : NEDERLAND 2 
Trouwdag (tv-spel). 
21U.50 : NEDERLAND 2 
Het oproer kraait (rebelse liederen). 
22U.50 : DUITSLAND 1 
Films van jonge kineasten. 

Dinsdag 15 september 
20U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Midzomernachtsdroom (van Shake
speare). 
22U.10 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Albert Termote (ten huize van...) 
21U.15 : BRUSSEL FRANS 
Kuba (een reportage). 
22u. : NEDERLAND 1 
Naakt door de hel (Japanse film). 
21u. : DUITSLAND 1 
Der ewige Gatte (tv-film naar Dos-
tojewski). 

Woensdag 16 september 
21U.35 : NEDERLAND 2 
Het roodborstje (een dokumentaire). 
20U.25 : FRANKRIJK 2 
Twaalf vergramde mannen (film). 
20U.15 : DUITSLAND 1 
God bless America (dokumentaire). 

Donderdag 17 september 
21U.20 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Trefpunt (de toekomst van de kerk). 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Men heeft de Jokonda gestolen (ko
mische film) 

20U.40 : NEDERLAND 2 
Het moment van de waarheid (ita-
liaanse film). 

18U.40 : DUITSLAND 2 
Amerika (speelfilm uit 1924). 

Vrijdag 18 september 
20U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Donovan's Reef (komedie van John 
Ford). 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Corolian (Shakespeare). 
21U.15 : NEDERLAND 2 
In de sporen van de dmozaurus (do
kumentaire). 
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ONZIN 
Tijdens een oefening voor de 

grote prijs van Italië (autoren
nen) heeft de Oostenrijlcer Jo-
cliem Rindt een wiel van zijn 
wagen verloren, en meteen zijn 
leven. Hij was leider in het we
reldkampioenschap, en pralvtisch 
zelier van de titel, overwinnaar in 
een hele reelis « grote prijzen », 
gehuwd en vader van één kind. 
En ))ovendien, maar dat heeft 
geen belang meer, zinnens het au
torennen stop te zetten na dit sei
zoen. Naar de échten ons verze
keren moeten wij niet al te be
droefd zijn wanneer een autoren
ner om liet leven komt. Hij was 
immers op die mogelijkheid goed 
voorbereid en hij beschouwde het 
als een grote daad te sterven op 
de omloop. Zo een beetje geliik de 
generaals de dood van de soldaat 
op het slagveld schoon en edel 
vinden waarschijnlijk. Wij, niet-
échten, vinden dat kletspraat, en 
blijven vinden dat het immoreel 
is dat men al die jonge mannen, 
voor welk loon dan ook, ten be
hoeve van produktie en spektakel, 
een bijna zekere dood injaagt. 

« SPORTIEVE » PASTER 

Wij lezen in « Les Sports » dat t i j 
dens de oefeningen voor de grote auto-
prijs van Italië een pastoor op de eer
ste rij stond, en dat hij bij het aanmoe
digen van de Ferrari 's bijna zot van 
entoeziasme werd. Hij riep zelfs uit dat 
hij een mis zou opdragen opdat onze 
Ickx zou winnen. Voor ons niet gelaten 
natuurl i jk en die pastoor leest missen 
voor wie hij wil. En als er dan toch ie
mand die gekke grote prijzen moet win
nen, dan nog liever iemand van ons 
dan een andere. Maar toch, als het op 
die manier is dat de pasters hun ver
loren prestige willen terugwinnen, dan 
ziet het er ook voor hen maar belab
berd uit. En wat de jongens van « Les 
Sports » betreft, die meenden er goed 
aan te doen dergelijke titel in koeien 
van letters in hun gazetteken te stam
pen, wij vinden het tamelijk triestig 
dat zij op dergelijke manier probeert 
reklame te maken voor het sportje. 
Het is toch niet omdat die paster een 
beetje doortrapt, dat wij naar een au
tokoers moeten draven, zeker ? 

TANENDE POPUARITEIT ? 

Wat lezen wij in onze krant ? Dat de 
populariteit van Merckx al dalende zou 
zijn ? Ondanks het feit dat hij « Bel
gië » na zovele jaren weer tourovei'win-
ningen schonk. Ondanks de klevertjes 
op de auto's. Ondanks de recepties bij 
de « keunink ». Ondanks de inspannin
gen van alle serieuze sportjoernalisten 
en Fred Debruyne. Ondanks zijn pa
triottisme. Ondanks zijn vele échte 
brusselse vrienden. Ondanks de reine 
vriendschap van Zjang van Buggen-
hout. ( A propos, is het waar dat hij 
« ten huize Eddy Merckx » absoluut niet 
zo welkom is als wij verondersteld 
worden te denken ? ). En op een ogen
blik dat hij volgens Fred nog twee, en 
volgens Zjang nog vijf jaar aan de top 
moet blijven. Ons verwondert het ei
genlijk niet zo erg. Men heeft té ge
weldig gedaan met die mensen ( wij 
blijven nog altijd veronderstellen tégen 
hun zin ), en men kan moeilijk eisen 
dat wij allemaal al die onzin blijven 
slikken Maar o wee als men gaat pro
beren die populariteit weer wat op te 
drijven .. 

LEVE DE VAKANTIE 

Een kwestie die heel sportmmnend 
België tegenwoordig bezighoudt is het 
winterseizoen van Eddy Merckx Zal hij 

t i jdens de winter rijden ? Zal hij niet 
rijden ? Hijzelf beweert — maar heeft 
hij eigenlijk veel te beweren ? — dat hij 
volledige rust neemt. Wij horen ook al 
dat hij met zijn vrouw een tijdje naar 
Kanada zou trekken, om daar terloops 
een paar demonstraties te geven, en 
voor de rest eens flink uit te rusten. 
Merckx zal zeker ónze raad niet nodig 
hebben, maar als wij in zijn plaats wa
ren, wij zouden het er eens goed van 
nemen, en mèt vrouw en kind, en zón
der Zjang en Lomme en alle andere 
mee-eters en -drinkers, op vakantie gaan 
naar Kanada. Ge moogt dan al Merckx 
heten, dunkt ons, maar dat gedraaf en 
dat gerots heel Europa rond. en dat eeu
wige gelul rond uw kop van supporters, 
reporters, masseurs, profiteurs, inrich
ters en oplichters, dat moet een mens 
toch zo kotsbeu worden dat hij alles zou 
doen om eraan te ontsnappen. 

EN DAT RAPPORT ? 

Na de potsierlijke ekskursie van onze 
voetbalsterren en bondsgenieën naar 
Meksiko, ter gelegenheid van de wereld
kampioenschappen aldaar, werd ons een 
ernstig verslag beloofd door de voetbal
bond, zo een soort Warren-rapport, maar 
dan veel serieuzer, waarin wij zouden 
kunnen lezen hoe het kwam dat onze 
aanbeden vedetten er ginds zo maar 
voor spek en bonen bijliepen. Aan de 
hand van dat verslag zouden wij ook 
kunnen mediteren, en een middel vin
den om in de toekomst de wereld meer 
bewondering af te dwingen. Van dat 
verslag hebben wij tot dusver nog niks 
gezien. Nu geloven wij niet dat wij in 
dergelijk officieel rapport veel zouden 
kunnen leren, dat wij nog niet gelezen 
hebben m de kleine (vooral) en de gro
te pers. Maar het zou ons toch interes-
O T T D ^ J " ^ *^ vernemen wat moeder 
B.V.B, denkt over de gedragingen van 
haar troetelkinderen in Meksiko en 
over" de gedragingen van haar verlichte 
leiders, die zij m zo groten getale heeft 
meegestuurd om op de kinderen te pas
sen. 

WIJ zijn hlij voor Herman van Springel dat hij Bordeaux-Parijs gewonnen heeft en 
meteen een slordige honderdduizend knotsen. Hij heeft op die manier non hpJl 
wat goed gemaakt van een seizoen dat niet erg schittLnd was.Tié heeft Ldïl 
manier ook waardig afscheid genomen van de firma's Mann en Grundk/inwier 
dienst hl] al jaren njdt, maar die hij nu zal verlaten om ploegmaat (en wi.^hZ 
pen niet te uitgesproken « knecht ») te worden van Eddy Me?ckx omdat Manu 
Grundig met langer m kompetitie blijven. Wie er wellicht rZt<7zo^eireW^Ts 
als Herman van Spnngel, is Ferdinand Bracke. Hij heeft rnoeten ovaevln en L I 
vrezen dat men deze opgave eigenijk zal moeten beschouwen als ZT^nde val 

de koereursloopbaan van de simpatieke waalse Vlaming 

SPORTIEVEN GEVRAAGD 

Wij zijn al zó oud dat wij nog de tijd 
hebben gekend dat 's morgens de ser
geant van week met een indrukwek
kend papier in de hand de troepenka
mer kwam opgestormd, om te bassen : 
al degenen die een diploma Grieks-La-
tijn hebben, verzamelen. Die « klassie
ke » opleiding diende dan om uit te 
maken wie die dag de trappen aan de 
mess van de officieren mocht afschuren. 

WIJ, DE SUKKELAARS 
w » ^ ' ï'e^.O'-en tot de grote kategorie der achterlijke stompzinnigen Tot 
degenen die met werken aan hun boterhammeken proberen te komen en 
met wat overwerk aan een stukje kaas om erop te leggen Die voor de 
^^f^f'^f f het kindergeld, de pensioenen, de ziekteverzekering en alle 
andere liefdadige instellingen van onze tijd, niets te verbergen hebben, 
en dus tot de laatste centiem afdokken. Die geen geld hebben voor kopieu-
Z.nn^f' ''°°'' ' ^^o ' ï ' -^^e ' i naar de verste, en dus schoonste, uithoeken 
der aarde voor uitgebreide zatsels vier keer per week. voor sportwagens 
met veel kroom voor drie arbeidsloze namiddagen op en rond het svort-
veLd en vooral in «het chalet ». Enfin, gij kent ons tipe. en de kans is groot 
datgijzelf er ook toe behoort, vermits veruit de meeste mensen in dit ge
lukkige land tot dat verdomde ras behoren. 

