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De regeringspartijen doen vergeefs 
hun best, de gemeenteraadsverkiezingen 
buiten de nationale sfeer te houden. In 
de praktijk ondermijnen ze die echter 
zelf. 

Waarom ? 
Omdat vooral in de grote steden de 

nationale politieke figuren ook de plaat
selijke zijn. De burgemeester en sche
penen zijn ook volksvertegenwoordiger 
en senator. Hoe wil men nu dat de ge
wone man de burgemeester en de sche
pen in een tweevoudige gedaante ziet ? 
De gewone kiezer abstraheert niet, hij 
heeft een globale vizie. 

Wil men de gemeenteraadsverkiezin
gen strikt scheiden van de nationale, 
dan moeten de drie traditionele partijen 
de kumuls afschaffen. De C.V.P. heeft 
dat in principe gedaan, evenwel nog 

DE INZET 

niet in de praktijk. De burgemeesters 
van Gent en Oostende, om slechts twee 
Vlaamse steden te noemen, zijn ook 
C.V.P.-senatoren. Ze trekken tans op
nieuw de lijst. 

Bij de P.V.V. en de B.S.P. is er zelfs 
geen sprake van, de kumuls af te schaf
fen. Zo ze in de gemeenten in een be
stuur zetelen, zijn hun parlementsleden 
ook burgemeesters en schepenen. An-
derlecht. Molenbeek, St. Joost, Bergen, 
Mechelen, Deurne : de voorbeelden lig
gen voor het grijpen bij de B.S.P. ; bij 
de P.V.V. is het net hetzelfde. 

Hoe zou men in zulke omstandighe
den willen dat parlementsverkiezingen 
en gemeenteraadsverkiezingen strikt ge
scheiden worden ? 

(Lees verder op blz. 3). 

OOK WIJ EISEN DE VOLLEDIGE KLAARHEID: 

KOUDE POLITIEKE MOORD 
OF TRAGISCH MAAR TOEVALLIG INCIDENT ? 

Eerst en vooraf, omdat er geen misverstand zou bestaan : we zijn zelden in ons 

leven zo met ontzetting geslagen als zaterdagn)orgen, toen we geleidelijk-aan het 

nieuws uit Brussel vernamen. Ontzetting omwille van de dood van een man, een 

jong familievader, waarschijnlijk een idealistisch intellektueel, een tegenstrever 

inderdaad maar in de eerste plaats een mens. Ontzetting omwille van de kwade 

dienst die aan de vlaamse zaak te Brussel en elders bewezen werd door dit dra

matisch incident. We menen dat we in Vlaanderen en in de Volksunie niet al

leen stonden met deze gevoelens van diepgemeende en oneindige treurigheid, 

maar dat ze gedeeld werden door tienduizenden. 

« Koudberaamde moord », uitgevoerd 
door « doders van het flamingantisme » 
die zich verenigd hadden in « een knok
ploeg van de Volksunie » : dat waren de 
hoofdtema's in de massamedia dadelijk 
na de feiten. Ze hebben van meet af aan 
het klimaat bepaald rond deze treurige 
zaak en dat is goeddeels tot vandaag zo 
gebleven. 

Onze deernis met de dode en met zijn 
jong gezin is even groot gebleven als 
de eerste dag. Onze bekommernis om de 
gevolgen van het tragisch incident voor 
de vlaamse beweging en de vlaams-nati-
onale zaak is blijven bestaan. Maar 
minder dan ooit zijn we vandaag — als 
we dit, bijna een week na de feiten, 
schrijven — bereid om weg te kruipen 
voor de beschuldigingen en aantijgin
gen. Zijn wij een partij van moorde
naars ? 

Maandag, dinsdag, woensdag en don
derdag : vier dagen lang hebben we in 
de kranten hele bladzijden over deze 
zaak kunnen lezen. Alle verslaggevers 
van de pers werden de baan opgestuurd 
om het allerlaatste détail van het tra
gisch incident te achterhalen. Alle 
kommentatoren hebben dag aan dag be
schouwingen er aan gewild. En van
daag donderdag, als we dit schrijven, 
stellen we vast dat we meer dan ooit 
voor een reeks onbeantwoorde vragen 
staan, voor vraagtekens die om een 
antwoord schreeuwen maar waaraan 
men voorbijgekeken heeft in de misse
lijke begeerte om een dramatische ge
beurtenis politiek uit te buiten. 

Ze wisten niet eens, waar de heer 
Georgin gestorven is. In het Brügmann-
ziekenhuis, zegde de « Gazet van Ant
werpen ». Onderweg naar het zieken
huis, schreef dezelfde dag « De Stan
daard ». In het FDF-lokaal vooraleer 
de ziekenwagen aankwam, beweerde 
op dat ogenblik « Le Soir ». 

Ze wisten niet eens, waaraan de heer 
Georgin gestorven is. Aan een schedel
breuk en een zwaar hersenletsel, zegde 
« Het Volk » maandag. Aan eèn of meer 
schedelbreuken, vulde « De Standaard » 
ijverig aan. Aan een hersenletsel, zegde 
de geneesheer die het slachtoffer eerst 
onderzocht. Maar zelfs deze verklaring 

hield nauwelijks enkele uren stand ; 
er moest een eerste en vervolgens een 
tweede lijkschouwing bevolen worden. 
En verleden donderdag, op het ogen
blik dat de beschuldigden voor de 
raadskamer verschenen, waren de rezul-
taten van deze tweede lijkschouwing 
nog niet eens bekend. 

Neen, we wensen geen verstoppertje 
te spelen achter vraagtekens ! Maar we 
willen toch uitdrukkelijk vaststellen 
dat de radio én de tv én de kranten én 
de partijen de allerzwaarste beschuldi
gingen hebben geuit, zonder zich ook 
maar één enkel ogenblik te bekreunen 
om het antwoord op vragen die dan 
toch absoluut essentieel zijn, vragen 
waarmee de politieke beschuldiging 
staat of valt. En men mag het ons niet 
kwalijk nemen : aan de heren die met 
een dergelijke kwaadwilligheid of — 
in het beste geval — lichtzinnigheid de 
ophitsing hebben in de hand gewerkt, 
menen we geen verantwoording ver
schuldigd te zijn. 

We zijn verantwoording verschuldigd 
aan onszelf, aan de mensen in onze par
tij, aan onze kiezers en toekomstige 
kiezers, aan allen die terecht de vraag 
mogen stellen naar de zuiverheid van 
de partij, naar de demokratische ge
zindheid in onze partij. 

Welke feiten staan op dit ogenblik 

vast ? Verleden week, in de nacht van 
vrijdag op zaterdag, is een plakkers
ploeg op eigen gezag uitgetrokken om 
Volksunie-affiches aan te brengen er
gens in de brusselse agglomeratie. Dat 
deze plakkersploeg terecht kwam op de 
Houba-Destrooperlaan, waar de heer 
Georgin met drie andere FDF-plakkers 
aan het werk was, is louter toeval ; 
in een brussels lokaal sloot zich bij de 
plakkersploeg een Volksunie-lid aan 
dat op die laan woont en dat — omdat 
het slechts toevallig aangesproken 
werd om mee te gaan plakken — eerst 
thuis nog van klederen wenste te ver
anderen. De aldus vervolledigde plak
kersploeg bestond uit negen man, 
waarvan er twee lid zijn van de Volks
unie en twee sinds zeer onlangs een 
voorlopige lidmaatschapskaart hebben. 

Deze negen man begaven zich in twee 
wagens naar de Houba-De Strooperlaan. 
Toen de jongeman die van klederen zou 
verwisselen aan zijn huis uitstapte, be
merkte hij de FDF-plakkers. Er is 
waarschijnlijk eerst een woordenwisse
ling en nadien een vechtpartij ontstaan. 
Hoe de dingen, die zich in zeer snel tem
po moeten voltrokken hebben, juist ge
beurd zijn is nog niet te achterhalen : 
wel zou alles zich afgespeeld hebben 
terwijl de jongeman zich omkleedde. 

Na het gevecht blijkt niemand — noch 
aan de ene. noch aan de andere kant — 
zich rekenschap gegeven te hebben van 
de ernst van de toestand waarin de heer 
Georgin verkeerde. De heer Georgin 
zelf is terug gegaan naar het FDF-lo
kaal : op zijn weg daar naartoe moest 
hij voorbij het politiebureel waar hij 
geen hulp heeft ingeroepen. Hoe en hoe
veel tiid later hij gestorven is in het zie
kenhuis, wist verleden donderdag nog 
niemand behalve waarschijnlijk de ge
rechtelijke diensten. 

Niet alleen de FDF-plakkers. maar 
ook de ploeg van negen man gaf zich 
geen rekenscljap van de ernst der fei
ten. Ze vervolgde haar weg en begon 
affiche's te plakken in de onmiddellijke 
omgeving, wat trouwens de oorzaak was 

(lees verder op blz 3) 

Op zes december 1969 — Sinter
klaas komt altijd op 6 december 
— kreeg Jean-Florian Collin het 
grote halssnoer van Eredeken van 
de Arbeid. Sinterklaas was in dit 
geval de C.V.P.-minlster van Mid
denstand Charles Hanin. De 
plechtigheid werd bijgewoond 
door B.S.P.-minister Leburton, 
wiens aanwezigheid haar het ca
chet verleende van een intiem 
driepartijen-onderonsje. Het grote 
halssnoer was speciaal op maat 
gemaakt voor Jean-Florian Collin, 
P.V.V.-senator, spil van de blauwe 
barnumpropaganda in 1965 en 
1968, big boss en manager van de 
brusselse superbouwmaatschappij 
Etrimo. Na het Sinterklaas-feestje 
volgde een reuze-banket met eea 
duizendtal genodigde diplomaten» 
parlementsleden, notarissen, ban
kiers en de hele bonte aanhang 
van bewonderaars en vleiers di© 
men steeds terugvindt in het kiel
zog van een suksesrijk politicus-
zakenman. Dit hele bonte spek
takel werd rechtstreeks uitgezon
den door de RTB-tv, die haar 
kijkers zodoende vergastte op eea 
satyricon-spektakel waarvan zelfs 
Fellini zou opgekeken hebben. 

(lees door op blz. 3)]. 

J.F. Collin 

NA "DE VRIENDEN VAN VDB 9» 

EEN N I E U W B O U W S C H A N D A A L 

DE BOM VAN ETRIMO 



WIJ 

VLAAMSE AKTIE 

HET SEFI-SCHANDAAL 

Goed gedaan. Wij menen dat 
wij als oppozitie-partij volgens 
zuiver demokratische principes, 
zoals die gelden in Nederland, 
Groot-Britannië, U.S.A., enz., 
dergelijke schandalen moeten 
aanklagen. De doorsnee Vla
ming gelooft te veel (o.a. door 
de eeuwenlange band religie-
politiek) in de integriteit van 
zijn politiek leven. België lijdt 
en kwijnt weg aan een vorm 
van onstrafbare politieke kor-
ruptie die zich versteekt in 
praktisch alle organen van de 
gevestigde machten en tradi
tionele partijen. 

telijke overheid thans officieel 
die franstalige parochie erken
nen. Dat zou dan voor de da
mes en heren van « de tent » 
de start betekenen om aan het 
metselen te gaan. 

Ik weet niet wat er waar is 
van die geruchten. Een verwit
tigd man is er in alle geval 
twee waard en het is goed dat 
de openbare opinie in Vlaan
deren over dergelijke zaken in
gelicht wordt. 

K.C., Vilvoorde 

A.K., Zele. 

GEKNOEI 
TE ZONNEBEKE 

FRANSTALIGE PAROCHIE 

TE VILVOORDE ? 

Dank zij vroegere akties zijn 
in de parochiekerk van de wijk 
Het Voor te Vilvoorde de fran
se missen afgeschaft. 

De franstaligen die zich met 
die toestand niet konden ver
zoenen hebben dan hooghartig 
de parochiekerk de rug toege
keerd en hebben een soort ei
gen parochie gesticht met als 
centrum een door hun gekoch
te of gehuurde legertent waar
in hun missen opgedragen wor
den met hun eigen priesters. 

Die toestand wordt nu al ja
ren door « Mechelen » ooglui
kend geduld en zelfs aangemoe-
moedigd, want waar een Vla
ming in Mechelen veelal de 
deur gesloten vindt, daar gaat 
die voor de franstaligen als 
vanzelf wijd open. 

Maar er is méér : geruchten 
doen de ronde als zou de gees-

Na tien jaar huwelijk droom
den we van een sober huisje. 
We vonden een rustig plekje 
grond. Op het gemeentehuis te 
Zonnebeke wist men te vertel
len dat het bouwgrond betrof, 
bestaande uit twee loten be
stemd voor de bouw van twee 
vrijstaande woningen. Volgens 
de verkavelingsvergunning wa
ren alle voorschriften aanwezig 
waaraan de op te richten kon-
strukties moesten beantwoor
den. We kochten één lot en 
bouwden er een flatje op in de 
hoop dat er naast het onze 
eveneens een woning zou oprij
zen. Vorig jaar echter werd het 
tweede lot aangekocht door de 
uitbater van een autokerkhof, 
die de bouwgron^ Onmiddellijk 
als opslagplaats voor afgedank
te voertuigen en allerlei schroot 
gebruikte. 

Na een maand werd het een 
vuile boel van uitgebrande au
tobussen en vrachtwagens. We 
dienden klacht in bij de burge
meester, dje bewf>erde niet ver-
antwoorde'Iijk te zijn en ons 
stuurde naar het provinciaal be
stuur. Waar men ons meedeelde 
dat het gemeentebestuur wél 
aansprakelijk was. 

De burgemeester « beloofde » 

WIJ-LEZERS VRAGEN BIJ HUN OPTICIEN 

Brümonturen 
Invoerders : VANDERBRUGGEN & C , Provinciestraaf 95 ANTWERPEN 

TEL. (03)36.12.94 - Opticiens : Vraagf het bezoek van onze 
ver tegenwoordiger . 

N A T I O N A L E LOTERIJ 
16d« TRANCHE 

^er}óttrancke^ 

H N SUPERHOOG tOT VAN 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 2 8 september 

HET BILJET : 200 fr. 
HET TIENDE: 22 (r. 
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nu het nodige te zullen doen 
opdat de uitbater zich in regel 
zou stellen. Drie weken later 
was de toestand nog steeds het
zelfde. Ten einde raad richtten 
wij ons tot de goeverneur. Een 
maand later kregen we ant
woord dat het gemeentebestuur 
uitgenodigd werd om uitleg te 
verstrekken. Dit laatste beweer
de echter dat alles « reglemen
tair » was gebeurd. Daar ston
den wij dan ! Denkend dat wij 
ons bij deze toestand zouden 
neerleggen, gaf de burgemees
ter in november een vergun
ning voor de uitbreiding van 
het autokerkhof. In de nood 
echter kent men zijn vrienden. 
We vertelden onze ontgooche
ling aan de afdelingsvoorzitter 
van de Volksunie, die ons se
nator Frans Blanquaert aanbe
val. De senator stelde zich on
middellijk in kontakt met het 
gemeentebestuur, dat het ant
woord schuldig bleef. Als man 
van de daad kwam hij persoon
lijk ter plaatse. 

De zaak ging aan het rollen. 
De senator stelde een parlemen
taire vraag. Uit het antwoord 
van de niinister van Openbare 
Werken bleek dat het bouw
terrein aan zijn bestemming 
onttrokken werd. Zeker zijnde 
van het feit kon de senator de 
zaak verder doordrijven. Wat 
hij dan ook deed met als rezul-
taat : het terrein moet ont
ruimd worden voor bouwgrond. 
De Volksunie deed het. Geen 
woorden maar daden ! 

E.G.A., Zonnebeke 

Ik kan lezer H.B., Antwer
pen, niet in alles bijtreden wat 
hij schrijft, omdat het me voor
komt dat hij te negativistisch 
oordeelt over de werking van 
de Vlaamse verenigingen en de 
V.U. 

Waar ik het wel met hem 
eens ben, is zijn pleidooi voor 
meer direkte algemeen-vlaam-
se aktie en dit onder impuls 
van de vlaamse strijd- en kul-
tuurverenigingen. 

Wat de V.O.-aktiviteiten en 
initiatieven betreft in verband 
rnet het federalistisch offensief, 
vind ik de kampanje met de 
bulldozer-affiches prima, om
dat ze de kracht en het dina-
misme van de partij op straat 
brengen. Psichologisch is dit 
een heel goede zaak in het 
raam van de gemeenteraadsver
kiezingen. De moeilijkste taak 
blijft m.i. de algemene voor
lichting van de V.U-standpun-
ten, via pamfletten. De met 
verbetenheid door de grote 
pers herhaalde verdachtmakin
gen aan het adres van de V.U. 
inzake de grondwetsherziening 
en de beruchte « carcan », zou 
zeker door een algemene ver
spreide V.U.-rechtzetting die
nen gecounterd te worden om 
de doorsnee-kiezer te bereiken. 
Maar ja, dit zal wel een kwes
tie zijn van lieve centen ! 

Betreffende de vlaamse ver
enigingen, kan niet geloochend 
worden dat hun aktie de radi-
kalizering in de hand heeft ge
werkt. De marsen zijn niet nut
teloos geweest. 

Evenals H.B. zag ik evenwel 
graag meer rechtstreekse aktie 
en dit om twee redenen. Ten 
eerste : er zou hierdoor heel 
wat kunnen veranderen ; ten 
tweede : het zou het nut en de 
doeltreffendheid van de alge
meen - vlaamse verenigingen 
aantonen en hun prestige bij 
de doorsnee-Vlaming verhogen. 
Ik noem zomaar enkele punten 
waarop deze aktie zou kunnen 
slaan : 1° vernederlandsing van 

de vlaamse (?) kust. Dit jaar 
geen enkele aktie ; 2° werkelij
ke vernederlandsing van het 
bedrijfsleven ; 3" uiterlijke ver
nederlandsing van heel wat 
straten in onze vlaamse (?) ste
den ; 4° speciale en goedbestu-
deerde aktie voor tweetaligheid 
in het brussels zakenleven : 
grootwarenhuizen, financiële 
instellingen, dienstverlenende 
sektor. publictieit, enz. 

Er werden in verband met 
deze punten wel enkele aktie-
pogingen gedaan, maar tot 
grootse en volgehouden akties 
is het nooit gekomen. 

A.B., Berlare. 

VERVROEGD PENSIOEN 

De brochure « Wij samen 
met jou — meedenken, mee
praten, meebeslissen » met de 
meeste aandacht gelezen. 

Nergens is het mij opgeval
len, dat er voor de oudere per
sonen een ouderdomspensioen 
op 60-jarige ouderdom zonder 
aftrek in uitzicht wordt ge
steld. 

Het gaat er niet om de jon
geren alleen te overtuigen, 
maar alle mensen. Dagelijks 
verneemt men in de fabrieken, 
dat de overgrote meerderheid 
van bejaarde personen verlan
gen om met rust te gaan en 
plaats te ruimen voor het jon
gere geslacht. Deze oudere ge
neratie verlangt op rust gesteld 
te worden met een volledige 
uitbetaling zonder aftrek van 
5 X 5 % vanaf 60 jaar. 

Mijns inziens, wettigt dit de 
bijzondere aandacht van de 
V.U. 

A.D., Deume. 

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

van de redaktie 
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sv/i Izer' 
p'e-

'^etr.: Pons Janssens . 
üet v i e l ons déze week op dat 

nleiiws van Bor:.^erhont voor de 
r.iet ee/1 andere sch?djfjTiachme get iVt was dan 
u o o n l i j k . Uit de hoofding bleek a l dadeli;;k he t 
waarom daarvan: Pons Jansser^s o v e r l e d e n . . . 

Ontroerd lazen we het in iP.enioriarr-' dat de bor--;er-
ho'it.^e afdelin5!;svoorzitter aan Pons Janssens w i j d 
de en onze tichrai-grafie pen b leef deze keer op 
onze s c h r i j f t a f e l li^^cen. Al hadde,^ we, behalve 
t e l e f o n i s c h , reen persoonl i jke r e l a t i e T.et onze 
overleden korrespondent , toch t r o f nns d i t over
l i j d e n s b e r i c h t spc-'Ciaal ordat Pons Tanssens nu 

a l ja ren de n :br iek Borgerhout verzor2;de, !r.et 
een regel-naat, een s t i p t h e i d en een j o c m a l i s -
t i e k e s t i j l d ie welnif^en van zi jn beweri nf̂ swl j -
serkollega*^! b e z i t t e n , omdat h i j nn eenmaal v r o e 
ger een lïian van het vak geveest was . 

Weinigen hebben met zoveel zorg en toewijding 
a l l e r l e i taken voor de p a r t i j waargenomen a l s 
Pons Janssens . v;e beleefden iedere week, a l s de 
bovgerhoutse t e k s t op de r edak t i e a r r ivee rde , -
n l e z i e r en voldoening :ver deze werkel i jk in 
elk opzicht voorbeeldige k o p i j , d i e in a l haar 
beknoptheid de stempel droeg van een b l i jvende 
jeugdige s t r i j dvaa rd ighe id en van irienselijke b e 
kommernis in de vlaa^ise s t r i j d . Cok nnar de vorr. 
was deze wekel i jkse b i jdrage echt voorbeeld ig 
t e noenien. een ander b l i j k van he t aangeboren 
respekt yoor de medeTiens dat Pons Janssens zeker 
heef t gekennerkt . 

Onze bewegingswijzer r.cl U missen, Pons. i '̂/^ 



WIJ 

(vervolg van biz 1) 

van het feit dat ze later bijna volledig 
kon worden ingerekend. 

Koud beraamde moord ? Met op de 
koop toe de omstandigheid dat de moord 
als het ware « ondertekend » wordt, om
dat ze geschiedt praktisch vóór het huis 
van een der mededaders ? Met daaren
boven moordenaars die rustig in de 
buurt blijven, alsof er niets gebeurd is ? 

Er zijn op de Houba-De Strooperlaan 
die nacht verschillende slachtoffers ge
vallen. Het eerste — en dat is helaas on
herstelbaar—was de heer Georgin. De 
volgende — en het dreigt helaas voor 
sommigen onder hen onherstelbaar te 
worden — zijn de jongemannen die door 

« koudberaamde moord » te herleiden 
tot wat het in werkelijkheid geweest is : 
een tragisch incident. En voor wat wij 
nog niet weten, wensen we uit de grond 
van ons hart dat zo spoedig mogelijk 
volledige klaarheid zal geschapen wor
den. 

Want het is duidelijk dat wij van de 
Volksunie deze klaarheid minder te 
vrezen hebben dan de anderen, die op 
walgelijke wijze de tragische dood van 
een man hebben omgemunt in verkie
zingsargumenten. 

We wensen dit artikel te besluiten in 
duidelijkheid, duidelijkheid dan in de 
eerste plaats tegenover hen die met een 
eerlijke bekommernis de vraag stellen 

koude 
politieke 
moord ? 

een toeval op deze plaats werden ge
gooid en die er gekonfronteerd werden 
met een situatie die de zin voor verant
woordelijkheid van een of meerderen 
onder hen te boven ging. Terwijl ande
ren onder hen en met name hun leider 
— die inderdaad Volksunie-lid is — zich 
blijkens de jongste gegevens van het 
onderzoek heeft ingespannen om de in
cidenten te voorkomen of te beperken. 

Dat is, wat wij en ook onze tegenstre
vers verleden donderdag reeds wisten. 
Het is niet veeL Het is genoeg, om de 

naar de fundamentele houding van de 
partij. De Volksunie heeft zich eens en 
voor altijd opgesteld als een demokra-
tische partij. Dit wil zeggen dat zij de 
regels van de demokratie eerbiedigt en 
uitdrukkelijk wenst geëerbiedigd te 
zien door al haar leden. Dit wil ook zeg
gen dat zij het gebruik van iedere vorm 
van geweld in de politiek ten scherpste 
afkeurt. Aan deze fundamentele demo-
kratische opstelling kan niemand voor
bij gaan. Want zij is dan de onherroepe
lijke scheiding der wegen. 

(vervolg van hlz 1) 

Dit is trouwens sinds de jongste oor
log nooit het geval geweest. Steeds was 
de nationale politiek mede bepalend 
voor de verkiezingsuitslagen bij de ge
meenteraadsverkiezingen. 

Ongetwijfeld zal de grondwetsherzie
ning hij deze gemeenteraadsverkiezin
gen een grote rol spelen. 

Het tweede Hertoginnedal dat men 
Vlaanderen wil opsolferen onder de mom 
van de beveiliging van de randgemeen
ten en van wat men een pariteit durft 
heten te Brussel, moet veroordeeld wor
den. 