Peins nu niet dat wij hier een jeremiade willen aanheffen over onze 
sociale status en daarmee gepaarde pree. Och neen, wij berusten in ons lot 
en zijn bereid dat tot het einde onzer dagen te dragen. Als het dat maar is' 
WIJ willen enkel zeggen dat wij, zijnde wat loij zijn, dik onze buik vol 
nebben van het eindeloze gezever over wat wel eens genoemd wordt de 
ekonomische betekenis van de spektakelsport, en wat wii noemen het 
geldgesmos in de sport. Wij moeten niet meer weten hoeveel firma X Y en 
Z, mt reine liefde voor de sport, weer gaat investeren in een koereurs- of 
baskettersploeg. Als die firmas zoveel poen te veel hebben (men zegt ons 
aat zn meestal in de sport investeren om wat winsten te kammoefleren), 
dat ze hun arbeiders en bedienden, ons dus, wat beter betalen ' 

Het interesseert ons heus met hoeveel Eddij-den-Bels per minuut uur of 
dag wel verdient, en hoeveel hij anderen belet te verdienen (horen wij 
met dat hij vn Leicester een liefhebber verbood, zijn fiets mee naar huis 
te nernen in het vliegtuig om 's anderendaags een mini-kontrakt te kunnen 
afwerken, iets wat de « vedetten » nochtans wél loas toegelaten, en horen 
WIJ met dat die kwiet van een liefhebber hem nog aehoorzaamde. in plaats 
van hem zijn velo rond zijn oren te slaan ?), en al zijn miljoenen maken 
van tiem in onze ogen, nog geen mens waarvoor wij onze klak afnemen 

WIJ hebben genoeg van de enorme wedden die het eerste het beste stukje 
voetbaltrainer — vooral dan buitenlands — opstrijkt voor loat eerder denk
beeldig werk en van de zakken vol geld die de goden van blaas en ne.steZ 
opscheppen in ruil VQor het beetje over het paard getilde ontspanning te 
kopen, maar met ze te kreèren. 

Zjang en zijn kollega's, Lomme en de andere sportbestuurders, de soig-
neurs en de andere sjacheraars in « dinamiet ». ze mogen verdienen wat 
ze willen. Ze worden er in onze ogen geen « sjiek » beter om. 

Laat de sportjoernalisten nog maar wat voortdoen, alsof zijzelf allemaal 
nog .stukken meer verdienen, alsof het niet is om zo rap mogelijk en ^o 
goedkoop mogelijk zo veel wisky en ander vocht door hun « kol » ie gieten 
dat ze bij iedere gelegenheid in de privébar van « den Anderlecht » een 
soort koers naar de toog organizeren, alsof het moreel prima in orde is dat 
een koereurke met hun steun geld verdient lijk slijk, terwijl honderd 
anderen zonder hun steun kreperen van armoede, en alsof zijzelf allemaal 
met de kwibussen zijn die men van hut naar jut laat draven, maar de man
nen die het alles binnen de behoorlijke perken houden 

Ons begint heel die schijnwereld van klatergoud de keel uit te hangen 
van nier tot ginder. 

Zijn wij jaloers ? Mogelijk, maar zelf denken ivij dat wij het vooral beu 
zijn ondanks onze ekonomische slaptitude steeds maar geroepen te worden 
om opgefokt te worden tot het vee dat met de beate glimlach der onnozel
heid om de hppen de melk mag leveren waaraan de <« goden » zich vet-
zuipen. 

m plaats van de kazernekoer op te ve
gen. Wij denken hieraan terug bij het 
lezen van een grote advertentie in « Les 
bpor ts» . Men vraagt daarin namelijk 
« des sportifs » voor het besturen van 
kranen en bulldozers en zo. Loon vijftig 
ballen per uur. In kleinere letter vraagt 
men ook bekisters. De advertentie ver-

, meldt echter niet nadrukkeli jk of ook 
dezen Sportief moeten zijn. Nog even-
t,ies, en om klerk te worden in post of 
ministerie moet ge de 100 meter kunnen 
Jopen m 11 sekonden rond. Kwestie van 
w e r k n t m e en zo. 

BARCELONA 

Op de zwemkampioenschappen te Bar
celona verloopt alles zo een beetje als 
verwacht Onze Belgen doen hun best 
maar ze kunnen in dat hoog gezelschap 
natuurli jk niet mee. Van Poucke, Devos. 
tralie hadden het dus even goed kunnen 
doen. Onze waterpoloploeg werd bij de 
eerste wedstrijd tegen Spanje al inge
maakt met 10-2 (en Spanje op zijn beur t 
door de Russen met 6-3), en zij had veel 
beter kunnen wegblijven dan genoemde 
zwemmers en zwemsters. De Oostduitsers 
hebben hun verbazende opgang inzake 
sport ook in Barcelona nog eens beves
tigd. Het schijnt, terloops gezegd, niet 
alleen op gebied van sport te zijn, dat 
de duitse « demokraten » zich aan de 
europese top komen aanmelden. Het 
zwembad dat men daar m het « achter
lijke » Spanje gebouwd heeft, mag er 
zijn. En het feit tenslotte dat men voor 
een zwemkompetitie duizenden toe
schouwers kan krijgen, daar waar zich 
voor dergelijke wedstrdijen slechts drie 
Belgen plegen te verplaatsen, zou er wel 
eens kunnen op wijzen dat wij zelfs 
van de Spanjaarden iets te leren heb
ben. 

BETER SISTEEM 

Hier il. het Westen zeggen wij nogal 
gemakkelijk : al die sportlui van achter 
het ijzeren gordijn zijn zg staatsama-
teurs, mannen die er door de staat voor 
betaald worden om hard te trainen en 
grote suksessen te boeken Dat is onge
twijfeld het geval geweest, vooral m de 
Sovjetunie. Maar nu stellen wij precies 
vast dat diezelfde Sovjetunie op sport
gebied geweldig achteruit boert. Wij 
hier bij ons, wij willen het hebben van 
de extra-beschermde elite, de extra-be
geleide vedetten Dat sisteem blijkt niet 
zo erg goed te renderen. En de Oost
duitsers « verdenken » wij ervan dat zij 
hun suksessen vooral te danken hebben 
aan een intensieve propaganda voor de 
massasport, o.m, in het onderwijs. Het 
is best mogelijk dat wij ons vergissen, 
maar wij geloven dat in Oost-Duitsland 
de topatleten nog lang spontaan naar 
voren zullen komen, omdat de massa, 
die ze naar de top stuwt, breed genoeg 
is. Wat niet het geval is met het sisteem 
van « staatsamateuis » of « begeleide 
elite ». 
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Groepen en maatschappijen 
allerhande ! I ! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vr i jdag. 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien k r i j g t U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten 
Middag- en avondmaal In groep 
gezellig, fi]n, goed en goedkoop 

De grote tpecialiteiten zijn • Ochsen-
schwanzsuppe - Hongaarse goelasi • 
Eisbein mit Sauerkraut Kip aan het 
spit • Krachtvteesschotel beter dan in 

Duitsland 

LEUVEN, Tervuursevest 60 
Tel. 016/286.72 - 1.500 plaatsen 

ANTWERPEN, Groenplein 33 
Tel. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 

LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11 
Tel. 016/268.69 

Mooiste kelder van Europa. 

BRUSSEL, Nieuwbrugstraat 28 
Tel. 02 /18 74 89 - mooiste van Brussel 

AALST, (Klaroen) Autovreg 
Tel. 053/228.53 (1.000 olaatsen) 

HULSTE (Kortrijk), Brugsesteenweg 1 
Tel. 056/715.36 (1.200 plaatsen) 

KONTICH Mechelsesteenweg (open) 
(2.400 plaatsen) 

TORHOUT, steenweg Torhout-Lictitervelde 
(open) 2.000 plaatsen 

DRONGEN, Autoweg Brussel-Oostende 
(open) 

BECO 
levering 

BECO 

BECO y 

p.v.b.a. BECO 

Tel. 

van gas- en 

BECO 
stookolie ! 

BECO 
Benzinestations I 

verwacht ook Uw bestelling 1 
Krijgsbaan 236. Z W I | N D R E C H T 

: (03)52.81.73 32.02.10 

V U.-MANDATARISSEN 
Het BESTE WAPEN in Uw 
KIESKAMPACNE 

na Uw WELSPREKENDHEID 
is de 

REKLAMELUCIFER ! 
Schrijft nu voor inlichtingen : 

PUBLI-SPIECEL » - Pijckestraat 59 2000 Antwerpen 
Bellen na 19 u. (03)37.95.92 

ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
natuurlijk ! 
Sekretariaat - Handel - Toerisme - Talen Boek-

houding - Publ ic i te i ts tekenen - Etalage - Hostes-
sen - Mannequins - )oernal ist iek - A u t o - tech
niek - Autoschool (erkend door de staat). 
Lange Ridderstr. 36 . Mechelen (Haen) te l . 0 1 5 / 1 7 3 . 6 8 

Bondgenotenlaan 84 , Leuven 

Priester Daensplein 2 , Aalst 

Gulden Vlieslaan 2 6 , Brugge 

Thonissenlaan 2 3 , Hasselt 

Sint-Jorisstraat 3 3 , Kortr i jk 

te l . 0 1 6 / 2 2 4 . 8 5 
te l . 0 5 3 / 2 8 4 . 5 5 

0 5 0 / 3 7 2 . 7 5 
0 1 1 / 2 3 7 . 1 2 

te l . 

tel. 
tel. 056/159.18 

OFFICIEEL VERDELER 

H. PELEMAN-MARCKX 

RADIO « PELMAR » 
Van den Nestlei 16 

ANTWERPEN 
TeL 03.39.19.27 

BIJZONDERE VOORWAARDEN 
VOOR V.U.-LEDEN 

TELETON - ANEX 
• klasse TV toestel met door-

steekbeeldbuis 
• gepolitoerd notenhout 
• kanaalkieyer met voorselektle 

TELETON-ANEX 
1, Kwaadstraat - 9791 Elsegem 

VOOR EEN VEILIGE CELDBELECCING 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 

VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN 

ONROERENDE GOEDEREN 

via "GROEP DE BONDT" 
Coremansstraat 22, Berchem-Antwerpen 

Telefoon : 03/30.18.85 

AiiVKirrEER 

weekblad van het grote gezin 
troonstraat 125 
1050 brussel. te l . 02/13.91.70 

302.300 EXEMPLAREN WEKELIJKS 
OVER HET OEHELE VLAAMSE LAND 
2.100.000 VERBRUIKERS 

Inltfsttngen 1 Herstelling van oude en | Specialiteit van 
Kunst vergulden 1 moderne schtlderiien 1 etsen - reproduktles 
Kunst verzilveren j wassen van etsen | en schilderijen 

ENCADRA 

lef Van Hoof 

St l a c o b s m a r k f - 7 4 A n f w e r m a n - t e l . 3 3 . 0 0 . 1 2 

Privaat : Uilendreef 4, Halle/Kempen - tel. 79.11.30 

Aanbevolen 

riuizen 
P A P Y R U S 

Boek- en Papierhandel 
Zaakvoerder Fons Labeat 

de Ribaucourtstraat 7 
(nabij het Sint-Jansplein) 

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

Duitse Moeze iw i j n brengt s temming 

<( HUGO - SERVATY » 

begrip van pr ima kwa l i t e i t 

Al leen invoerder : 

MARCEL OMBELETS 

Tel . 0 3 / 2 1 . 0 0 . 1 6 Gitschotel le i 207 

2200 BORGERHOUT 

In het An twerpse VIER PROEFLOKALEN 

« ALCAZAR » met « HUCO-SERVATY WiJNKLUIS » 
in 't centrum van Kontich, 2550 Mechelsesteenweg 22 
Tel. 03/53.13.52 Maandag gesloten 

• 
« O D A L » met « W E I N S T U B E LORELEI » aan Bell T e 

lephone, Bailaertstraat 8 0 , Antwerpen 2 0 0 0 . 

TeL 0 3 / 3 8 . 0 1 . 2 1 Dinsdag gesloten 

• 
« HUIS TIJL ». Bredabaan 298, Merksem 2060. 

Zaal voor feesten 
Tel. 03/45.89.76 Maandag gesloten 

• 
« VLEMINCKHOF », het lokaal met standing. Markt 
plein 8, Wijnegem 2110. 
Tel. 03/53.89.26 Dinsdag gesloten 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonclt 

tel. 015/714.47 
^ochtbestand - Vuurva** 

Matige prt)s 
Voor West-Vlaanderwn 

DE MEYER Walter 
Brvggestraat 136, Zwevexala 

fel. 051/612.84 

a PELEMAN-MARCKX 
Van Dan Nestlei 16. Antwerpen 

TeL 39.19.27 
T.V. . RADIO A a E aEKTRJ 
SCHE TOESTaiEN HERSTQ-

UNGEN ^AN HUIS 
r.V PELMAR 61 scherm. 

11.995 fr. i.p.v. 16.995 h . 
Andere merken grootste korting 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligst* 

Bierkeldei 
Grote Pietet Potstra») < 

(bil Suikerrui) 
Open iranaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag geslofer 

Bezoek « Casthot 
DE VEERMAN ^ 

Kaal 26 Si am^nd. ^ o ^r^elde 
Tel. (052)332.75 

Mosseler Palinc 
Uitbater lar Srugmani 

%-9 68 
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WIJ 

spiegel 

Alsof zij er ook maar iets zouden mee 
te maken hebben, razen de franstalige 
kranten nog steeds door over de benoe-
tnin^i van prof. Paardekooper aan de 
fakulteit te Kortrijk. Spijtig genoeg 
pjn er weeral een paar vlaamse pers-
honden die — het dienen gewoon — 
fieejanken in dit koor. De gemeente
verkiezingen en de kommentaren er
over zouden het de Vlamingen moeten 
t^mdelijk maken dat «de anderen» er 
VJel nationaal belang aan hechten. Er 
lp dan ook maar één tegenwoord « een 
aaverende vooruitgang van de Volks
unie». Want na sint juttemis, in dit 
beval de vernoemde verkiezingen, gaan 
Be het nog eens wagen met de grond
wetsherziening. 

HET VOLK 

Over het Libre Belgique-geraaskal 
hadden we het vorige week in een wijn-
^zi]n. Als Miei van Cauwelaert zich 
deze week ook tegen prof. Paardekoo
per keerde dachten we aan het Vondel
woord «.grootva raaskalt» uit Jozef in 
Dothan. 

Miei is In fraai libre- en liberaal ge
zelschap. De reden van de woede van 
Miei? Paardekooper durft zeggen dat 
hij voor federalisme en voor de Volks
unie is en vooral hij heeft het ergens 
over «C.V.P.-gehuichel». 

« De Hollandse prof. P.C. Paardenkoo-
per, die onlangs tot gewoon hoogleraar 
benoemd werd aan de kortrijkse afde
ling van Leuven-Nederlands, heeft op
nieuw van zich laten horen en zoals 
men verder kan lezen, op een niet bijs
ter gelukkige manier. 

» De h. Paardekooper is nu een man 
van vijftig jaar en redelijkerwijze 
mocht men hopen dat hij nu de jaren 
van diskretie en verstand bereikt had 
die passen bij een professoraat. Dat 
schijnt, helaas, niet het geval te zijn. De 
professor, wie de benoeming tot hoog
leraar, blijkbaar naar het hoofd geste
gen is, foochelt met de persinterviews 
dat het een plezier is en flapt er de 
meest krasse verklaringen uit. 

» De ernst en de bescheidenheid zijn 
het al evenmin. Paardekooper is kenne
lijk een moeial die, zo vrezen wij de 
Vlaamse Alma Mater nog heel wa t zor
gen zal baren. Hij ziet er inderdaad on
verbeterlijk uit. » 

HET HANDELSBAD 

De Hollandermopjes stilaan beu. ha
len we graag een stukje aan uit een 
artikel «Waarom er nog steeds 8.000 
Kempenaars in Nederland gaan wer
ken ». Wij zouden er aan toevoegen : 
omdat voor België de Kempen onbe
staande waren. Vergelijk Turnhout met 
Eindhoven. Maar ook omdat wij. met 
onze minderwaardigheidspretentie van 
het échte Nederland nog veel te leren 
hebben. 

Zeker voor de europese toekomst we
ten onze vlaamse grensarbeiders het nu 
reeds «Hier en aan de overkant, daar 
en hier is Nederland ». 

«Ten slotte weten wij uit persoonlij
ke ervaringen dat Belgen die in neder-
landse bedrijven arbeiden en ziek wor
den op allerlei wijzen het medeleven 
ervaren van hun fabriekmilieu en de 
direktie. Het weerspiegelt zich niet en
kel in het betalen van het loon, maar 
evenzo in allerlei attenties, waarvoor 
het belgische bedrijfsleven tot nog toe 
blijkbaar geen oog heeft. Dit blijkt een 
sterke invloed uit te oefenen op de bel
gische arbeidskracht. 

» Het is overigens opvallend hoe de 
nederlandse bedrijven in hun aankondi-
gmgen voor werving van arbeidskrach
ten, steeds sterk de nadruk leggen op 
«de prettige sfeer in het werkmilieu ». 
Deze prettige sfeer schept waarachtige 
banden tussen bedrijf en werknemer en 
als de loonsvoorwaarden dan nog bin
nen de lijn der verwachtingen liggen, 
dan heeft men meteen een aanvaardba
re uitleg voor het feit dat in de Ant
werpse Kempen nog dagelijks 8.000 
mensen naar Nederland pendelen En 
dan ligt dat wellicht evenzo voor de 
12.000 overige Belgen aan de grens in 
Limburg en Oost-Vlaanderen.» 

HET LAATSTE NIEUWS 

Heeft in Brussel rondgekeken en 
vastgesteld dat het opkomen alleen van 
Vlaamse lijsten te Brussel V.D.B.-ers, 
B.S.P.-ers en andere hipokrieten reeds 
meer « bilingue» heeft gemaakt. Maar 
de lijm hangt te dik op de lokstok. 

« I n het vooruitzicht van de gemeen
teraadsverkiezingen zijn grote affiches 
verschenen van de socialistische parti j 
in het brusselse stadsgedeelte. Het is 
opvallend dat er zoveel nederlandstali-
ge bij zijn. De plotse belangstelling die 
de Vlamingen in de hoofdstad genieten, 
betekent niet dat de franstalige lijst
t rekkers van de B.S.P. zo meteen be
reid zijn hun belangen te verdedigen. 
Dat voorrecht genieten enkel de frans-
tahgen. De tekst van de franstalige 
affiche luidt : «Zij hebben beloofd uw 
rechten en uw vrijheid te verdedigen. 
Zij hebben woord gehouden. De strijd 
is niet ten einde. Stel uw vertrouwen 
in hen» . De kandidaten kunnen be
zwaarlijk hetzelfde zeggen tot de Vla
mingen, die, volgens de B.S.P. dan zelf 
hun plaatsje moeten verdedigen in « de 
ekonomische en sociale vooruitgang in 
een moderne hoofdstad. 

»Wanneer franstaligen toespraken 
houden denkt men er vaak bij «pour 
les flamands la même chose», voor de 
Vlamingen hetzelfde. Hier is het dan 
allicht «pour les Flamands autre cho
se. » 

DE STANDAARD 

Geven we «De Standaard» ditmaal 
ivat hem toekomt. Hij zegt vlakaf zijn 
mening over dat kinderachtig gezeur 
Van Libre's en andere van Cauwelaer-
ten. 

«Zonder in te gaan op wat Paarde
kooper eigenlijk heeft verklaard (het 
t i j n vaak gehoorde en niet eens zo 
, chokkende standpunten) rijst hier toch 

{ e n vraag. Is het niet een beetje klein-
jes een geleerde uit Eindhoven naar 

pen Vlaamse universiteit te laten over
komen en hem verder geen recht te ge
ven op de gewone geestelijke (niet eens 
^kademische...) vrijheid om aan-k ran
ten te vertellen waar hij zin in heeft ? 
Het feit dat hij een Nederlander is rond 
Wiens hoofd destijds wat politieke 
Kruitdamp hing, doet niet meer ter za
ke van zodra men hem geschikt acht 
voor een leerstoel in België. De gevoe
ligheid tegenover Paardekooper (spreek
verbod, over de grens gezet) stond 
trouwens niet in verhouding met de 
Opvattingen van de man die een vrij 
gewcme flamingant is zoals er wel meer 
te vmden zijn. ook achter leuvense 
Kateders. 

» Mag men iemand importeren omwil
le van zijn weten.schap en tegelijk de 
rest van zijn persoonlijkheid weigeren? 
Is het niet te veel gevraagd van een 
hoogleraar die al vaak uitstekende dien
sten bewezen heeft aan het zuidneder-
Vandse taalleven, zich monddood te hou
den op het kultuurpolitieke terrein van 
de Vlaamse Beweging? Dan had prof. 
pey l , die destijds op de IJzerbedevaart 
kwam spreken en warm werd toege
juicht, meer geluk. En toen prof. Ward 
Leemans in zijn nijmeegse periode de 
nederlandse vakbonden aan hun vel 
zat met zijn oproep tot «sociale on
rust ». werd hij ginder geen moeial ge
noemd omdat hij maar een Vlaming 
was.» 

DE NIEUWE GIDS 

Rij naar Brussel om te weten wat 
voor ons Vlamingen daar de echte op
lossing is. Paul Vanden Boeynants 
schreeuwt het van alle muren op een 
reuzetrikoloor (in het Frans) : «Fede
ralisme verzwakt de macht van Brus
sel». 