We weten immers dat er geen pariteit 
komt te Brussel — zelfs niet op termijn 
— niet in het kollege van burgemeester 
en schepenen en zeker niet in de agglo-
meratieraad. 

Wij weten dat voor de randgemeen
ten de faciliteiten niet afgeschaft wor
den, zoals wij vragen, doch uitgebreid. 
Wij weten dat ekonomisch gezien men 
ze bij het gewest Brussel kan brengen 
en dat de brusselse agglomeratie bij ge
wone wet kan uitgebreid worden. 

Wij weten dat de Voerstreek geen 
Vlaamse streek zal blijven doch aan 
Limburg wordt ontrukt en een brussels 
statuut krijgt. 

Wij weten tenslotte en vooral dat men 
de Vlamingen op ondemokratische wij
ze hun meerderheid wil afnemen om de 
verdere vlaamse ontvoogdingsstrijd de
finitief af te grendelen. 

de inzet 
Brussel wil de volle pot ! Brussel tütl 

daarom ook testverkiezingen, om de dria 
traditionele partijen verder onder druk 
te zetten. 

Tegenover het brussels ekstremismo 
van de traditionele partijen kan Vlaarif 
deren slechts één antwoord geven I 
Vlaams stemmen, dus Volksunie stem
men. De Volksunie is immers de eniga 
partij die niet zal toegeven aan de frans-
taligen, om de eenvoudige reden dat ze 
geen franstalige vleugel heeft. 

Een grote overwinning van de Volks
unie zal meteen elke verdere kapitulatie 
van de vlaamse kleurpolitici verhinde
ren, omdat die weten dat kort na de 
gemeenteraadsverkiezingen parlements
verkiezingen zullen volgen ; geen enke
le partij in Vlaanderen kan de massaal 
uitgesproken volkswil negeren, op straf 
van zelfmoord. 

Politici kunnen tot veel bereid zijri, 
maar daartoe niet. 

Voor de Volksunie hebben de gemeen^ 
teraadsverkiezingen ook nog een andere 
betekenis. De talrijke gemeenteraadsle
den die wij naar stad- en gemeentehui
zen sturen, zullen de partij in alle grote 
gemeenten een vaste infrastruktuur be
zorgen van mensen die de politiek da
gelijks moeten beoefenen. 

Zo betekenen ze ook "en nieuwe gro
te stap in de uitbouw van onze jonge 
partij. 

Zelfzeker en zegezeker gaat de Volks
unie 11 oktober tegemoet. 

WIM JORISSEN 

(vervolg van blz 1) 
Voor Jean-Florian Collin was 

dat beslist het hoogtepunt in zijn 
bewogen loopbaan. Het vrucht
baarste moment van deze carriè
re was evenwel reeds enige tijd 
vroeger gekomen, op het ogenblik 
namelijk dat mevrouw De Rie-
maecker-Ligot als toenmalige mi
nister van Huisvesting en van het 
Gezin — dank zij haar nauwe be
trekkingen met ACW en Fredje 
Bertrand — de alleszins merk
waardige beslissing had genomen 
om de zogenaamde « premie De 
Taeye » toegankelijk te maken — 
en zelfs te verhogen — bij de aan

een reeks aannemers en onder
aannemers aan het werk die het 
karwei voor hem opknapten. De 
kopers konden dan twintig jaar 
— de looptijd van hun hipoteken 
— mijmeren over de pad die hij 
hen in de korf had gezet. Een 
vakkundige ontleding van de vele 
fouten die aan deze krotwoningen 
van. het jaar tweeduizend kleef
den, verscneen verleden jaar in 
het konsumentenblad Test-Aan-
koop. 

Vóór de oorlog reeds had Collin 
met deze formule uitgepakt. Hij 
geraakte toen in faling, maar ten 
aanschouwe van zijn na-oorlogse 

de bom van etrimo 
koop van appartementen. Sinds
dien waren ook in de vlaamse ste
den de lelijke en stereotiepe 
bouwsels, met het rode Etrimo-
merk op wit veld tegen het pent
house, als paddestoelen uit de 
grond gerezen. In het totaal zijn 
er tienduizend appartementen die 
dat fabrieksmerk dragen. 

Om tot dat kolossaal volume te 
komen, had Collin een heel speci
ale formule uitgedacht. In tegen
stelling tot de traditionele bou
wers is hij helemaal geen aanne
mer in de gangbare betekenis van 
het woord ; strikt genomen bouwt 
hij helemaal niets. Hij heeft geen 
enkele arbeider in zijn dienst. 
Dank zij branie, bluf en barnum-
reklame ( « un appartement dans 
un pare » ) waarbij de slogan de 
kwaliteit moest vervangen, sloeg 
hij — mede met een intensieve en 
dagelijkse publiciteit in de kran
ten — de naïeve inwijkeling in en 
rond Brussel aan de haak en ver
kocht hem « op plan » (juister ge
zegd ware « in de lucht ») een 
appartement op de tiende of de 
twaalfde verdieping van een buil
ding, waarvan de eerste steen nog 
niet was gebakken — laat staan 
gelegd — en waarvan de grond 
hem ook soms zelfs niet toehoor
de. Dat heeft lange tijd « gemar-
sjeerd ». Als Collin een fuik vol 
klanten gevangen had, zette hij 

zakelijke en politieke suksessen 
werd dat bedekt met de milde 
mantel der vergetelheid, indien 
het al niet als roddel of kwaad
sprekerij werd van de hand gewe
zen. 

Na een viertal huwelijken be
kroop deze zakenman — die won
derwel past in de bonte galerij 
van hoofdstedelijke politico-fi-
nanciële grootheden a la Vdb's 
Charly De Pauw — de lust om 
staatsman te zijn. Spoedig werd 
hij de publiciteitsmanager van 
Vanaudenhove en charterde hij 
Noord-Afrikanen tegen 200 fr. 
per uur om de konstruktieve bak
steen-affiche tegen heel veel brus
selse en andere gevels te gaan 
plakken. Bij dag en bij nacht. Al
hoewel er centen genoeg tegen 
aangegooid konden worden om, 
alleen bij dag en uitsluitend op 
de « legale » plaatsen plakkend, 
gans het land eerst een baksteen-
kompleks en drie paar later een 
Vanaudenhove-neuroze te bezor
gen. 

Na de PVV-vloedgolf van 1965 
werd hij gekoöpteerd senator. In
middels had hij van prins Karel, 
die zich op dat ogenblik blijkbaar 
los aan het maken was van zijn 
aardse goederen, een grond ge
kocht aan de Rooseveltlaan, 
waar Etrimo tegen alle stede-
bouwkundige voorschriften in een 

reuzeblok neerplantte die na lan
ge en dure processen bij vonnis 
moest worden afgebroken. Dat 
was echter gerekend zonder de 
waard, die in dit geval De Saeger 
heette : de regering veranderde 
zowaar de plannen van aanleg 
tegen de kracht van gewijsde in 
en liet aan de Rooseveltlaan nog 
een tweede Collin-kast bouwen 
om de man voor zijn vele kosteïK 
en onkosten te vergoeden. 

In 1968 slaagde de brabantse 
VU-provincieraadsfraktie er in, 
door een handige zet de verkie
zing van Collin tot provinciaal se
nator te verhinderen. Hij werd 
dan maar nationaal opgevist door 
de PVV, zodat hij verder zijn 
beste zorgen kon blijven besteden 
aan het land en aan Etrimo, tot 
eer en glorie van beiden en ten 
bate van zichzelf. 

Jean-Florian Collin, die te 
Faulx-les-Tombes in Oost-Brabant 
een kasteel van duizend-en-één-
nacht bezit, is in de omgang het 
kwazi-analfabetische ketje geble
ven dat als het ware op maat is 
gemaakt om de goegemeente in 
het ootje te nemen. Hij spreekt 
het cijfertaaltje dat in het milieu 
van brusselse buildingbouwers 
met politieke bindingen best be
grepen wordt en hij is de verdedi
ger van opvattingen, die door an
dere promotoren ook in andere 
grote partijen naar voren gescho
ven worden. 

De Etrimo-parken werden al
maar talrijker. Men is daarbij bij
voorbeeld de weeklachten niet 
vergeten van enkele gemeenten 
in het noordwesten van Brussel, 
die zegden dat ze tegen CoUin 
volkomen machteloos stonden. 
« Hij moet zich voor niemand ge
néren, want hij heeft Stedebouw 
in zijn zak », zegde zo ongeveer 
de motie van een boze (en vlaam
se) gemeenteraad. 

De parken werden echter zo 
talrijk dat ze mekaar in de weg 
gingen staan ; de immigratie 
volgde het Collin-tempo niet, de 
prijzen liepen op, de Etrimo-kwa-
liteit geraakte in opspraak, de 
stijging van de rentevoeten maak
te investeringen in appartemen
ten hoegenaamd niet meer aan
trekkelijk enzoverder. De Etrimo-

machine begon te haperen maar, 
zoals steeds, was er niemand om 
tijdig en moedig in te grijpen. 
Tijdens de vakantiemaanden 
slaagde grootadverteerder Collia 
— die zijn entrees ook op niet-li-
berale redakties heeft — er in, 
een grote kampanje op te zetten 
waaruit moest blijken dat zijn 
eigen moeilijkheden die van de he-

,» Ie bouwsektor waren, dat zijn on
dergang een nationale ramp zou 
betekenen en dat zijn redding 
dus een nationale plicht moest ge
acht worden. 

En het ongelooflijke gebeurde. 
In een toen nog vrij misterieua 
kommunikee zegde de regering 
dat ze er honderd miljoen voor 
over had om de « promotoren in 
tijdelijke moeilijkheden » te hel
pen. Wie die promotoren waren, 
mocht de goegemeente vooralsnog 
blijkbaar niet weten ; nieuwsgie
rige kamerleden en senatoren, 
waaronder onze eigen Vansteen-
kiste, visten met parlementaire 
vragen achter het net. Later 
werd dan toch duidelijk dat het 
de regering voor ogen zweefde, 
de honderd miljoen « na onder
zoek » te besteden aan de aan
koop van promotoren-gronden. 
Ontdaan van alle wissewasjes 
komt dat er op neer, dat de ge
meenschap gewoon dreigt op te 
draaien voor de fratsen van bak
steenplakker Collin. 

Deze week hing het faljiet van 
Etrimo in de hoofdstedelijke 
lucht. Minister Vranckx en de 
Xsocialistische) rechtsprof Senelle 
bogen zich over het dossier, om 
een « gemengde formule » te vin
den waarbij met een rijkstoelage 
van misschien wel tweehonderd 
miljoen ( « rekuperabel », zoals 
men zonder te glimlachen zegt...)] 
CoUin zou vlot gehouden worden 
en de sociale weerslag van dit po-
litico-financieel avontuur enigs
zins beperkt zou blijven. 

Nadat zopas een boekje werd 
opengedaan over de vrienden van 
van den Boe3mants en hun zaak
jes, is het Etrimo-schandaal een 
nieuw element in de hoofdstede
lijke politiek. Daarom bedienen 
UTB en PLP zich wellustig van 
ieder element, dat de aandacht 
van deze zaakjes kan afleiden. 



lA^U 

nachtelijk plakverbod harmegnies 

een maatregel 

die moet worden 

aangevuld 

De hesïissing van de minister van Binnenlandse 
Zal{en om het plakj^en 's nachts te verbieden is 
een maatregel, die hoogstens een ti]deïii\e oplos
sing voor een mipend probleem \an betekenen. 
Het ts slechts een halve maatregel, een regeling 
die ^an gelden tijdens de huidige ver\iezingS' 
\ampanje, maar die zo spoedig mogelijk een nieu
we bazis moet \rijgen en vervolledigd worden. 

TOTAAL OVERBODIG 

Geen enkel ernstig politieker of mandataris zal 
durven beweren, dat de nachteliike plakkerii op 
zichzelf een grote invloed — of zelfs : enige invloed 
— heeft op de uitslag van de '"^r.rkiezingen. En toch 
wordt dit bedrijf, dat «folkloristisch» wordt ge
noemd zolang het niet uitmondt in een tragedie, 
door alle partijen voortge7et. Wie vandaag vanuit 
de andere partijen een beschuldigende vinger uit
steekt naar de Volksunie is schijnheilig; met daar
bij de bezwarende omstandiVbeid dat hij een dode 
onteert, door hem te gebruiken voor een laag polj-
tiek spel. De waarheid is immers dat alle partijen 
totnogtoe ploegen op nachtelijke plaktochten lieten 
gaan. Deze waarheid steekt iedereen de ogen uit 
die in om het even welke stad van ons land even 
om zich heen wil kijken naar wat nu reeds — een 
maand vóór de verkiezingen — tegen de palen en 
de schuttingen hangt. 