«Verdwijnen de partijen met naam 
en fM-ganizatie zoals bij Vanden Boey
nants, of uitsluitend in de propaganda 
zoals bij B.S.P. en P.V.V.. dan hebben 
ook de kiesplatformen weinig uitstaans 
met de partijprogramma's. Alle zijn 
vooral op het kommunautaire gericht, 
maar dan met een tipisch brussels ka
che l 

» De U.T.B, van de h. Vanden Boey
nants heeft zich niet te storen aan de 
C.V.P.-doelslellingen, aangezien V.D.B, 
met eigen mensen en eigen organizatie 
in de krijtlijnen staat 

» Van de C.V.P. en de P.S.C, prijken 
diegenen op de lijst, die in hem ver
trouwen hebben en in wie hij. gelet op 
zijn brussels verzoeningsprogramma, 
zelf vertrouwen heeft. Zijn topslogan 
heeft hij van zijn gezamenlijke tegen
strevers, die in mei jl. betoogden onder 
de leus «Non au carcan» (het onder
brengen van de huidi.ge 19 gemeenten 
als een tweetalige entiteit in de .grond
wet) , overgenomen en luidt : «Non au 
carcan fédéraliste». V.D.B, betoogt in
derdaad met man en macht dat het fe
deralisme, waarmee het F.D.F. (Front 
Democratique des Francophones) in
stemt, de ondergang betekent van Brus
sel als hoofdstad. » 

LA LIBRE BELGIQUE 

De hoedster van brandkasten en pa
triottisme is bekommerd om haar divi
denden in de limburgse kolonie, nu de 
abrave Limburgers y> een nieuive stamp 

tegen de brandkast geven. De schuldi
gen : de Volksunie. Want zij staat niet 
alleen mee vooraan in de vlaams-natio-
nale ontvoogding, maar ook in de socia
le bewogenheid. 

«Het l imburgs woelverschijnsel is 
zeer ingewikkeld. Men moet onderstre
pen dat de menner-nummer-één van de 
voorjaarsstaking in Limburg, Gerard 
Siegers, zich kandidaat stelt op de 
Volksunielijst in Genk. Officieel speelt 
de h. Siegers geen aktieve rol meer in 
het « permanent komitee » maar wie zal 
geloven dat er geen enkele band is tus
sen de sociale beroering die weer op
duikt in Limburg en de kieskampanje 
van de Volksunie ? 

»De belgische sociaal-politieke ge
meenschap moet zich meer dan ooit 
verdedigen tegen de extremisten van 
alle soort. De extreme parti jen zijn 
niet alleen rampspoedig op het vlak 
van de gemeenschapsproblemen maar 
zi.1 dragen ook het verwarrend bederf 
uit op alle andere vlakken.» 

DE RODE VAAN 

Is in het gezelschap van de TLibre 
Belgique » om kwaad te zijn op Gerard 
Siegers. Want alleen de kommunisten 
zijn sociaal zoals men weet sinds de be
levenissen van de bouwvakkers in Ber

lijn 1953, de metaalmannen van Pest in 
1956. de Doehtsjek-socialisten in 1968 

«Wat wij steeds beweerd hebben. 
staat nu rotsvast. De man die door de 
burgerlijke pers en tv voorgesteld werd 
als de « le ider» van de mijnwerkers, 
probeert de V.U. aan de macht te doen 
komen. 

» Ondertussen is het overduidelijk ge
worden dat hij en de Volksunie 'in de 
eerste plaats bekommerd waren om de 
kolenprijzen te doen stijgen. Dit wil 
zeggen om nog voor enkele jaren de 
Kempense Steenkoolmijnen NV winst 
te bezorgen. 

»De eis van 15 t.h. was voor deze 
mensen daartoe maar de hefboom. Hun 
tegenstand tegen nationalizatie spreekt 
boekdelen. 

«Alle linkse groepjes die hem prak
tisch en teoretisch gesteund hebben 
(Socialistische Jonge Wacht bvb.) moe
ten wel een beetje ontnuchterd zijn. 

«Francois Vercammen (S.J.W.) arn\ 
in arm met een V.U.-kopman in de be
toging. En die enkele waalse arbeiders 
die hun steun (materieel en moreel) 
aan een V.U.-militant en zijn organiza
tie gegeven hebben, doorheen het op
treden van S.J.W. en hun waalse vrien
den ! ! ! 

»Allee. S.J.W.-vrienden. daar weer 
een teoretische mouw aan gepas t !» 

W. LUYTEN. 

V.U.-MANDATARISSEN... 
onze gespecializeerde diensten kunnen U nog 
steeds helpen in U w kieskampanje met de beste 
wapens, de 

REKLAMELUCIFERS 
ook met Uw nummer en naam van kopman 

Gelieve dan ook onmidde l l i j k te bestel len indien 
U deze gegevens hebt, op ons 

N I E U W ADRES 

PUBLI-SPIECEL 
Belegstraat 16 2000 A N T W E R P E N 

Alt i jd maar zwijgen is ook niet alles 
W a a r o m z o u U e igen l i j k z w i j g e n ? U k u n t I m m e r s u w spreekangs t o v e r w i n n e n . D a a r v o o r 

is nu e e n speciale kursus w a a r U kosteloos m e e kunt k e n n i s m a k e n o p d « eers te l e s a v o n d : 

woensd. 16 sept 20 u. konf zoal Kat tes t root 33 ; AALST : 

AARSCHOT • 

ANTWERPEN ; 

BRUGGE : 

BRUSSEL : 

DENDERMONDE 

DIEST : 

GENK : 

GENT : 

HASSELT : 

KORTRIJK : 

LEUVEN ; 

donderd. 17 sept 20 u. Sted. Jongensschool, Amerstraat ; 

V T E " ' ^ K ' ' ' ' ' ^ 'C? ' ^ , ' ^ ' w°«"sd . 16, donderd. 17, / r i j d . 18 sept. 20 u. Raadzaal 
VI B-gebouw, St. Jocobsmorkt 45 ; 

woensd. 16 sept 20 u VTB-gebouw, Wol lestraal 28 ; 

dinsd. 15, donderd 17, vr i id. 18 sept. te 20 u., VTB-gebouw, Emiel Jacqmain-
loan IZD ; . -, 

donderdag 17 september to 20 u raadzaal Stadhuis ; 

woensd. 16 sept. 20 u bovenzoal Lakenhalle, Schoolstr. ; 

maandag H september te 20u 30, kunstgaler i j ü Ant(qua », Rezidentie d De 
Lorelei », Evonce Coppeelaon 3 ; 

dinsd. 15 woensd. 16, donderd. 17, vr i jd. 18 sept te 20 u. VTB-gebouw Kalan-
denberg 7, ingang Paddenhoek ; ' 

donderd. 17 sept. 20 u VTB-gebouw, Demerstraat 60 ; 

donderd. 17 sept. 20 u Prov Techn Inst , St Janslaan 12 ; 

dinsd. 15 en vri jd. 18 sept. te 20 u Archief zaal v.h Huis voor Vlaamse Leer
gangen, Boekhandelstraat 9 ; 

LIER : 

MECHELEN 

MOL : 

ROESELARE 

maand 14 sept. 20 u vergoderz « De Volk », Grote M a r k t 27 

woensd 16 sept. 20 u. VTB-gebouw, O L Vrouwstraat 34 ; 

maand. 14 sept. 20 u. vergoderz. « Commerce », Stat ionpl . 5 ; 

dinsd 15 sept 20 u. Vri je Techn Sch., Leenstraat 32 ; 

SINT TRUIDEN : woensd 16 sept 20 u raadzaal Stadhuis, Grote M a r k t ; 

TIENEN : dinsd 15 sept. 20 u. Kon Atheheum, Gi loinstraot 7 ; 

TONGEREN vri|d. 18 sept. 20 u Gallo-Rom. Muzeum, Kielenstraat 15 ; 

TURNHOUT : vr i jd, 18 sept 20 u Provinciegebouw, Gr Mark t 4 ; 

I n d i e n U echt vooru i t w i l t , w i l t le ren spreken in het o p e n b a a r , le ren d o e l t r e f f e n d d e b a t t e 
ren , U de v e r g a d e r t e c h n i e k e n w i l t e i g e n m a k e n , moet U d e z e kans a a n g r i j p e n . H e b d e 
m o e d van de eerste stap. Kom I 

I N S T I T U U T ELOQUENTIA 
• I ta l ié lei 1 9 1 , A N T W E R P E N - Te l . 0 3 / 3 2 . 7 1 . 1 4 
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WIJ IN LIMBURG 
Senator Hardy vroeg aan de minister 

van Ekonomische Zaken inlichtingen 
over de verdere uitbouw van het staal
bedrijf Allegheny-Longdoz te Genk. Ie
dereen herinnert zich nog wel de moei
lijkheden rond deze zaak. De Volksunie 
was de eerste om in deze politiek initia
tief te nemen. Onze senator verliest 
deze belangrijke vesting blijkbaar niet 
uit het oog. 

allegheny -

longdoi 

KORT GENOTEERD 
• De korte staking in een aantal kem

pense mijnen heeft Tenax, alias 
C.V.P.-senator Leynen genoopt een 
vermanende vinger op te steken ; 
«Niet de eigen ruiten inslaan». 
(«Het Belang van Limburg», 3 sept. 
1970). 
En wat durft mijnheer Leynen zo
maar schrijven, alsof hij nog nooit 
een boog van 180 graden in zijn 
standpunten heeft ingenomen ? 
«Wij hebben hier tegen stroom in 
altijd verdedigd, dat de kempense 
mijnnijverheid goede kansen op 
voortbestaan heeft, precies omdat er 
in de hele wereld een nijpend tekort 
is aan kookskolen ». 
Voor enige tijd heette dat nog : spij
tige, maar noodzakelijke afbouw van 
het kempens bekken. Wat zal moor
gen de (andere) kern van de dag 
zijn? 

• Volgens het P.V.V^-weekblad «Vrij 
Limburg» gaat Michel Van Lindt 
ook de meiskens in de ogen kijken 
om bij hen alzo interesse te wekken 
voor de komende gemeenteraads
verkiezingen! Snoep even mee van 
deze prachtige voorstelling van poli
tieke verkiezingstechniek : «Nu het 
dan zover is met de gemeesteverkie-
zingen voor de deur, is het toch heus 
wel tijd om malkaar in de ogen te 
zien. En dit gaat evenzoveel onze 
dames aan, om ons eens de vraag te 
stellen kan het er zo nog verder 
gaan?». Neen, Michel, zo kan het 
met U niet verder gaan... 