DE VERKLARING 

Het lijkt moeilijk samen te rijmen t enerzijds de 
wetenschap dat men in alle partijen weinig of geen 
waarde hecht aan het propagandistisch effekt van 
nachtelijk plak- en bor<;telwerk, maar anderzijds de 
vaststelling dat alle partijen totnogtoe onvermin
derd voortgingen met het uitsturen van nachtelijke 
plakploegen De verklaring voor deze schijnbaar 
ongerijmde houding is echter vrij eenvoudig geen 
enkele partij gelooft in de propagandistische waar
de van het nachtelijk plakken; iedere partij vreest 
echter, dat ze een beslissend propagandistisch na
deel zal lijden wanneer ze niet meespringt in de 
dans. 

Sinds enkele jaren is daar nog een element bijge
komen. De grote partijen en de kapitaalkrachtigste 
kandidaten zijn steeds vaker gebruik gaan maken 
van propaganda op peperdure afgehuurde publici-
teitsborden. De bedragen die aan deze kampanjes 
besteed worden zijn duizelingwekkend. Zo heeft de 
PVV-PLP tientallen miljoenen uitgegeven in 
1968 om Vanaudenhove's reuzegrote foto op de 
schuttingen en muren te krijgen. Dat een miljoe
nenkampanje met grote en dure affiche's niet nood
zakelijk naar een verkiezingsoverwinning moet 
leiden, werd meteen door dezelfde Vanaudenhove-
foto's aangetoond. 

ESKALATIE 

Hoe dan ook : de reusachtige diskrepansie die er 
bestaat tussen enerzijds de door de groten en kapi
taalkrachtigen afgehuurde plakruimte en ander
zijds de paar vierkante metertjes die door de ge-
mconten officieel ter beschikking van alle partijen 
wordt gesteld, is als het ware een uitdaging om 
met klein materiaal en met nachtelijk plak- en 
borstelwerk het « evenwicht» te gaan herstellen. 

Naast de sinds altijd bij alle verkiezingen opere
rende ploegen zijn er de jongste jaren dan ook van 
een nieuw type bijgekomen : vrijwilligers of be
taalde helpers (in Brussel huren sommige partijen 
daarvoor Noord-Afrikanen) die de peperdure huur-
borden enerzijds willen vernietigen of anderzijds 
Willen beschermen. De evolutie in de richting van 

modernere technieken en «loonwerk» over dag 
heeft dus geleid naar een eskalatie van het nachte
lijk plakbedrijf. 

PLAATSELIJKE AKKOORDEN 

Totnogtoe is aan een deseskalatie nog weinig of 
niets gedaan. Wel werden de jongste jaren steeds 
vaker, op initiatief van een of meerdere partijen of 
op voorstel van gemeentebesturen, plaatselijke ak
koorden afgesloten. Deze akkoorden hadden echter 
nauwelijks een weerslag op de nationale verkie-
zingskamnanjes en ze werden daarenboven slechts 
hoogst zelden nageleefd, onder meer omdat de zin 
voor demokratisch fairplay nog uiterst zelden voor
handen blijkt te zijn in ons land en vooral omdat 
de diskrepansies tussen de van hogerhand ter be
schikking gestelde nlakruimte en de door de kapi
taalkrachtigen afgehuurde oppervlakten bleef be
staan. 

Nochtans is een deseskalatie méér dan noodzake
lijk Er is voorwaar niet alleen de tragische gebeur
tenis van Laken om dat te bewijzen. 

« HUN » MENSEN 

In alle partijen weet men dat het nachtelijk 
plakwerk niet onder kontrole te houden is. In alle 
partijen zijn er, naast de eerlijke idealisten en de 
propagandisten met verantwoordelijkheidszin, kna
pen die opduiken omdat ze houden van een nachte
lijk avontuur, half- of helemaal-niet-volwassenen 
die hun agressies kwijtwillen, jongens die het echt 
niet zo slecht bedoelen maar die het onzettend ri-
ziko lopen, opeens gekonfronteerd te worden met 
een situatie die sterker is dan zijzelf. De haast 
waarmee verleden zaterdagochtend een aantal 
kommunikee's de eter werden ingestuurd, wordt 
alleen maar verklaard door de schrik van de ver
schillende partijen dat het «hun » mensen zouden 
geweest zijn die betrokken waren bij de fatale rel, 
waarover op dat ogenblik nog geen détails bekend 
waren. 

BEZINNING OF NIET ? 

In de « Gazet van Antwerpen » schreef D.W ver
leden donderdag : « Het is een moeilijk geval met 
die plakkerij. Want een algemeen verbod om 's 
nachts te plakken zou in de praktijk betekenen, 
dat wij nog alleen affiches te zien krijgen van 
financieel sterke partijen of kandidaten die rekla-
meborden kunnen huren ». 

Aan dit element is niet voorbij te gaan. De maat
regel van minister Harmegnies houdt er geen reke
ning mee. Een definitieve oplossing kan er alleen 
maar komen wanneer de partijen — alle partijen 
— vrijwillig of gedwongen verzaken aan iedere 
vorm van propaganda die het demokratisch spel 
vervalst. 

EEN DEFINITIEVE OPLOSSING ? 

En dat is niet alleen het nachtelijk plakwerk ' De 
demokrrtie wordt rechtstreeks bedreigd wanneer 
blijkt dat in een verkiezingskampanje aangewende 
geldelijke middelen niet meer in verhouding staan 
met het beoogde doel en met de sommen, waarover 
partijen uit hun normale fondsen kunnen beschik
ken. Onweerstaanbaar rijst dan de vraag naar de 
herkomst van de vele tientallen miljoenen die be
schikbaar blijken te zijn om de kampanje van een 
partij — of zelfs van één enkele man — te betalen. 
Wanneer de demokratie zichzelf niet Ml uitleveren 
aan het verdachte wereldje van Je politico-financië-
le kringen, aan de brainwashers en aan de «provi

dentiële» mannen van een establishment dat maar 
al te vlug een establishment van griekse kolonels 
zou worden, dan moet hieraan paal en perk gesteld 
worden. 

Ieder akkoord, iedere beslissing die zal getroffen 
worden zonder acht te slaan op dit aspekt van de 
zaak, is een bedrieRehik akkoord omdat het in we
zen ondemokratisch is. 

BEDREIGING DEMOKRATIE 

Het is in die zm dat de voorlopige maatregel van 
minister Harmegnies niet mag bestendigd worden, 
dat hij schreeuwt om een nieuwe bazis en een de-
mr>kratische aanvulling 

We maken ons geen illuzies • we zijn daar nog 
lang niet aan toe. Degenen die vandaag het hardst 
huilen, zullen morgen het halsstarrigst zijn omdat 
zij het beslissend voordeel van hun vele centen 
niet uit de handen willen geven Er is daarenboven 
een grote mentaliteitsverschuiving nodig Want 
vandaag is het nog steeds zo dat zelfs de massame
dia die aan de gemeenschap behoren — radio en 
tv — niet openstaan voor iedereen op dezelfde 
demokratische bazis Het tragisch gebeuren te La
ken is een moment van bezinning geweest voor 
ieder politieker die zijn verantwoordelijkheid be
seft. Dit moment moet vastgehouden worden; het 
mag niet zijn dat het voorbijgaat in dubbelzinnig
heid en partijdige smeerlapperij. 

tvo 
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waarom was de utb zo haasfïg 

met een persmededeling ? 

waarom werden maatregelen 

geëist tegen de jbj ? 

waarom beschuldigde de jbj 

het fdf ? 

waarom rijden er bussen 

en wat doet charly de pauw ? 

WAAROM DIE HAAST? 

Verleden week zaterdagmor
gen, op het ogenblik dat de ra
dio de tragische dood van de 
heer Georgin meldde maar dat 
niemand wist in welke omstan
digheden het i n c i d e n t had. 
plaatsgegrepen, kwam de aller
eerste politieke reaktie van 
Van den Boeynants' UTB. 

Het loont de moeite, de be
langrijkste passage van dit 
UTB-kommunikee nog even te 
citeren : «De Unie voor de Toe
komst van Brussel deelt mede 
dat zij het aanwenden van ge
weld veroordeelt en als on
duldbaar aanklaagt. De tragi
sche afloop van de vechtpartij 
te Laken is het gevolg van me
toden van intimidatie en agres
sie, waaraan de ekstremisten 
zich in de brusselse agglomera
tie te buiten gaan en waarvan 
verscheidene propagandisten 
vaij,- de UTB reeds het slacht
offer werden ». 

M«t deze motie kon de UTB 
alle kanten op. Wie tussen de 
regels kan lezen, zal snappen 
dat met de «ekstremisten in de 
brusselse agglomeratie» niet de 
V o l k s u n i e , maar wel de 
FDF-ers bedoeld werden. 

Waarom deze zonderlinge 
haast en dit anti-FDF-kommu-
nikee ? Hebben we het ver
keerd voor als we zeggen dat 
op dat ogenblik door de UTB-
leiding gevreesd werd. dat 
eigen militanten de hand zou
den gehad hebben in het tra

gisch incident te Laken en dat 
dus de politieke verantwoorde
lijkheid ervoor naar het FDF 
moest geschoven worden ? 

BRUSSELSE OORLOG 

Een der meest tragische as-
pekten van het dodelijk inci
dent is wel, dat de vlaamse 
plakkersploeg die samengesteld 
was uit vooral niet-Brusselaars 
en die op eigen gezag opereer
de, een der weinige niet-fran-
kofone ploegen was die tot dan 
toe in de hoofdstad gewerkt 
hadden. De brusselse straten 
behoren 's nachts inderdaad 
aan twee partijen : het FDF en 
de UTB. En dat het er niet 
zachtzinnig aan toeging tot op 
het ogenblik van het plakver-
bod, bewijzen de wederzijdse 
beschuldigingen. 

De UTB bedient zich van de 
JBJ als khokploeg. Het met de 
FDF nauw verbonden « Comité 
de Salut Public » kwam verle
den zondag bijeen, onder meer 
om « audiëntie te vragen bij de 
ministers «wan Jv*titie en van 
Binnenlandse Zaken, teneinde 
een energieke tussenkomst af 
te dwingen die een einde moet 
stellen aan de drijverijen van 
de JBJ ». 

In haar rouwbeklag aan de 
weduwe van de heer Georgin 
zegde de (overigens ongehoord 
taktloze en cinische) JBJ : «We 
lechten er nochtans aan te zeg
gen dat het lot van de heer 
Georgin het lot had kunnen 
zijn van om het eender wie van 

ons, vermits onze propagandis
ten reeds het slachtoffer ge
weest zijn van de kommando's 
die werken op bevel van het 
FDF-RW en van de Volksunie». 

Dat de JBJ de Volksunie er 
bijsleurt, wekt nauwelijks ver
bazing. Maar dat UTB-JBJ en 
FDF-RW mekaar beschuldigen, 
in niets onder te doen voor de 
« flamingantische doders », is 
uiterst betekenisvol ! 

DE BUS EN DE PAUW 
Men hoeft maar een eindje 

door een paar brusselse straten 
te lopen om te beseffen, dat 
daar de jongste weken een ech
te nachtelijke oorlog tussen 
FDF en UTB aan de gang- was. 
Van den Boeynants liet zelfs 
speciale affiches maken met de 
tekst « het FDF kan alleen af
breken », om ze aan te brengen 
op zijn vernielde en peperdure 
afgehuurde borden. 

Hoe die oorlog gevoerd werd, 
weten we uit een aantal pers
berichten. 

Zo vertelde « De Gazet van 
Antwerpen » de geschiedenis 
van een leerling aan een hoofd
stedelijk kollege, die tegen grof 
geld 's nachts voor het FDF op 
de baan ging. Dezelfde krant 
onthulde dat er elke nacht een 
bus door Brussel reed, volgela
den met gehelmde en met stok
ken gewapende FDF-ers. 

De JBJ-ers van hun kant 
moeten het ook niet met armza
lige middelen doen : Van den 
Boeynants' zakenvriend Charly 
De .Pauw stelde hen een twee
tal woonhuizen aan de Louiza-
laan (huurwaarde j a a r l i j k s 
480.000 fr. ?) ter beschikking... 

TU6IZE 1968 
Tijdens de vorige verkie

zingsstrijd werd in deze ge
meente een kommunistisch mi
litant van de strekking Moskou 
gedood door een tegenstrever 
van de strekking Peking. De 
omstandigheden van deze zaak 
waren gruwelijk; er was hier 
geen sprake van een verkeerde 
kwade slag, maar van doodste
ken met een schroevendraaier. 

De zaak is tans totaal verge
ten en ook op het ogenblik dat 
ze voorhiel, kwam ze nauwe
lijks in het nieuws. Ze werd 
één enkele dag vermeld tussen 
de overige verkiezingsberich-
ten en daarmee was het gedaan. 

aan « Het Volk » en « De Standaard » 

de gevraagde uitleg 
In hun eerste kommentaren bij het tragisch verkie

zingsincident te Brussel hehhen « Het Volk » en « De 
Standaardt) ons blad betrokken. «De Standaard» schreef: 
« Ook de Volksunie, die zopas in haar partijblad nog 
hulde bracht aan de Militantenorde, kan zich niet zomaar 
distanciëren van het gebeuren ». « De Standaard » vergat 
zijn lezers te vertellen, dat de zogenaamde « hulde aan 
de Militantenorde » in feite de bespreking was van een 
boek, dan enkele maanden geleden verscheen en dat ge
wijd is aan de nagedachtenis van Wim Maes. 

Ook « Het Volk » heeft graten gevonden in deze boek
bespreking. Em. van Cauwelaert bespeurde dubbelzin
nigheid tussen « deze openlijke hulde » en de motie van 
de Volksunie na het tragisch voorval, motie waarin alle 
geweld werd afgekeurd. En hij vroeg « een woord meer 
uitleg ». 

We hebben geen enkele reden om hem — en meteen 
de « Standaard » -redakteur — deze uitleg te onthouden. 
We vinden het gewoon misselijk dat men bij deze zaak 
een tweede dode zou betrekken, namelijk de twee jaar 
geleden gestorven Wim Maes. Het is onzinnig, enig ver
band te durven leggen tussen de brusselse gebeurtenis 
enerzijds en de boekbespreking anderzijds. We noemen 
het onzinnig, omdat we geen krasser term willen gebrui
ken ; we nemen aan dat de « Standaard »- en « Volle »-
redakteurs onder de eerste indruk van de gebeurtenissen 
het gevoel voor maat hebben verloren. Te hunnen gunste 
durven we niet veronderstellen, dat ze in een derglijke 
pijnlijke aangelegenheid zouden gedreven geweest zijn 
door een bekrompen vooringenomenheid die regelrecht 
zou neerkomen op de politieke eoi^loïtatie van een dode. 

Hoe onzinnig het was ons blad in deze zaak te betrek
ken, willen we aantonen met even te herinneren aan wat 
de « Standaard » schreef na het overlijden van Wim 
Maes .• « Voor wie met hem nauwer kontakt kon hebben 
was hij echter een eenvoudige volksjongen, gevoelig, 
minzaam, zeer eerlijk en oprecht zonder veel zin voor 
nuances. Hij was een natuurkracht met wie (over Vlaan
deren) niet te redeneren viel ; hij wilde de totale ont
voogding van zijn volk, hij hield van dat volk en zijn 
land met het geweld van een vaak blinde passie ». 
« Hij meende het ernstig. Het is niet waar dat hij een 
vedette-rol zocht, dat hij politiek of ander voordeel na
streefde : hij was in de grond even na:ief als entoeziast, 
al ging van hem spontaan een sterke autoriteit uit die 
indruk maakte op veel jongeren, soms meer geboeid door 
zijn persoonlijkheid dan door zijn vierkantig ideaal. Wim 
Maes had zijn gouden hart weggestoken achter een kap
mes van een stem ». En : « Ook in vlaams-nationale krin
gen werd Maes vaak bekampt, maar iedereen zal toege
ven dat de leider van de V.M.0. ondanks fouten en 
vergissingen altijd een eerlijk man, een oprecht idealist 
was die ook eerbie§, had voor zijn tegenstanders. Hij was 
een schone'mens ». 

Mogen wij op onze beurt een woord uitleg vragen f 
Op welke wijze denken de « SUndaard »- en « Volk »-
redakteurs vol te houden dat er enig verband zou bestaan 
tussen het tragisch voorval te Brussel, de verantwoorde
lijkheid van de V.U. en het feit dat wij op onze literaire 
bladzijde een boek bespraken dat gewijd is aan de man 
« rnet het^oudertithart », de « eerlijke man », de « op-
rechte idealist », de « schone mens », zoals « De Stan
daard » hem ooit heeft genoemd ? 

Aan de Houha-De Strooperluan, in deze 's nachts vrij eenzame buurt waar de week voordien her-
haaidehjk reed.'; schermutselingen tiissen FDF- en UT B-aanhangers plaats vonden, gebeurde 
het tragisch incident. Bijna vlak vóór de wonmg van een der negen plakkers, die zich thuis 
kwam herkleden. Koelberaamde moord 7 Maar dan zonder ahbi / 

VOLKSUNIE 

TE SAINT-MARC ? 
In de kranten de geschiede

nis gelezen van een herberg-
baas die in de waalse gemeente 
Saint-Marc bij Namen in de 
nacht van vrijdag op zaterdag 
verleden week op de straat 
eens ging kijken welk lawaai 
er gemaakt werd ? 

Hij stelde vast dat onbeken
den bezig waren, PLP-affiches 
met teer te bekladden. Toen 
deze onbekenden hem bemerk
ten, gebeurde er — volgens de 
kranten — het volgende : « De 
teerders waardeerden de komst 
van deze ongewenste getuige 
niet. Ze hebben hem geslagen 
en lieten hem nadien uitge
strekt op de weg liggen, niet 
zonder enige keren met een 
moto over zijn lichaam te heb
ben gereden. De heer Jadoul, 
die een lelijke kwetsuur aan 
het hoofd had, werd opgeno
men in de kliniek Sint-Kamiel 
te Namen ». 

JOERNALISTIEK 

In zijn begeerte om het dra
matisch voorval te Laken par
tijpolitiek uit te buiten, trok 
Emiel van Cauwelaert verle
den maandag in « Het Volk » 
fors van leer tegen de Volksu
nie. Hij meende een kanjer 
van een argument ontdekt te 
hebben • « Inderdaad, terwijl 
het direktiekomitee van de 

VU zijn leedwezen uitspraK 
over de bloedige afloop van heli 
focident te Brussel, verscheen 
in « Wij », het weekblad van 
de Volksunie, waarvan volks
vertegenwoordiger Frans van 
der Eist zelf de verantwoorde
lijke uitgever is, een ganse 
bladzijde gewijd aan de stich
ter van de VMO, Wim Maeg, 
naar aanleiding van een « Wim 
Maes-gedenkboek » dat door 
de VU-partijsekretaris Karel 
Dillen is samengesteld ». 

Het loont de moeite, gewoon
weg de informatie-fouten uiï 
deze éne zin op te sommen. 
« Een ganse bladzijde » is. zo
als onze lezers het zelf wel
licht nog kunnen naslaan, on
waar. Wim Maes is geen stich
ter van de VMO geweest En 
Karel Dillen was nooit en is 
geen partijsekrétaris van de 
Volksunie, 

De « Gazet van Antwerpen 9 
heeft zich drie dagen later op 
het artikel van van Cauwelaert 
beroepen, om de Volksunie 
een antwerps incident in de 
schoenen te kunnen schuiven. 
De « Gazet » maakte van de 
boekbespreking een « hulde-
artikel » en niet het boek maar 
wel dit artikel zou geschreven 
geweest zijn door « de partij
sekrétaris van de VU de heer 
Karel Dillen ». 

Aan deze twee voorbeelden 
— het eerste van opzettelijke 
kwade trouw en het tweede 
van ioemalistieke lichtzinnig
heid — kan men afmeten wat 
de beschuldigingen van de 
pers waard zijn... 



wu 

nazijn 
LIMBURGSE 

KOLENKNOOP 

' Het jaarverslag van het Ko-
lendirektorium kwam van de 
pers en vorige dinsdag hield 
prezident Evalenko een pers-
•konferentie. Een en ander heeft 
ons bevestigd in onze overtui
ging dat er vóór einde 1970 zeer 
belangrijke beslissingen zullen 
moeten genomen worden. De 
regering zal met name haar 
doelstellingen op middellange 
termijn moeten bekend maken 
voor de kolenindustrie. Er zal 
m.a.w. moeten uitgemaakt wor
den of de limburgse kolenmij
nen ten dode zijn opgeschreven 
ofwel dat een aantal exploita-
tiepunten met een zeker belang 
Sn werking zullen blijven. 

De tijd dringt. Het komt er 
nu op aan dat de voornaamste 
betrokkenen — de limburgse 
mijnwerkers — zo spoedig mo
gelijk te weten komen wat er 
hen boven het hoofd hangt. Wat 
er precies zal gebeuren, in wel-
ike omstandigheden, in hoeveel 
tijd, of er en welke mijnen zul
len gesloten worden of in wer
king blijven. De regering zal 
er goed aan doen hoe dan ook 
voor een uitvoerige motivering 
te zorgen. 

DUBBELZINNIGE 

TOESTAND 

De huidige toestand op de 
belgische en europese kolen-
markt is biezonder dubbelzin
nig. In 1969 werden er in Bel
gië 20,4 miljoen ton kolen ver
bruikt, waarvan slechts 13,7 
miljoen van binnenlandse oor
sprong. In 1970 zal het kolen-
verbruik in België voor de eer
ste maal in de moderne indus
triële geschiedenis geen 20 mil
joen ton bedragen. 

De vermindering van de bel
gische kolenproduktie verloopt 
in een sneller tempo dan de da

ling van het kolenverbruik. Het 
Kolendirektorium wijt dit aan 
konjunkturele omstandigheden. 
Technisch wordt dit dan zo ge
formuleerd : de strukturele da
ling van de belgische kolen-
voortbrengst (gevolg van mijn-
sluitingen) is in deze maanden 
sneller verlopen dan de struk
turele daling van het verbruik 
(die een gevolg is van techno
logische en strukturele wijzi
gingen in de energiesektor). 
Dit is te wijten aan de hausse-
konjunktuur in de staalsektor. 
Daar is de zeer grote vraag 
naar kookskolen van enorm be
lang geweest : alleen reeds tij
dens de eerste 7 maanden van 
1970 werden uit de VS 1 mil
joen ton kooks méér ingevoerd 
dan vorig jaar. Wij begrijpen 
niet de opmerking daarbij van 
het Kolendirektorium : « De 
schaarste op de kolenmarkt is 
bijgevolg zeer betrekkelijk ». 
Het hangt ervan af of men deze 
kooksinvoer normaal of anti-
ekonomisch acht. Men zou ook 
moeten weten welke prijzen er
voor werden betaald. 

EVALENKO'S VRAAG 

Wat het jaarverslag nog be
treft van Evalenko's Kolendi
rektorium. Zelden hebben wij 
in een kapitalistisch dokument 
zo huilerig weten schrijven 
over de gestegen loonkosten. 
De aanpassingen van het inko
men der mijnwerkers worden 
erin afgescl>ilderd «Is opofferin
gen waar men zich met de dood 
in het hart heeft bij neerge
legd... 

Evalenko was meer genuan
ceerd op de perskonferentie. 
Daar werd hem een vraag ge
steld over Leburton's plan om 
de overeenkomst te herzien die 
destijds werd afgesloten tussen 
de regering en de oorspronke
lijke exploiterende maatschap
pijen van het kempisch bek
ken. Deze overeenkomst kende 
buitensporige voordelen toe aan 
de gewezen mijnbazen. Evalen

ko acht Leburton's plan « over
dreven », maar hij gaf toe dat 
die vroegere maatschappijen 
« psichologisch verkeerd had
den gehandeld » toen zij zo op
zichtig hun overgebleven aktief 
begonnen uit te keren aan de 
aandeelhouders. In plaats van 
te investeren in Limburg, be
gonnen zij het tegenovergestel
de te doen. Waarom, zo vroeg 
Evalenko zich af, investeerden 
zij niet in Limburg in een pe
riode dat buitenlandse maat
schappijen als Siemens en Ford 
het wél deden ? 