De nieuwe staalgieterij A.L. te Genk 
zal binnen afzienbare tijd in bedrijf ge
nomen worden. De gietelingen die van 
deze oven komen zullen voor een eerste 
nabewerking naar de warmwalserijen 
te Chertal moeten verzonden worden, 
waarna deze opnieuw naar Genk moe
ten verstuurd worden voor een laatste 
nabewerking. 

1. Acht de heer minister een dergelij
ke werkwijze ekonomisch verant
woord ? 

2. Om welke reden wordt in de nor
male uitbreiding die A.L. te Genk moet 
krijgen afgezien van de inplanting van 
een warmwalserij ? 

3. Gaat men voor de provincie Lim
burg nogmaals imperatieve ekonomi
sche noodwendigheden ombuigen en de 
uitbouw van een groot metallurgisch 
bedriif beletten ? 

4. Hoe kunt u aanvaarden dat de lim-
burgse jeugd afstand moet doen van 
bijzondere gespecializeerde werkgele
genheid, als sommige financiële krin
gen, die elke verdere uitbreiding van 
A.t. te Genk verhinderen, een plan 
goedkeuren om een steenstort af te 
graven, gelegen op een terrein van 14 
ha, met een hoogte van 53 m en met 
een omvang van 4,5 miljoen m3. 

Dit werkje vergde een uitgave van 
meer dan 200 miljoen. Daarna komt 
men aandraven met het feit dat de me
taalnijverheid in Wallonië te lage win
sten boekt. 

Voor deze 200 miljoen had men de 
aankoop kunnen bekostigen van 285.714 
ton steenkolen (700 frank/ton) voor 
de kooksfabrieken. 

Antwoord : Het geachte lid gelieve 
hieronder de inlichtingen te vinden be
treffende de verdere uitbouw van de 
N.V. Allegheny-Longdoz te Genk. 

noord - zuidintegratiewerking 

de maasketen jan van eyck 
fa^r^ordtfsS-SIfeïr^^^^^^^^^^ 
algemene nederlandse integratie staat nog verre van zijn verwezenlijking af 

Het Belgisch-Nederlands kultureel akkoord, nu wel een 25 jaar oud bliift in 
wnrH"i'.*''°^"T ^̂ "̂̂  ""^.^^ ''^5^*^- ï^etgeen als iets normaal zou moeten beschouwd 

UMI ' j ° ' ^ " " " geaktiveerd te worden door akties en door werking van ver
schillende organismen Eén van die organismen die zich inzetten voor een kon-
krete integratiepolitiek is de Maasketen Jan van Eyck. De Maasketen heeft tot 
^n w^ft T • u'"'̂ '̂"^" u^", ' '? kontakten en de integratie in brede zin tussen Oost
en West-i.imburg, m het bijzonder van het Maasgebied. Zij groepeert zowel over-
^phi^^^l^^^TiJ^!^ partikuliere personen uit het maaslands gebied om in het grens
gebied konkreet de integratiepolitiek te bevorderen. Daartoe neemt de van 
iiyck-keten allerlei initiatieven, steunt gebeurtenissen en projekten die uitwisse
lden ^" ^^^^^'^^^^ beogen, bemiddelt bij overheid om konkrete realizaties te beko-

Wanneer de integratie er zal komen, zal dit te danken zijn aan organismen 
wf-Jr^^^'. '^i^ ' " 4^ grensgebieden van België-Nederland werkzaam zijn. Tegelij-
Kertijd met de verdere uitbouw van Benelux en met de vooruitgang van het fede-
raiizeringsproces zal de integratie van onderuit moeten groeien. Men is tot het 
Deset gekomen dat de integratie moet gebeuren via de grensprovincies, bijzonder-
ir^^ff^^ ^^™?^^ XT^°^" "^^^^ ^^ bevolking elkaar nader staat en er veelvuldige 
«t^^i,r n ^^ "̂- ^ " ?̂ I^?^ ^̂ ^̂ "̂  ^at ^^^ niet het heil van uit de regeringshoofd-
afbeten verwacht. Integendeel, het private initiatief zal de spits moeten 

«„'^/L'^^*-?"^^ ,̂̂ ^ Limburg een bijzonder belangrijke rol kunnen en moeten ver
vuilen zijn verbondenheid van zijn verschillende delen is niet weg te denken, 
•o ,,^- mzien is er p.m. de oorzaak van dat de oprichting van een heel-limburg-
se universiteit zo stiefmoederlijk, zoniet als iets belachelijk, behandeld wordt. En 
toen ligt daar de enige weg tot een grootse infrastruktuur voor de noodzakelijke 

n A onvermijdelijke integratie. 
De Maasketen Jan van Eyck hield onlangs haar jaarvergadering. Uit het jaar

verslag konden we vernemen welke waaier van aktiviteiten zij ontplooit, teveel 
om hier op te sommen. 

In ieder geval wensen wij dit organisme, dat nu zijn vijfde werkjaar ingaat, nog 
vele jaren en nog veel vruchtbaar nederlands integratiewerk. 

J. Cuppens. 

De behandeling van gegoten stukken 
(bramen of slabs) door warmbandwal
serijen die m andere fabrieken gelegen 
zijn en soms zelfs in andere landen, is 
een koerante praktijk geworden in de 
staalindustrie. 

Warmbandwalserijen zijn immers 
zeer dure installaties die een belang
rijke bevoorrading vergen; alleen grote 
staalkomplexen bezitten naast elkaar 
staande installaties die goed aangepast 
zijn inzake tonnages m elk stadium van 
de produktie. 

Gelet op de zware investeringskosten 
valt er in dit opzicht een strekking 
waar te nemen tot versteviging van de 
samenwerking tussen staalproducenten 
want het walsen in maakloonwerk kan 
inderdaad ekonomischer zijn dan de 
realizatie van een eigen investering met 
beperkte kapaciteit. Dit is te meer het 
geval wanneer het gaat over verwante 
instellingen. 

Het warmwalsen van het roestvrij 
staal te Genk te produceren is voorlo
pig gepland in de bestaande strukturen 
om ekonomische en financiële redenen. 

Ik ken de inzichten niet van A.L. op 
lange termijn, maar de inplanting te 
Genk van een warmwalserij voor een 
zeer beperkte produktie zou zeker een 
zeer zware financiële inspanning ver
gen die ekonomisch niet verantwoord 
zou kunnen blijken. 

Ten slotte, kan ik het geachte lid 
verzekeren dat er geen sprake is van 
imperatieve ekonomische noodwendig
heden van Limburg om te buigen. De 
regering verleent integendeel een zeer 
bijzondere aandacht aan het kreëren in 
Limburg van gespecializeerde werkge-
legenheden in bedrijven waarvan de 
toekomst verzekerd is. 

« IN DE HARTELIJKE PINT » 

VROLIJKE LP UIT LIMBURG 

De gemeente Vorst Kempen ligt nog 
net binnen de provincie Antwerpen, te
gen de grens met Limburg, aan de over
zijde ligt Tessenderlo. 

Vorst Kempen is een droom met alles 
wat daartoe hoort, o.a. de zangvereni
ging « De Meerlaar ». Over die zang-
vereni^ng willen wij het even hebben. 
Haar stichter is Armand Beliën, dirigent 
en toondichter. Zijn tekstauteur vond 
hij in de persoon van Jan Custers van 
Hasselt die sedert lang zijn proeven 
heeft geleverd met liedteksten voor Hul-
lebroeck, Veremans, Preud'homme, Wel-
fens, Rouwet, Nuyts, Bay en anderen. 

Het duo Beliën-Custers werkte zo vlot 
dat ze na een jaar al, genoeg liederen 
hadden geschreven om er over te kun
nen denken die te bundelen tot een vol
ledig volkszangspel. 

Het spel zou verlopen in een vlaamse 
herberg « In de hartelijke pint », met 
fijne lui en een burgemeester-waard. 
Het koor zou instaan voor de tonale il
lustratie van het geheel, samen 24 lie
deren. 

Op 1 november 1969 ging het spel van 
stapel, sindsdien kende het reeds 8 op
voeringen voor bomvolle zalen, op 10 
april was Geel aan de beurt, daarna 
Hamme in Oost-Vlaanderen. 

Het is een pracht van een plaat, ze 
duurt 40 minuten en ze brengt liederen 
voor lustige mensen. 

Wie interesse heeft voor deze plaat 
kan ze bestellen bij de voorzitter van 
« De Meerlaar », Jan Verdonck, Spar
renstraat, Vorst Kempen (3998). 

parlementair nieuws 

• Van de minister van Nationale Op
voeding wil volksvertegenwoordiger 
Raskin weten hoeveel en welke 
franstalige scholen nog in het vlaam
se landsgedeelte gevestigd zijn en op 
welke bazis zij worden in stand ge
houden. 
De minister geeft de hele lijst en 
verklaart dat op bazis van de taal-, 
wet 1963, waarin bepaald wórdt dat 
zulke scholen kunnen opgericht wor
den voor kinderen die de gemeenten 
van hun woonplaats verlaten, hetzij 
om gezondheidsredenen, hetzij om
dat hun ouders geen vaste yerblijf-
plaats hebben en ook voor kinderen» 
voor het buitengewoon onderwijs 
(4-8-1970). 

• Raskin verwijst de minister van de 
Nederlandse Kuituur in een parle
mentaire vraag naar de schitterende 
rezultaten van de Vlaamse jeugd-
f euilletons, o.a. « Kapitein Zeppos», 
«Johan en de Alverman» en «Fa
bian van Fallada», die ook hun weg 
in het buitenland vinden, niettegen
staande de realizators over heel wat 
minder mogelijkheden en middelen 

beschikken dan dit elders het geval 
is. Kunnen er niet meer kredieten 
besteed worden aan jeugdprogram
ma's als genoemde feuilletons? Het 
antwoord van de minister komt hier
op neer dat alleen binnen het raam 
van het optrekken van de globale 
overheidstoelage een proportionele 
vermeerdering voor de jeugdpro
gramma's mogeijk is. (4-8-1970). 

Aan dezelfde minister vraagt kamer
lid Raskin informatie over de hoe
veelheid van onkosten veroorzaakt 
door de uitzendingen van het we-
reldbekertornooi-voetbal 1970 in Me
xico en de kostenverdeling tussen 
B.R.T. en R.T.B. (4-8-1970). 