Ja waarom eigenlijk ? Eva
lenko kan zijn socialistisch ver
leden niet zó totaal vergeten 
zijn, dat hij het antwoord op 
die vraag niet meer zou ken
nen ! 

TAALSTAKING 

De honderd vlaamse arbeiders 
en bedienden van Diamant-
board-Foraky te Zonhoven zijn 
vorige maandag in staking ge
gaan omdat de direktie een 
werkleider had aangesteld die 
enkel maar Frans kan praten. 
De arbeiders nemen dat de dag 
van vandaag niet meer. Zij 
wensen als mens gerespekteerd 
te worden, ook op hun werk. 
De tijd dat een Vlaming door 
een baas in het Frans kon afge-
snauwd worden is definitief 
voorbij, ook in Limburg. 

Wij willen het even in her
innering brengen : als de arbei
ders in Vlaanderen vandaag in 
aktie komen voor iets anders 
dan voor direkte loonsverho
ging, dan is dat zeker niet te 
danken aan hen die zich zowat 
als de monopoliehouders van 
de arbeidersontvoogding be
schouwen, de socialisten. Die 
hebben integendeel jarenlang 
met misprijzen en minachting 
neergekeken op wat in hun 
ogen maar een taalstrijd was. 
Nu, in 1970, vertellen ze met de 
nodige lef dat zij « van nie
mand lessen in vlaamsgezind-
heid » hebben te krijgen. Maar 
het heeft, bijvoorbeeld in het 
Brusselse, toch geduurd tot ze 
door hun franstalige « kame
raden» werden buitengestamot, 
eer zij zich « rode leeuwen » 
gingen noemen. Dat woordje 
« leeuw » staat er dan nog maar 
bij pour les besoins de la cause. 

INFORMATIE OF 

PARTIJPOLITIEK? ( 1 ) 

In « De Standaard » ergert 
Manu Ruys zich aan de wijze 
waarop sommige joernalisten 
de politici ondervragen in « fa
ce a la presse » (RTB). Als 
joernalisten zich ontpoppen tot 
agressieve polemisten, die ei
gen politieke opvattingen ver
dedigen, kortom als joernalis
ten zich als politici gaan ge
dragen, dan zouden zij beter 
hun krant verlaten en naar de 
partij overstappen die ze lief
hebben, meent Ruys. 

Het verschijnsel beperkt zich 
niet tot « face a la presse ». We 
weten niet of Ruys het tv-debat 
over de grondwetsherziening 
gevolgd heeft op het scherm 
van de vlaamse televizie Toen 
mochten een stel partijdige 
joernalisten als van Cauwe-
laert « (Het Volk »), van Ele-
wijck (« Volksgazet »), van 
Brabant (« Laatste Nieuws ») 
en Camps (« Belang van Lim
burg ») onze mandatarissen 
Schiltz en Baert vrijuit aan de 
veren zitten. Ook toen viel het 
erg op dat deze heren zich op
stelden als politieke vijanden 
van de ondervraagde politici. 
Maar tegenover de Volksunie 
mag dat wellicht... Wij hebben 
in elk geval geen protest kun
nen lezen in « De Standaard ». 
En het was lang niet de eerste 
keer dat zoiets zich voordeed 
op het vlaamse tv-scherm. 

INFORMATIE OF 

PARTIJPOLITIEK ? ( 2 ) 

Ach, denk nu maar/ niet dat 
hét onS allemaal veel kan sche
len. Wij zijn hejt, immers ge
woon, in de kranten waarvoor 
de heren schrijven voortdu
rend op dergelijke wijze te 
worden aangepakt. Wat deze 
joernalisten deden vóór de tv-
kamera, doen ze dagelijks in 
hun krant « Volksgazet » is, 
om te beginnen, een uitgespro
ken partijkrant. « Het Volk » 
al niet minder, en van de ge
westelijke krant « Het Belang 
van Limburg » is de CVP-
gezindheid evenmin een ge
heim Blijft « Het Laatste 
Nieuws ». dat zich neutraal 
voordoet maar waarvan het 

blauwe hemdje toch altijd na« 
der is... De moeilijkheid is dat 
er in Vlaanderen geen kranten 
bestaan die het als hun voor
naamste opdracht beschouwen 
het publiek eerlijk en zo volle
dig mogelijk in te lichten. Als 
puntje bij paaltje komt, wor
den ze allemaal min of meer 
partijdig. 

Overigens willen wij niet de 
indruk wekken afkerig te zijn 
van snedige vragen in een 
openbaar debat. Dergelijke de
batten zijn er zelfs te weinig 
op de BRT. Maar het minste 
wat wij kunnen verlangen is 
dat vragenstellende joernalis
ten zich zouden opstellen als 
kritische joernalisten, en niet 
als agressieve partijmannetjes 
of verwoede voorstanders van 
een of andere koalitie De 
BRT zou bij haar keuze ooh 
even mogen bedenken dat som
mige joernalisten niet andera 
kunnen : zij zijn immers partij
mannetjes, die toevallig ook de 
pen hanteren. 

EEN IJVERIG 

GEMEENTERAADSLID 

Achilles van Acker, kamer
voorzitter, is zijn politieke car
rière begonnen als gemeente
raadslid van de stad Brugge. 
Geleidelijk klom hij in de 
hiërarchie : volksvertegenwoor
diger, minister, eerste minister 
en sinds jaar en dag de « on
vervangbare » kamervoorzitter 
(in het spoor van wijlen Frans 
van Cauwelaert). Maar hij 
bleef gemeenteraadslid, de 
laatste jaren echter blijkbaar 
nog niet eens meer als vrije
tijdsbesteding. Want het is ge
bleken dat hij geen enkele van 
de 38 raadszittingen die werden 
gehouden sinds de verkiezin
gen van 1964 heeft bijgewoond. 
Hij heeft zich zelfs geen enke
le keer verontschuldigd Hij 
was de onzichtbare man. 

Deze onzichtbaarheid in 
Brugge heeft o.a. tot gevolg ge
had dat de zaken er voor de 
BSP uit de hand zijn gelopen 
en dat er nu een « onafhanke
lijke socialistische » scheurlijst 
is met drie van de tien uittre
dende BSP-raadsleden als 
voornaamste scheurmakers Dat 
komt ervan als men als esta-
blisment-Brusselaar van zijn 
brugse bazis totaal vervreemdt. 

d e r d e l i j s t Arr. leper - Eerste storting 
Torfs, Vilvoorde 
Seneelen, Borgerhout 
Danhieux, Vossem 
Talpe, Oostende 
Berthout, Ekeren 2 
A. Claes, Westmalle 
E.L., Aalst 
G. Ureel, Stene 
Een dagloner uit Lommei 
R.N., Middelkerke 
Genard, Mariaburg 
Vooral Brussel niet loslaten. 

Ekeren 
Van Bree, Tongeren 
L. Soetewey. St Andries 
Van Essche, Tervuren 
Naamloos, Hoogstraten 
R. Van Heusden Hasselt 
Corbeel, Leuven 
Een Vlaming uit Denderwindeke 
H. Diels, Loemboembasji 
Swerts, Tongeren 
Van de Put te . Brussel 
V.U.-afdeling Moen 
Naamloos, Hoogstraten 
M. Willemse. Antwerpen 
Hoedt, Stene 
Vander Biest, Zandbergen 
dr. Kris Lambert, Oostende 
De Keyser, Stene, 
A. Van Marckhove 
Vandamme, Oostende 
Almaers, Brussel 
dr. H.A.W., Antwerpen 
Van Geert, Borgerhout 
De Smedt, Schilde 
R.D.L.G., Heverlee 

6.000 
200 
100 
200 
100 
500 
100 
100 
300 
150 
200 
100 

100 
100 
100 
100 
500 
250 
100 
300 
500 
100 
200 

. 100 
500 
500 
100 
200 
500 
250 
200 
500 

1.000 
500 

1.000 
200 
200 

Raeymaekers, Berchem 150 
Verschooren, Antwerpen 150 
Door federalisme naar volledige 

zelfstandigheid 1.000 
V.W., Aalst 2.000 
Slachmuylders, Duffel 500 
O. Van Ooteghem, Gentbrugge 200 
V U.-afdeling Wilrijk 200 

Totaal derde lijst 20.350 
Vorig totaal 107.600 
Totaal drie lijsten 127.950 

U zult zelf merken dat de « zwier » 
der vorige lijsten in deze derde reeks 
stortingen niet werd geëvenaard. We 
begrijpen wel dat er overal een plaatse
lijke financiële inspanning gevraagd 
wordt met het oog op de gemeenteraads
verkiezingen. Maar vergeten we toch 
niet dat dit nationaal offensief voor fe
deralisme eveneens in het teken staat 
van de gemeenteraadsverkiezingen en 
er de op het jongste partijkongres zo na
drukkelijk belichte achtergrond en ideo
logische betekenis aan verleent. 

Daarom durven we bi,] al onze lezers 
en slmpatizanten aandringen, een bij
zondere inspanning te doen. Want er 
hangt vooral nu veel van af dat de 
Volksunie haar man kan staan. We mis
sen nog te veel namen van hen, die bij 
vroegere financiële inspanningen op na
tionaal vlak mild steunden. Zij mogen 
nu niet versagen ! 

Noteer alvast postrekening nr 147.697 
van Volksunie Vzw. 1000 Brussel en 
stort vandaag nog uw steun met ver-
melding «voor federalistisch offensief». 



WIJ I 

prof wils en hertoginnedal 
Prof. dr. Lode Wils is als historicus 

bekend om zijn zeer persoonlijke en be
twiste interpretaties van de geschiede
nis. Zo heeft hij gepoogd de Vlaamse 
beweging als een belgicistische bewe
ging voor te stellen. Hij heeft ook ge
poogd er een katolieke beweging van te 
maken, met miskenning van het aan
deel der vrijzinnige vlaamsgezinden. 
Zijn interpretatie van Hertoginnedal 
ligt in dezelfde lijn en geeft evenmin 
blijk van de onvooringenomenheid en 
objektiviteit die men zou mogen ver
wachten van een historicus. 

Om een oordeel te vellen over wat er 
gebeurd is op Hertoginnedal moet men 
geen vergelijking maken met de toe
standen en de taalwetten van 1932 en 
volgende jaren, maar met de toestanden 
en de van vlaamse zijde ingenomen 
standpunten in 1963. De erkenning van 
de eentaligheid van het vlaamse land 
was in 1963 geen twistpunt meer : het 
was een feitelijke toestand, die reeds in 
1932 in principe erkend was. en die in 
1963 zonder betwisting bevestigd werd 
met opruiming van enkele uitzonderin
gen op het beginsel. Daarin kan men 
bezwaarlijk een vlaamse overwinning 
iien. 

De inzet van de strijd was in 1963 de 
beveiliging van de door het franse taai-
imperialisten bedreigde randgemeenten 
rond Brussel, het indijken van de brus-
gelse olievlek. De sensibiliteit van de 
Vlaamse openbare mening was op dit 
punt bizonder groot, ingevolge de in het 
verleden opgedane ervaring en onder 
üivloed van de herhaalde en forse ver
klaringen afgelegd door vlaamse politici 
en joernalisten. De grote vlaamse beto
gingen stonden in dit teken : « handen 
af van vlaamse grond ». 

De historische bijeenkomst op Herto
ginnedal had niet tot voorwerp de pun
ten die door prof. Wils naar voren ge- , 
schoven worden in zijn artikel in « De 
Standaard », maar de uitbreiding van 
de brusselse agglomeratie. Dat was de 
struikelblok, daarop was de strijd toe
gespitst, daarom had de eerste-minister 
zijn ontslag aangeboden. 

Het is wel handig, maar zeer mislei--* 
dend de aandacht af te leiden van wat 
de kern vormde van de betwisting : het 
punt van het front waarop de strijd ge
leverd werd. De inzet was belangrijk, 
omdat men in het verleden de ervaring 
opgedaan had dat vlaamse gemeenten 
die bij de brusselse agglomeratie ge
voegd werden verloren waren en onver
biddelijk verfranst werden (Evere, 
Ganshoren, Jette, enz ..). Telkens was 
aan de Vlamingen de verzekering gege
ven dat het de laatste uitbreiding was 
en er geen sprake kon van zijn, nog 
nieuwe vlaamse gemeenten prijs te ge
ven aan de brusselse expansiedrang. 

Reeds van lang vóór de oorlog was de 
beruchte brusselse olievlek voor alle 
vlaamsgezinden een bizonder pijnlijk 
punt : een bres in het vlaamse front 
waarrond alle vlaamse krachten moes
ten gemobilizeerd worden om ze te stop
pen. 

Wat op het spel stond was niet alleen 
het lot van een aantal gemeenten, maar 
een beginsel : het beginsel dat anders
taligen die inwijken in een eentalig ge
bied zich moeten aanpassen. Het begin
sel ook van de reciprociteit : een Vla
ming of nederlandstalige die zich gaat 
vestigen in een waalse gemeente heeft 

geen enkel recht op het gebruik van 
zijn taal en van waalse zijde zou men 
nooit aanvaarden trouwens dat hij zich 
op een dergelijk recht zou beroepen. 
Deze Vlaming moet zich aanpassen, la
ten assimileren. Van waalse zijde heeft 
men zich ook krachtdadig en met suk-
ses verzet tegen de inlijving van een 
paar waalse gemeenten bij de brusselse 
agglomeratie. Dit waals sukses maakte 
de vlaamse nederlaag des te pijnlijker 
en vernederender. 

Het Vlaams verzet was gericht tegen 
het prijsgeven van een beginsel, tegen 
nieuwe toegevingen, tegen het vergro
ten van de bres. Men wilde van vlaamse 
zijde geen toegevingen meer doen aan 
het franse taalimperialisme, aan dever-
fransingsdrang van Brussel, men wilde 
ten allen prijze de vlaamse randge
meenten verdedigen en beveiligen. 

Op dat punt en op geen ander werd 
de strijd geleverd — en, op Hertoginne
dal. de nederlaag geleden. Het was voor 
al ook een morele, een psichologische 
nederlaag : het door de knieën zakken 
van de vlaamse meerderheid tegenover 
aanspraken en eisen van een franstalige 
minderheid die men niet kon aanvaar
den. 

Men kan achteraf de enorme weer
slag van Hertoginnedal niet begrijpen 
wanneer men geen rekening houdt met 
hetgeen er aan voorafgegaan is : de we
ken, de maanden van eensgezind vlaams 
verzet, de heftige strijd, het standhou
den van de vlaamse C.V.P., het ontslag 
van Theo Lefèvre, enz... met als eind-
rezultaat de eenzijdige toegevingen van 
vlaamse zijde, het prijsgeven van zes 
vlaamse randgemeenten, het prijsgeven 
van beginselen vooral waarvoor men 
gestreden had, terwijl men van waalse 
zijde niets toegaf. 

Iedereen wist, iedereen voelde aan 
dat de strijd geëindigd was met een 
vlaamse nederlaag. Het artikel van prof. 
Wils is dan ook een staaltje van geschie
denisvervalsing door het verzwijgen 
van de kontekst der gebeurtenissen en 
het afleiden van de aandacht van het 
essentiële, het omstreden punt. 

Zcajder verder in te gaan op dit arti
kel — waarin o.m. ook taalwetteksten 
ingeroepen worden zonder in aanmer
king te nemen dat deze wetteksten geen 
enkele reële betekenis hebben wanneer 
zij niet nageleefd en toegepast worden, 
wanneer achteraf de politieke wil en de 
politieke moed ontbreken om de nale
ving ervan af te dwingen — willen we 
toch nog een punt releveren dat o.i. van 
verstrekkende draagwijdte is : de wet
telijke waarborg die aan de franstaligen 
gegeven werd dat 50 t.h. van al de hoge
re ambten van af de graad van direk-
teur, in al de staatsdiensten en parasta-
talen hen toekomen. Wij, en niet alleen 
wij (ik herinner mij o.m. het protest 
van de Vereniging der Vlaamse Leer
gangen te Leuven) hebben ons verzet 
tegen het inschrijven in de wet van een 
pariteitsbegmsel dat hic et nunc en ze
ker in een toekomstperspektief onrecht
vaardig is. De soepele formule van de 
vorige taalwet — een billijk evenwicht 
— werd verstrakt, uiteindelijk en doel
bewust in het voordeel van de fransta
ligen, die het beschouwen als een waar
borg en een mijlpaal in hun streven 
naar het stelselmatig vastleggen van het 
pariteitsbeginsel Nu is het weer eens 
kenschetsend voor een bepaalde gees

tesgesteldheid dat een vlaamse toege
ving, een vlaamse nederlaag omgeto
verd wordt tot een vlaamse verwezen
lijking. 

Er moet hier ten slotte nog aan her
innerd worden, dat de bedoeling was 
met de nieuwe taalwetgeving van de ja
ren '60 « definitief » een einde te maken 
aan de vlaamé-waalse twisten en... de 
Volksunie overbodig te maken. 

Hertoginnedal was een « laatste toe
geving » van vlaamse zijde om tot een 
definitieve regeling te komen en in ruil 
kregen de Vlamingen mooie beloften — 
o.m. van de heer Van den Boeynants — 
dat het klimaat in Brussel zou verande
ren, dat de taalwetten er voortaan zou
den toegepast worden, dat het de bedoe
ling niet was de vlaamse randgemeen
ten te verfransen, enz... 

Het vervolg van de geschiedenis heeft 
ons geleerd wat hiervan te geloven was. 
De strijd die vandaag geleverd wordt 
staat nog en opnieuw in het teken van 
de strijd tegen het franse imperialisme. 
De gevolgen van Hertoginnedal zijn 
over de jaren heen nefast gebleken, om
dat de Vlaamse kapitulatie van toen een 
aanmoediging geweest is voor de ver-
fransers die hun offensief voort zetten. 
Het probleem Brussel en wat er mee sa
menhangt zou er vandaag anders uit
zien, indien men van vlaamse zijde des
tijds niet gekapituleerd had. Dat is, in 
een historisch perspektief, de betekenis 
en de les van Hertoginnedal. 

Ook vandaag wordt er een spel ge
speeld vol verwarring en dubbelzinnig
heid, waarvan de Vlamingen niets goeds 
te verwachten hebben. 

De besprekingen in de Kommissie 
voor de Grondwetsherziening van de 
Kamer hebben het duidelijk gemaakt 
dat de kwestie van de grenzen van de 
brusselse agglomeratie zich stelt op een 
viervoudig vlak : ' • ' 
1° de grenzen van het taalgebied Brus
sel ; 2° de grenzen van de toekomstige 

grote agglomeratie Brussel ; 3° de gren
zen van het socio-ekonomisch gewest 
Brussel ; 4° de grenzen van de gemeen
ten van de brusselse agglomeratie. 

Het is hipokriet, misleidend en naïef, 
de aandacht uitsluitend te vestigen op 
de grenzen van het taalgebied Brussel 
Het beperken van het taalgebied Brus
sel zal en kan de feitelijke verfransing, 
het verfransingsoffensief niet tegenhou
den in de vlaamse gemeenten die als 
een soort kolonizatiegebied aan Brussel 
zouden afgestaan worden. Waar het 
Brussel betreft zijn taalwetten steeds 
ondoeltreffend gebleken, een vodje pa
pier. Het komt er op aan de vlaamse 
gemeenten van Brabant ondubbelzinnig 
bij Vlaanderen te voegen en te integre
ren in de vlaamse gemeenschap. ledere 
afscheiding van vlaamse gemeenten van 
de vlaamse gemeenschap, het openstel
len en onderwerpen van vlaamse ge
meenten aan de invloed van Brussel be
tekent — alle taalwetten ten spijt — de 
poort openen voor de verfransingsdruk. 
Daarom is het beperken van de brussel
se agglomeratie qua taalgebied tot de 
19 gemeenten (en de zes gemeenten met 
faciliteiten) op zichzelf onvoldoende 
indien geen waarborg en zekerheid ge
geven wordt wat de andere grenzen be
treft. Die waarborg en die zekerheid is 
er allerminst. 

De grenzen van de grote agglomeratie 
Brussel en van de brusselse gemeenten 
zullen bij een gewone wet, met gewone 
meerderheid, bepaald worden en steeds 
kunnen gewijzigd worden. Wat de gren
zen betreft van het gewest Brussel tast 
men in het duister, maar worden on
derhands aan de brusselse imperialisten 
geruststellende en tegemoetkomende 
beloften gedaan. Zo gaat men stap voor 
stap naar een nieuw Hertoginnedal, des 
te gevaarlijker gezien in het perspektief 
van een onvermijdelijke evolutie naar 
het federalisme. 

F.v.d.E. 

Zelfs wie het gevaar kent 
van de eigen gedachten en 
inzichten « de » gedachten 
van « iedereen » Ie maken 
en van de eigen ervaring 
« de » ervaring die iedereen 
kan, moet en mag hebben, 
moet toch ergens beginnen. 
Bijna altijd, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, bi.i de eigen 
levensondervinding. Ook 
met alle gevaren die daar in 
zitten, maar er dan in elk 
geval niet blind voor zijn. 

Er was een tijd dat « oud 
zijn » als het ware vanzelf 
een zekere « eerbiedwaar
digheid » meebracht. Niet 
alleen dat prachtige neder-
landse woord, met zijn be
dachtzame zin, is bijna 
spoorloos uit onze taal ver
dwenen, ook over « oud 
zijn » en zelfs over « oud 
worden » wordt liefst hele
maal gezwegen. We hebben 
daar nu andere « termen » 
voor. En « termen » zijn het 
inderdaad, veel meer ge
schikt voor computers dan 
voor mensen. Of is de « der-

c/e oudjes 

de leeftijd » iets anders dan 
een « computer-woord » ? 
Zoals de namen van de kin
deren bij de Romeinen vaak 
niets anders waren dan hun 
volgnummer in de reeks : 
« Sextus » : nummer Zes, zo
als « Quintus » nummer Vijf 
was. 

Men kan zich zelfs afvra
gen of een oude bankiers
vrouw in 1970 nog het fijne 
ironische antwoord zou vin
den van de oude mevrouw 
Rotschilt toen de dokter zei 
dat hij haar « niet opnieuw 
jong kon maken ». De oude 
dame zei : « Dat vraag ik 
ook niet, dokter, laat mij 
maar oud worden » 

In deze schijnheilige tijd 

zou men dit paradoks kun
nen formuleren : hartstoch
telijker dan ooit wil ieder
een worden wat hij nooit 
wil zijn. Iedereen wil ouder 
worden, omdat hij niets an
ders meent te hebben dan 
dit tastbare leven, maar hij 
wil nooit « ouder » zijn, 
zelfs niet « oud » zijn. 

Zouden het verlangen en 
de hoop maar ook de angst 
en de afkeer die door deze 
paradoksale zin worden sa
mengevat, niet in ruime ma
te bewerkt worden door de 
houding van hen die nog 
niet « oud » zijn, tegenover 
hen die al « ouder » worden? 
Niemand ondervindt graag 
minachting. Toen de oude

ren werden geacht, werd ie
dereen ook wel « graag » of 
toch vanzelfsprekend «oud». 
Misschien vindt i e m a n d 
« minachting » een te kras 
woord, maar dat er « minder 
achting » is, zal wel niet 
worden betwist ! 

Het is natuurlijk al even
zeer juist dat wie niet ach-
tens-waardig is moeilijk an
ders dan geminacht kan 
worden. Wie oefent zich in 
de kunst van het « oud-wor
den » ? Toch niet zij die al
tijd maar « jong » willen 
blijven ! Waarom zou men 
iemand die alleen maar van 
onechte schijn wenst te le
ven enige achting tonen ? 
Hebben de « ouderen » niet 

eerst als het ware sociaal ge
zien « zelfmoord » gepleegd 
voordat de « jongeren » hen 
gingen negeren en minach
ten ? 

Ligt de wortel van alle 
wanorde en bederl niet in 
het ontkennen van wat er 
toch is ? Wie oud is gewor
den bedriegt zichzelf door 
dit te ontkennen, en ieder
een bedriegt zich zelf die 
niet erkent dat hij ten slotte 

"weinig sterker verlangrt ! 
De oudere is « kwijt » wat 
de jongere nog niet «heeft», 
maar als ze eerlijk zijn we
ten ze dat ze niet zonder el
kaar kunnen ! 