Aan de minister van Sociale Voor
zorg brengt Raskin het feit ter ken
nis dat er in Vlaanderen door het 
Nationaal Pensioenfonds voor mijn
werkers tweetalige gratis-reiskaar-
ten worden uitgereikt, en dit met het 
Frans vooraan. 
De minister laat weten dat hij bon
boekjes met het Nederlands vooraan 
zal laten drukken (18-4-1970). 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
J. HARDY, senator 

Elke derde zaterdag van de maand : 
Overpelt : bij J. Olyslagers, Hasselt-
straat 22 van 9u tot 9u30. 
Meeuwen : café « Welkom » Dorp 4, van 
lOu tot 10u30. 
Gruitrode : café «Uilenspiegel» Dorp, 
van l lu tot llu30. 
Lanaken : café «Safir», Statiestraat 
van 14u tot 14u30. 
Eigenbilzen : café «De Kroon». Brug
straat van 15 u tot 15u30. 
Millen : café A. Martens, Dorp, van 16u 
tot 16u30. 

ledere zondag : 
Aan huis : Nieuwe Baan 2 (Alt) Hoe-
selt. Tel. 012/32353 van lOu tot 12 uur. 

Senator Joris Hardy, opvolger van 
wijlen senator Alfons Jeurissen, houdt 
zitdag in het bureel van de firma Jeur-
cloo, iedere eerste vrijdag van de maand 
van 9.30 tot 11.30 (dus ook op vrijdag 4 
september a.s.) AI de andere vrijdagen 
van de maand staat zijn sekretaris. Ur
baan Grognard. ter beschikking voor 
dienstbetoon zelfde uren 

E. RASKIN, volksvertegenwoordiger 

Elke eerste zaterdag van de maand : 
Helchteren : café Kruispunt, Houtha-
lenseweg, van 9u30 tot lOu 
Lommei : bij G. Vanduffel; Kapel
straat 61, van 10u30 tot Hu. 
Sint-Huibrechts-Lille : bij E. Adriaens, 
Kloosterstr. van llu30 tot 12u. 
Bree : café «Old Tom». Markt 4. van 
13u tot 13u30. 
Maaseik : café Sniekers. Bospoort. van 
14u tot 14u30. 
Eisden : café « Atlanta », Steenweg 69 
van 15u tot 15u30. 
's Gravenvoeren : bij J. Ernst. Klooster

str. 84, van 16u30 tot 17 u. 

Tongeren : bij W Jorissen. Predikhe-
renstr. 2, van 18u tot 18u30. 
Borgloon : bij S. Wijnants, Graeth 1, 
van 19u tot 19u30. 

ledere vrijdag : 
Aan huis : Ursulastraat 1, Eigenbilzen: 
Tel. 011/19454, van 16 u tot 19 u. 

J. CUPPENS, plaatsvervangend volks
vertegenwoordiger. 

ledere donderdag : 
Aan huis : Zandbergerstraat 22, Neer-
oeteren. Tel. 011/64402 van 17u tot 181 u. 

A. DEKKERS, provincieraadslid. 
Aan huis : Steenweg 28, Elen Tel. 
011/61288. alle dagen behalve zaterdag. 

L. DUCHATEAU, provincieraadslid. 
Aan huis . Steenweg, Hoeselt. Tel. 
011/18188. alle dagen van 9u tot Hu 

J. OLYSLAGERS, provincieraadslid. 
Aan huis : Hasseltstraat 22. Overpelt; 
Tel. 011/39203. alle dagen. 

J. PLAS, provincieraadslid. 
Aan huis. Collegelaan 5, Peer Tel. 
011/39203 alle dagen op afspraak 
F. VAN HOLLEBEKE. provincieraads
lid. 
Aan huis : Kielenstraat, Tongeren. Tel. 
012/32524. iedere woensdag van 17u tot 
19 uur 
F. JORIS, gemeenteraadslid. 
Aan huis : Berken 79. Gellik. 
T. MONNENS. doctor in de rechten. 
Aan huis ' Philipslaan 38. Maaseik. Tel. 
011/62043 iedere maandag van ISu tot 
19 uur 
K. VAN ECHELPOEL, sociaal assistent. 
Aan huis : Neeroeterenstraat 41 Opoete-
ren, iedere woensdag van 20u tot 22 uur. 



beweg i 

Antwerpen 
A n t w e r p e n ( s t a d ) 
RADIOWAGENS 

Bollen in september. We vra
gen vrijwilliger-chauffeurs om 
enkele dagen rond te rijden 
met of zonder eigen wagen. 
STEUNLIJSTEN 

Aan bestuursleden, kandida
ten en propagandisten werden 
steunlijsten bezorgd. Elke lijst 
draagt de ronde stempel der 
afdeling. We vragen eventuele 
gelegenheidsstorters hier spe
ciaal op te letten. 
GEVEL BESCHIKBAAR 

We kunnen er onze affiches 
komen opplakken. Geef ons 
hiervoor echter de schriftelij
ke toelating. Tel. sekretariaat 
36.84.65. 

WIJKVERGADERINGEN 
18 sept. lokaal «Por to F ino» 

20.30 op Linker Oever ; 25 
sept. lokaal « De Sportduif » 
om 20.30 te Berendrecht ; 2 okt. 
lokaal « Centrum » om 20.30 u. 
Luchtbal. 

PLAKKERSBAL 
Zaterdag 3 okt. om 20.30 in 

de zaal Thierbrau. Groenplaats 
Toegang gratis ! 

VERKIEZINGSUITSLAGEN 
Op de dag der verkiezingen 

11 o k t huurde onze afdeling een 
zaal in « Billard Palace » 2de 
verdieping. Vanaf 18 u. Ieder
een welkom om er de zege te 
vieren. De getuigen in de 
de feestzaal kunnen er hun 
uitslagen binnenbrengen. 

STEUN -
Op het sekretariaat wordt u 

Verwacht om uw bijdrage te 
leveren. Wetstraat 12 Antwer
pen 

« WIJ IN ANTWERPEN » 
Dit propagandablad der af

deling zal nog drie keer in al
le bussen der stad gestoken 
worden, telkens op een oplage 
van 80.000 ex. 

Balen - Olmen 
VERKIEZINGSBAL 

Zaterdag 26 september vanaf 
20 uur in de zaal « Graciëlla », 
Vaartstraat 32 te Balen. 

DIENSTBETOON 
Senator Wim Jorissen houdt 

zitdag in «Café Coiffeur» 
Kerkstraat 59 te Balen maan
dag 14 september te 20 uur. 

Borgerhout 
STEUNFONDS 

Stort vrijwillig uw steun op 
postrekening 549.18 van de 
Kredietbank, Borgerhout-Cen
trum, met vermelding voor re
kening nr. 1131/7/06644 op 
naam van V.U. Jos. Verbergt. 
Ook steunlijsten voorzien van 
de handtekeningen van onze 
mandatarissen zijn in omloop. 

DOET UW PLICHT 
Er wacht ons een zware, zij 

het hoopvolle strijd. Talmt dus 
niet langer om daadwerkelijk 
te helpen. Zij die op de verga
dering van gisteren, vrijdag, 
niet konden aanwezig zijn, en 
de handen uit de mouwen wil
len steken, melden zich onver
wijld bij : Piet Willems, 
Bleekhofstraat 113/10/D, tel. 
36.43.08, of bij Frans Dirks, Ka-
rel Van den Oeverstraat 26, 
tel. 36.38.94, of bij onze sekreta-
ris : Juul DiHen, Lode Van 
Dillen, Lode Berckenlaan 184, 
tel. 21.30.90. 

ONZE ZIEKEN 
Opdat wij onze organizatie 

op punt zouden kunnen stellen, 
vragen wij u dringend, reeds 
nu ons sekretariaat te verwitti
gen voor het afhalen van zie
ken Denkt eraan : zieken kun
nen ook bij volmacht stemmen. 
Eveneens het sekretariaat 
dringend verwittigen. 

26 EN 27 SEPTEMBER 
Herman Van den Reeck-her-

denking. Zaterdag te 19 u. H. 
Mis in de H. Anna-Kerk ( Goe-
dendagstraat Borgerhout). Zon

dag te 11 u. bezinningsstonde 
op de begraafplaats Schoonsel-
hof. 

Edeqem > 
VERKIEZINGSFONDS 

Stel niet uit en schrijf nog 
vandaag een bedrag over op 
P.R. 901911 van Karel van 
Reeth, Drie Eikenstraat 70, 
Edegem, met vermelding « Ver
kiezingsfonds ». 

Hoboken 
STEUN MILD ! 

Mogen we alle leden en sim-
patizanten verzoeken op milde 
wijze het verkiezingsfonds van 
onze afdeling te steunen. Alle 
bedragen zijn van har te wel
kom op p.r. 1339.44 V.U.-afde-
ling Hoboken p.a. Lage Weg 
158 — 2710 Hoboken. 

PROPAGANDA 
Nog steeds zijn we op zoek 

naar mensen die bouwgrond, 
schuttingen, muren e.d. ter be
schikking kunnen stellen. Wij 
versieren deze plaatsen met zeer 
doelmatige propaganda. Neem 
hiervoor kontakt met het se
kretariaat, Broydenborglaan 19 
( tel. 27.82.11). 

Mechelen 
ZEGEBAL 

Heden zaterdag 12 september 
70 om 21 u. in de stedelijke 
feestzaal, Fr. de Merodestraat te 
Mechelen met het showorkest 
Marcel Sterckx, vedetten en so
listen met een formidable at-
traktie. . . en een reuzedansvloer 
voor honderden met u, uw fa
milieleden en vrienden die gij 
op uw beurt meebrengt en een 
bar met serpentins, konfetti, 
vriendelijkhei,d en dansvreugde 
en een zegewil met honderden 
prijzen. 

Mor l se l 
PROFICIAT ^ > 

Afdeling en bestuur Mortsel 
wensen het jonge paar Eddy 
Alewaerts en Hilde Vangram-
beren een hartelijk proficiat 
bij de aanvang van hun huwe-
lijksvaart, vandaag 12 septem
ber. Gelukwensen eveneens aan 
beider ouders en familie. 

HERMAN VAN DEN REECK 

Op zondag 27 september e.k. 
zullen vele vlaamse Mortsele-
naren aanwezig zijn op de 
Herman Van den Reeck-her-
denking ( 50 jaar ). Afspraak : 
te 10.45 u. aan de begraafplaats 
« Schoonselhof ». Wij rekenen 
op uw aanwezigheid. 

St.-Kat.-Waver 
VOLKSUNIELIJST 

De gemiddelde leeftijd van 
de Volksunie-lijst bedraagt 
34 jaar. Er staan 4 vrouwen op 
een verkiesbare plaats. Tien 
kandidaten zijn jonger dan 35 
jaar (5 beneden 30 jaar, 6 tus
sen 30 en 40 en 4 kandidaten 
tussen 40 en 51 jaar) . 
1. Somers Jozef, leraar, 34 ; 
2. Raymenants Frans, archi-
tekt,46 ; 3. De Wit-De Broeck 
Hilda, huishoudster, 34 ; 
4, Eyckmans Jozef, bediende, 
45 ; 5. Buys Herman, dokter 
in de rechten, 23; 6. Van Huyck 
Louis, arbeider, 34 ; 7. Boets 
Alfons, burgerlijk ingenieur, 
26; 8. Symons Jan, handels
vertegenwoordiger, 33 ; 9. Van 
De Voorde-Janssens Erna, be
diende, 25 ; 10. Rosiers Mar
cel, meestergast, 39 ; 11. De 
Keyzer Godelieve, lerares,24 ; 
12. Van Roosmaelen Louis, 
landbouwer, 51 ; 13. Romanus-
Baeyen Lieve, assistente Ka-
tolieke Universiteit Leuven, 
31 ; 14. Van Langendonck E., 
onderwijzer, 26 ; 15. Van Gas
tel Luc, dokter in de genees
kunde, 42 ; 

W i j n e g e m 
ONZE LIJST 

Onze afdeling is volledig 
klaar met de kandidatenlijst 
voor 2 oktober 1970. Hier de na

men volgens rangorde : Rau 
Hugo, 38, joernalist ; De Smet 
Raoul, 33, techn. ingenieur ; 
Huguet te Blom-Declercq, 38, 
handelaarster; Stevens Domien, 
22, tuinbouwtechnicus ; Tiele-
mans Alois, 64, technisch be
diende ; Waeyaert Camiel, 46, 
groothandelaar ; Vigoureux 
Paul, 39, aannemer glaswerken; 
Joosten Marleen, 22, schoon
heidsspecialiste ; De Cleen An
dre, 27, konstrukteur; Van Giel 
Marcel, 25 mekanieker ; de 
Hoon Armand, 32, vertegen
woordiger ; Maria Dieltiens-
Verhaegen, 35, huisvrouw ; Van 
Steen Jozef, 45, metaalbewer
ker. 

De gemiddelde leeftijd van 
de kandidaten is 36 jaar ! 

Brabant 
Asse 
PENSENKERMIS 

Eerste pensenkermis op he
den zaterdag 12 (van 18 u. af) 
in het bovenzaaltje van het 
Kummelshof, Stationsstraat 27. 

Brussel (stad) 
RALLY 

Wij verwachten u allen op 
zondag 20 september aanstaan
de 30 fr op zak (deelname in de 
kosten) aan het lokaal Uilen
spiegel, Plet inckxstraat 38 te 
Brussel 1. Alle verdere inlich
tingen aldaar. 

Brussel (arr.) 
DRINGENDE OPROEP 

Wij vragen alle vrijwilligers 
die ons in deze zeer harde ver
kiezingsstrijd te Brussel wil
len helpen, hun naam zo vlug 
mogelijk op t e geven aan he t 
arr. sekretariaat, Dupontstraat, 
27 te schaarbeek. 1030, tel. 
17.92.18 (open elke avond van 
19,15 tot 22 uur ) . 

Wij moeten absoluut vri.iwil-
ligers hebben voor de volgende 
zaken : plakkersploegen voor 
de agglomeratie; wagens om 
autokaravanen in de brusselse 
agglomeratie te organizeren; 
sandwichmannen; bepaalde 
stunts. 

Steun is ook steeds welkom 
op PCR 8654.50 van de Volks
unie Brussel met vermelding : 
propagandafonds brusselse ag
glomeratie. 
KIESFONDS JETTE 

Steun steeds welkom op PCR 
4062.21 van de VUJO-Jette. 

Dank bij voorbaat 
AGGLOM. RAAD BRUSSEL 

Om zoveel mogelijk over te 
gaan tot een gelijkaardige en 
grootscheepse kampanje heb
ben wij op dinsdag 15 septem
ber e.k. de agglomeratie-raad 
om 20 uu r bijeen geroepen. El
ke afdeling van de agglomera
tie dient minstens een persoon 
hier naartoe te zenden. De ver
gadering heeft plaats op het 
sekretariaat. Iedereen op post. 

St-Stevens-Woluwe 
VERKIEZINGEN 

Neem kontakt op met dr. B. 
De Waele, Eversestraat 94 of 
met G. Geens, Trekkerst raat 18 

Financiële steun wordt met 
dank aanvaard Kredietbank 
St-Stevens-Woluwe (pr 4898) 
rek. 10.885 van de V.U. 

Zellik 
DRINGENDE OPROEP 
Stort zohaast mogelijk een bij
drage op de girorekening van 
de Kredietbank-Zellik 8929 met 
vermelding op de keerzijde : 
voor rekening nr. 3790/13/10354 
Volksunie-Zellik. 

West-Vlaanderen 
Groot-Brugge 
KANDIDATEN 
VOORGESTELD 

Tijdens een druk bijgewoonde 
ontvangst in het « Jagershof » 
te St. Andries, waarop de plaat-

I selijke pers was uitgenodigd, 

stelde onze li jstaanvoerder 
volksvertegenwoordiger - burge
meester Pie t Leys de kandida
ten van de V.U. voor de ge
meenteraadsverkiezingen in 
Groot-Brugge voor. Van de ge
legenheid werd gebruik ge
maakt om een groepsfoto te ne
men van deze str i jdbare V.U.-
familie. De stemming was en 
blijft opperbest. In een vol
gende uitgave publiceren we 
de volgende kandidatenlijst. 

GOED ONTHALEN. 
MILD STEUNEN 

Onze propagandisten, die 
zich gelasten met het inzamelen 
van steun voor ons verkiezings
fonds, zijn volop op ronde. Mo
gen we onze lezers en leden 
vragen, hen een goed onthaal 
t e bezorgen en pas afscheid te 
nemen na het schenken van een 
mild steunbedrag ? Dat zal ons 
toelaten bepaalde barnumrekla-
me passend te beantwoorden en 
wa t even belangrijk is onze 
voorstellen en onze kandidaten 
op zo ru im en intensief- moge
lijke schaal bekend t e maken. 
Hun vizie is ook de uwe, werk 
dus mee aan de verwezenli j
king ervan ! 

MEDEGEDEELD 
VIERDE TOERISTISCHE 

AUTOZOEKTOCHT 

« PURPEREN HEI » 

TE KALMTHOUT 

Ingericht door de plaatselijke 
V.A.B.-afdeling met medewer
king van de vlaamse vereni
gingen van Kalmthout op zon
dag 13 september. 

Een ontspannende toeristi
sche uitstap door polder en hei, 
op goed berijdbare, doch lan
delijke wegen. Afstand onge
veer 60 km. Vertrek en in
schrijving : Sportlokaal K.S.K., 
Kalmthout-station, 11 tot,13u30. 

Aankomst vóór 19 u. liefst, in 
het «Parochiecent rum» van 
Heide-Kalmthout. 

Bekendmaking van de uit
slag en prijsuitreiking in deze 
zaal om 21u30. 

Pri jzen in na tura met een 
werkelijke waarde van om en 
nabij 20.000 fr., o.m. camera
fototoestel, grasmachine, radio, 
elektrische huishoudtoestellen 
enz... Een prijs voor elke deel
nemer gewaarborgd. 

Men kan nog inschrijven bij 
de start, doch dan dient ieder
een 20 fr. meer (of in totaal 
150 fr.) te betalen. Leden 
V.A.B, krijgen 20 fr. korting. 

Alle verdere inlichtingen Isij 
V.T.B. - V.A.B.-vertegenwoordi-
ger Alex Stevens. Kon. Astrid-
laan 1, Heide-Kalmthout, 2180, 
tel. 66.96.36. 

Let op : de vragen zijn ter 
plaatse op te lossen ! 

RALLY DER GOUWBONDEN 

BRUSSEL 

Zondag 27 september 1970. 12e 
Auto Rally der Vlaamse Gouw-
bonden te Brussel. Vertrek van 
12 tot 14 uur aan het Shalon 
Center, Mayolstraat 5, Sint-
Lambrechts-Woluwe. Aankomst 
te Diegem in het Gildenhuis. 
Pri js 175 fr., verzekering inbe
grepen, te storten op postreke
ning n r 58.90.58 van de heer G. 
D'Haveloose, G. Raeymacker-
straat 34, 1030 Brussel of te be
talen bij ver t rek. Pracht ige 
prijzen en wisselbeker geschon
ken door V.A.B. 

HET VLAAMSE KRUIS 
In september of oktober valt 

de aanvangsdatum voor uw 
kursus in Eerste Hulp bij On
gevallen. 

Vóór een week nog drong de 
goeverneur van West-Vlaande
ren er op aan omdat zeker alle 
funktionarissen in openbare 
dienst en door hun beroep vaak 
op de weg een degelijke scho
ling in « Eerste Hulp » zouden 
volgen en het wettelijke diplo
ma zouden halen. 

Deze kunt U in onze provin
cie volgen bij 8 afdelingen en 
alle inlichtingen inwinnen op 
de sekretarlaten • Brugge : 
Oude Zak 28, tel. 050 32628; 
l epe r : Baskulestraat. 8; Kor
trijk : Aalbekestr. 57. tel. 

056 13061; Menen : Kortri jkse-
stw. 404, tel. 056 52345; Ouden-
burg : Markt 10; Oostende : 
Batterijstraat, 14, tel. 059 741425 
Roeselare : Bruggestr. 2-4 
Hooglede, tel. 051 25691, vanaf 
1 okt. Lierstraat 4 Roeselare; 
Torhout : Brildam 18a, tel . 
050 22196. 

GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 
« STAD GENT » 

Het Davidsfonds Brugse 
Poort Gent richt, zoals voor
gaande jaren een politieke in
formatieavond in, deze keer op 
donderdag 24 september 1970 
om 20 uur in het Centrum Rei-
naert , Reinaerts traat 26 te Gent 
(zijstraat Bevrijdingslaan). 

«De toekomst van de stad 
Gen t» , als debat-onderwerp 
van deze avond, zal zeker ak-
tueel zijn, gezien de naderen
de gemeenteraadsverkiezingen. 
Aan dit debat nemen deel voor 
de Volksunie : dhr. Deroo Gui-
do, gemeenteraadslid; voor de 
C.V.P. : dhr. Moreeuw R., sche
pen; voor de P.V.V. : dhr. Fla-
mant E., gemeenteraadslid en 
voor de B.S.P. : dhr. De Keu-
leneir A., volksvertegenwoordi
ger. 

De heer J. Vandersichel, r e -
daktie-sekretaris bij de tv -
niewsdienst zal het paneel lei
den. 

zoekertjes 
Vlaamsovertuigd inpakker z o e k t 
plaats in vlaamse uitgeverij of 
boekhandel in Brusselse of omge
ving. Weekloon en licht werk ge
wenst. T 129 

Firma Leplae R. Maldegem, Indus
triepark, zoekt dinamische vertegen
woordigers voor diverse streken 
van het land. Zeer goede verdiens
te voor goede elementen. T 131 

mees ter (-
k l e e r m a k e r 

VERMEESCH 

STEENHOIIWEHSVEST 5 2 
AVTWEnPEN 
Tel. 3135 .83 

uw 

z o ' V E E L BETER 

VEnMINDEBING VOOR 
VU LEDEN 

f. van Overstraeter 
Hoofdredakteur 

Alle briefwisseling voor 
redaktie naar 
Rotatyp, Sylvatn Duputslaan 
110 1070 Brussel. TeL 
23.11.98 

Beheer 

Volderssfr. 7 1 , Brussel 1000 
fel. (02)125.160. 

Alle klachten voor niet ont
vangen van btad op dit adres 
Jaarabonnement 300 fr. 
Halfjaarlilks : 170 fr. 
i3riemaandeli]Ics : 95 fr. 
Abonnement buitenland 

480 fr. 
Steunabonnemeni 320 fr. 

(minimum) 
LOsse nummers S fr 
Alle stortingen vooi Het blad 
9p oosirekening 1711.39 
<Wii> Vlaamt-natlonaal week
blad 

Verantw uitgever Mr F. Van
der Els» Belzeaemstraat 80 

Brussel 1012 



WIJ 

NIEUW... 
EN NAAR IEDERS BEURS 

TOTAAL NIEUW... 
• • • 

_______ 

ECONOMIC : bestudeerd, makkelijk aanpasbaar en snel 
realizeerbaar dus géén prefab maar komfortabele goed 
afgewerkte woningen. 
BOUWPRIJS : slechts F 495.000,-

— U J O O — • 

F 100.000 AAN KONTANTEN VOLSTAAN OP UW GROND 

QUALITY : 

Gebouwd door kunstenaars in hun vak, oersterke materialen die bewezen hebben degelijk te zijn efficient... én praktisch en speciaal voor U 
uitgezocht. U zal fier zijn over dit werk. 
BOUWPRIJS : slechts F 1.075.000,. 

F 150.000 AAN KONTANTEN VOLSTAAN OP UW GROND 

HIGH QUALITY : uw prestlgieuse positie schept 
verplichtingen... ruime majestueuse hall, enorme 
l iving, ruim kantoor, bar, TV-p!aats, speelruimte, 
grote keuken, bergplaats, dubbele garage, 5 of 6 
slaapkamers, 2 badkamers, meidenkamer enz... 
Toch blijft het voordelig. 

BOUWPRIJS vanaf slehts F 2.000.000,-

EERST VRAGEN D A N KOPEN..- . 

Raadpleeg nog vandaag één onzer In format iecent ra bezoek on
ze realisaties • v i l la 's eensgezinswoningen bu i tenverb l i j f appar
tementsgebouw fabr iek voor ieder van deze bouwdisc ip l ines 
staat een staf van gesDeciaii<;eerde medewerkers voor U klaar o m 
U met raad en daad bü te stsan bü de keuze van een geschikte 
grond, het aspekt en de nut t ige ?ndp|in<* \/sn de w o n i n g aisook 
b i j de f inanc ier ing van d i t alles word t U deskundig een leiddraad 
gegeven 

Stuur daarom vanéaas no<» dexe fcon OP en morsfen *al U 

verbaasd oDkiik^n naar de voordelen en mogeliikheden 

die wi j U bieden. 

NAAM : 

ADRES : 

B O N 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte -

en wens de voordelen te kennen die U mi| kan bieden 
— beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 
aanbieding te doen voor 't bouwen van rijwoning, villabouw 
of half open bebouwing in volgende gemeentor • 

— houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardigden 
of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecentrum te 
••••• op ... te u 

Handtekening J 
Waf U nief alleen aankunt kan « K U N N E N » voor U klaarkrijgen. 

« KUNNEN » een wilskrachtige naam voor een groots bedrijf. 
A N T W E R P E N 

Meir 18 
Tel f03)31 78.20 

CENT 
Onderbersen 43 

Tel (09^25 19.23 

GENK 
Winferslagstraat 22 

Tel. (011)544.42 

LEUVEN 
Brussetsestraat 33 
Tel (016^337 35 



POLITICI! PROPAGANDISTEN ! 
Met onze BALLONNEN 
MEER KIEZERS GEWONNEN ! 
MIK IN DE ROOS ! DANK ZIJ ONZE hart- en stemveroveren-
de propaganda-artikelen. Simpatiek ! Populair !.. . Doeltreffend 
en.. . prijselijk ! En bedrukt met Uw naam en kiescijfer. 
Maak gebruik van onxe SPOEDBESTELDIENST en zend of te
lefoneer ons uw bestellingen. 

• PROPAGANDABALLONNEN (gele kleur en 
zwarte tekst). 
Bedrukt met STEM VOLKSUNIE nummer 
of met STEM VOLKSBELANGEN nummer 

kostprijs per 1440 stuks 2,50 't stuk 
2880 stuks 2,25 't stuk 
4320 stuks 2,00 't stuk 

• TOUWTJES om de ballonnen te bevestigen: 50 fr. 
per 12 dozijn (144 stuks). 
TOELEVERING V A N WATERSTOFGAS over heel 
het land. (kostprijs voor gasvulling : per ballon 
± 20 cm.) . 

• FLUITJESBALLONNEN, met fantastisch muzikaal 
geluid, door de kinderen zelf op te blazen ! 
MET M I N I M U M van 500 stuks : 5 fr. 't stuk. 
In deze prijzen zit de druk inbegrepen. 

• KOGELPENNEN (sigaretmodel) heel leuk. 
Per 500 stuks, bedrukt met Uw partijnaam 
en kiesnummer : 3,75 fr. 
Per 1000 stuks, bedrukt: 3,50 f r. 

• LUCIFERDOOSJES (minimodel : 2,50 x 3,50 cm) 
bedrukt met uw tekst : per 10.000 stuks 3.240 fr. 
kleur : gele fond en zwarte druk. 

• PLASTIEKBALLETJES (om tijdens kleskaravanen) 
WEG TE <;OOIEN (zeer frisse, helle tinten). Be
drukt met twee regels tekst en kiesnummer : 
per 1000 stuks : 3.500 fr. 

• PAPIEREN VLAGGETJES, aan bamboestokjes van 
40 cm. Afmetingen van vlaggetje 14 x 17 cm. 
per 1000 vlaggetjes: 3.450 fr. 

MAAK GEBRUIK V A N DE BESTELBON of, 
om tijd te winnen, DOE HET TELEFO
NISCH, (voor de leveringstermijnen, kun
nen wij U enkel telefonisch, op bazis van 
de produktie, een juiste datum opgeven). 

BESTELBON 
ONDERGETEKENDE, verantwoordelijke van 

afdeling 

straat, nummer en woonplaats, wenst ten 
spoedigste te ontvangen : 
de onderaan vermelde artikelen tegen de ver
melde prijzen (maak vierkantje zwart) . 
D tegen terugbetaling van de desbetreffende 

som, bij aflevering, PLUS de verzendings
kosten. 

D voegt hierbij een overschrijvingsopdracht 
of check, ter waarde van de bestelling 
(nettobedrag, zonder rembours- of andere 
kosten). Hij verlangt de schriftelijke be
vestiging omtrent de juiste leveringsdatum, 

te zenden naar : 

REKLAMEBUREAU A. VANDENBROECK 
Neerstraat 27, Hamme 9160 - Tel. 052/479.24 

t 
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ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 
DAGVERGOEDING 
VOOR 
ZELFSTANDIGEN EN 
LOONTREKKENDEN 

Bestendige 
sekretariaten : 
CENTRAAL SEKRETARIAAT : 

Kipdorp 50 Antwerpen 
TEL 03/32.31.39 

32.73.05 
PROV. SEKRET. BRABANT 

Emiel Jacqmainlaan 124 
Brussel Tel. 02/19.08.64 

PROV. SEKRET. LIMBURG 
Zuivelmarkt 9 Hasselt. 

HERMES 

Zuidlaan 54, Brussel 
Volledige 

sekretariaatkursussen 
STENO- en DACTYLOGRAFIE 

in vier talen 
BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

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

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

BRILLEN 
KONTAKT-
LENZEN 

INTEROPTIEK 
pvba 

Fabrikant-Ontwerper 

der RICHELIEU-
BRILLENKOLLEKTIE 

Hovenierstraat 9 Aalst 

Geniet van een 
aangename 
levensavond 
in het rustoord 

HUIZE 
LOREIN 

FAMILIALE SFEER 
Paddegatstraat 133 

TEL. 015/718.35 
2921 Nieuwenrode 

15 km van Brussel (4 km. au
tostrade Brussel-Antwerpen) 

Volledige terugbetaling 
van alle ziekenfondsen. 
LEDEN 2 0 % KORTING 

Telefoon : 
(02)18.78.44 
(053)288.70 

DEBROUWERIJ M O O R T G A T 
2659 BREENDONK TEL. (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 
BIEREN en LIMONADEN 

Breendonk ligt in Vlaanderen 
dus U W streek. U W volk«!srenoten I 

Depot Cent - Tel. 09/22.45.62 

ADVERTEERT IN « W l | » 

blankenberge 
141, da smet de naeyerlaan • tel. (050)416.37) 

breughel 
lullen terst 
volledig penslor» 
kamers met ontbiit 
alle komfort 
maaltijden teger alle prijzen 
speciale voorwaarden 
voor groepen en autocars 
vraag inlichtingen 

Vergunning Nr 1185 Cat. A 

de Vlaamse Toeristenbond en 
de V l a a m s e A u t O m o b i l i s t e n b o n d staan ook ter beschikking van de 

ZAKENLUI voor hun reizen 
in EUROPA en ELDERS 

Onze gespecializeerde medewerkers verstrekken U kosteloos alle inlichtingen. 

WORDT LID en telefoneer naar ons : 
Cenl-raai Sekrefariaat : 
SINT-JAKOBSMARKT 45-47 
2000 ANTWERPEN, 
Tel. 03/31.09.95 

Om onze kliénten nog beter te dienen blijven onze kantoren tn gans het vlaamse land vrijdagavonds operi tot 20 uur. 

(ONTWERP PUBLIC 

RELATIONS 

Hot ter Schriecklaan 33 
BERCHEM ANTWERPEN 

^ l le reklame er ont 
werpen, teksten 
perskonferenties, ver
talingen tpkeningen. 
enz 

Publtcii-eitsagent vooi 
« WIJ 

VLAAMS-NATIONAAL> 
Tel (03 > 30.48.99 