Tenzij, ja tenzij men dit 
als normaal zou beschou
wen : in de film « Wild in 
the Streets » hebben ten 
slotte de vijftienjarigen de 
macht veroverd, en dan 
waarschuwt een elfjarige 
« vertrouw niemand die 
méér dan twaalf is ! »• Dat 
zijn dan de oudjes ' 

NEMROD 
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De lijsten zijn ingediend en van overal iopen nu ie gegevens op onze red^tie 

binnen. Wat al direkt daarbij opvalt : nooit voorheen werden er in Vlaanderen en 

te Brussel zoveel VU-lijsten ingediend. Ook het aantal door de VU gesteunde ge

meentelijke lijsten is sterk toegenomen. De meeste afdelingen hebben voor een 

jonge lijst gezorgd, met mensen uit de meest diverse beroepskategorieën. Bij heel 

wat VU-lijsten komt de gemiddelde leeftijd van de kandidaten niet boven de 

veertig uit. Het aantal vrouwelijke kandidaten — ook op de verkiesbare plaatsen 

— is overal verveelvoudigd. Wij kunnen het verdikt van de kiezers op 11 oktober 

dan ook met een gerust hart tegemoet zien. Vandaag brengen wij als inzet van 

onze verkiezingsinformatie een overzicht van de vlaamsgezinde lijsten in de 17 

arrondissementen. Het was ons niet mogelijk in het bestek van dit nummer daar

bij alle VU-kandidaturen te vermelden. Daarom zullen wij er in de komende 

nummers van « WIJ » mee doorgaan. 

De verkiezingsstrijd is begonnen. Laat ons eendrachtig en kreatief de zaken aan

pakken. Voor « leefbare gemeenten in een federaal Vlaanderen ». En Iaat ons voor

al niet vergeten dat Eyskens meespeelt op 11 oktober. De uitslag van de gemeen

teraadsverkiezingen zal mee bepalen of de waalse PSC-grondwet er straks toch 

doorkomt, of niet. 

Arr. AALST 

In 1964 werden in het arr. Aalst slechts 
vijf VU-lijsten ingediend : te Aalst, Le
de, Erembodegem, Welle en Dender
leeuw. Door de VU gesteunde lijsten 
waren er nog te Denderhoutem, Erwe-
tegem en te Velzeke- Ruddershove. 

Nu zijn er Volksunie-lijsten te Aalst, 
Erpe, Impe, Nieuwerkerken, Mere, Zot-
tegem, Erembodegem, Welle, Geraards-
bergen, Ninove, Denderleeuw. Dender
houtem en Aspelare. De vijf zijn er dus 
dertien geworden. Ook het aantal door 
de VU gesteunde lijsten is nu opgelo
pen, tot elf. Ze werden voorgedragen te 
Herzele, Aaigem, Burst, Heldergem, 
Haaltert, Kerksken, Zandbergen, Outer, 
Lede, Herdersem en Oordegem. 

Arr. ANTWERPEN 

Waar de VU in 1964 in het Antwerpse 
reeds elt lijsten indiende, zijn het er in 
het arrondissement nu 28 geworden : 
Aartselaar (6.000 inw.), Antwerpen 

'̂ 240.000 inw.), Berchem '(5Ö.000 inw.). 
Boom (17.000 inw.). Borgerhout (50.000 
inw.), Borsbeek (6.000 inw.), Brasschaat 
(26.000 inw.), Broechem (3000 inw.). 
Burcht (7000 inw.),Deurne (80.000 inw.), 
Edegem (17.000 inw.), Ekeren (25.000 
mw.), Hoboken (32.000 inw.). Hoevenen 
(3000 inw.), Hove (6000 inw.), Kalmt-
Heut (12.000 inw.). Kapellen (12.000 
inw.), Lint (4000 inw.), Merksem (39.000 
inw.), Mortsel (28 000 inw.), Niel (10.000 
inw.), Schoten (28 000 inw.), 's Graven-
wezel (3500 inw.), Stabroek (5000 inw.), 
Wijnegem (8000 inw.), Wilrijk (42.000 
inw.), Wommelgem (9000 inw.) en 
Zwijndrecht (9000 inw.). 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1964 werden nog 11 andere lijsten 
door de Volksunie gesteund, terwijl het 
er nu een zevental zijn : Boechout, Kon-
tich, Westmalle, Schilde, St. Job in 
't Goor en Ranst. 

Arr. BRUGGE 

Vorige keer waren er in het hele ar
rondissement geen Volksunie-lijsten. 

Wel werden lijsten gesteund te Brugge, 
Assebroek, St. Michiels, St. Kruis. St. 
Andries en Knokke. 

Nu komen in de streek drie VU-lijs
ten op : te Brugge (123.000 inw.), te Tor
hout (14.000 inw.) en te Oostkamp (8.500 
inw.). Maar in dertien andere gemeen
ten zijn er lijsten met VU-deelname 
en/of VU-steun : te Knakke-Heist, Jab-
beke, Stalhille, Zerkegem, Blankenber-
ge-Uitkerke, Loppem, Ruddervoorde, 
Veldegem, Zedelgem, Oedelem, Snelle-
gem, Sijsele en Moerkerke-Lapscheure-
Hoeke. Op te merken valt dat in het 
Brugse tans wordt gekozen voor acht 
gefuzioneerde gemeenten. 

Arr. BRUSSEL 

Slechts één VU-lijst was er in 1964 in 
het kiesarrondissement Brussel : te Lie
dekerke. Onze partij steunde echter lijs
ten in een 26-tal gemeenten. Nu ziet de 
toestand eruit als volgt : Volksunie-lijs
ten in 21 gemeenten, vlaamse lijsten in 
17 andere gemeenten en nog eens 15 
« gemengde » lijsten elders. 

De VU-lijsten werden ingediend te 
Brussel (170.000 inw.). Buizingen (5000 
inw.), Eppegem (3000 inw.)," Everö 
(24.000 inw.), Gooik (3500 inw.), Halle 
(20.000 inw.), Hekelgem (4000 inw.), Jet-
te (37.000 inw.). Liedekerke (10.000 
inw.), Londerzeel (9000 inw.), Machelen 
(7000 inw.), Schaarbeek (122.000 inw.), 
St Jans-Molenbeek (67.000 inw.), St„ 
Kwintens-Lennik (5000 inw.), St. Pie-
ters-Leeuw (16.000 inw.), Steenokker-
zeel (4000 inw.), Ternat (4500 inw.), Uk-
kel (77.000 inw.). Vilvoorde (34.000 
inw.). Weerde (2000 inw.) en Zaventem 
.(10.000 inw.). 

Andere vlaamse lijsten komen voor 
in Anderlecht, Asse, Beersel, Diegem, 
Dworp, Eisene, Grimbergen, Kapelle 
o/d Bos, Kraainem, Malderen, Overijse, 
St. Genesius-Rode, St. Lambrechts-Wo-
luwe, St. Martens-Bodegem, St. Stevens-
Woluwe, Wezembeek-Oppem, Wemmei 
en Wolvertem. 

Deze lijsten hebben de steun van de 
VU in hun geheel. Op de « gemengde 
lijsten » komen personen voor die op 
onze steun kunnen rekenen. Dergelijke 
lijsten werden ingediend te Alsemberg, 
Berg, Dilbeek, Essene, Groot-Bijgaar
den, Hoeilaart, Itterbeek, Kampenhout, 
Meise, Merchtem, Mollem. St. Katarina-
Lombeek, Sterrebeek en Peutie. 

Arr. DENDERMONDE 

Acht Volksnuie-lijsten deze keer, vo
rige keer geen enkele. Ze werden inge
diend te Hamme (17.000 inw.). Waas
munster (7000 inw.). Kalken (5000 
inw.), Wetteren (21.0000 inw.), Lebbeke 
(13.000 inw.), Buggenhout (12.000 inw.), 
Wieze (2500 inw.) en Schellebelle (3500 
inw.). Daarnaast steunt de VU nog ge
meentelijke lijsten te Grembergen, Ze-
le, Laarne, Uitbergen, Schoonaarde, Wi
chelen en Massemen. In 1964 steunde de 
VU vlaamse en gemengde lijsten in ne
gen gemeenten van het arrondissement. 

Merken wij nog op dat er op 11 okto
ber a.s. geen verkiezingen gehouden 
worden te Appels, Dendermonde en St. 
Gillis-Dendermonde. De verkiezingen 
werden er verdaagd. 

Arr. GiNT 

In 1964 was er enkel in de stad Gent 
een Volksunielijst. Wel werden toen 
lijsten gesteund te Deurle, St Martens-
Latem, Zeveneken, St. Amandsberg, 
Gentbrugge, Wondelgem, Aalter, Neve-
le, St. Denijs-Westrem, Vosselare en 
Waarschoot. 

Nu komt de Volksunie met een eigen 
lijst op in'13 gemeenten : Deinze (6000 
inw.), Eeklo (19.000 inw.). Gent (160.000 
inw.). Gentbrugge (23.000 inw.), I-ede-

berg (11.000 inw.), Merelbeke (14.000 
inw.), Maldegem (14.000 inw.), Melle 
(9000 inw.), Oostakker (8500 inw.), Won
delgem (8500 inw.), Zelzate (12.000 
inw.), Zomergem (6000 inw.) en Zwijn
aarde (6000 inw.). Daarnaast is er VU-
steun voor lijsten in Aalter, De Pinte, 
Destelbergen, Deurle, Ertvelde, Lochris-
ti, Lovendegem, Heusden, Mariakerke, 
Ronsele, Moerbeke-Waas. Nevele, St. 
Amandsberg, St. Denijs-Westrem. Vos
selare, Waarschoot, Zulte, Oosteeklo, 
Kaprijke en Gijzenzele. 

Arr. HASSELT 

Bij de vorige gemeenteraadsverkie
zingen (1964) was er alleen in St. Trui
den een Volksunielijst. Daarnaast wer
den Volksbelangen-lijsten gesteund te 
Genk, Hasselt en Heusden. 

Nu liggen de kaarten er als volgt : 
Genk (56.000 inw.), Hasselt (39.000 
inw.), St. Truiden (21.000 inw.). Halen 
(5000 inw.) en Leopoldsburg (10.000 
inw.) hebben een Volksunielijst. Door 
de VU gepatroneerde of gesteunde lijs
ten werden daarenboven ingediend te 
Tessenderlo (Volksbelangen), As 
(Vernieuwing), Heusden (Volksbelan
gen), Beringen (Nieuwe lijst), Lummen 
(Arazola). Herk-de-Stad (lijst burge
meester). Nieuwerkerken (Volksbelan
gen), Schulen (lijst burgemeester) en 
Opglabbeek (lijst Awouters). 

Arr. lEPER 

In 1964 kwam de VU hier nergens on
der eigen naam op. Er was enkel een 
gesteunde lijst te Poperinge. Nu zijn er 
drie Volksunielijsten : te Poperinge 
(13.000 inw.), te Wervik (13.000 inw.) 
en te leper (18.000 inw.) en de partij 
steunt nog lijsten in Zonnebeke, Renin-
gelst, Passendale, Watou en Nieuwker
ke. 

Arr. KORTRIJK 

Vijf Volksunielijsten hier (in 1964 
geen enkele) : te Waregem (17.000 
inw.). Menen (22.000 inw.), Ingooigem 
(2000 inw.) en Gullegem (7500 inw.). Te 
Kortrijk zelf (45.000 inw.) is er opnieuw 
het kartel Volksunie-Volksbelangen. 
Verder worden nog lijsten gesteund te 
Avelgem, Kuume, Harelbeke, Deerlijk, 
Wevelgem, Lauwe, Tiegem, Kerkhove, 
Marke, Lendelede, Heule, Heestert en 
Vichte. 

Arr. LEUVEN 

De twee VU-lijsten van 1964 (Tervu-
ren en Heverlee) werden er ditmaal 
zeven : te Molenstede (2000 inw.). Aar
schot (12.000 inw.), Leuven (32.000 
inw.), Heverlee (18.000 inw.), Kessel-Lo 
(21.000 inw.), Kortenberg (5000 inw.) en 
Tervuren (10.000 inw.). 

De Volksunie steunt nog lijsten in 
Landen, Bertem. Herent, Vossem, Wink-
sele. Vaalbeek, Veltem, Hever, Erps-
Kwerps, Kortenaken, Hoeleden en Lub-
beek. Dat zijn er twaalf, tegen vorige 
keer twee. 

Arr. MECHELEN 

Hier werden de vijf VU-lijsten van 
vorige keer er ditmaal dertien : te Me-
chelen (36.000 inw.). Lier (29.000 inw.). 
Duffel (13.000 inw.). Heist o/d Berg 
(13.000 inw.), St. Katelijne-Waver 
(13.000 inw.), Nijlen (10.000 inw.), Bor-
nem (10.000 inw.), Willebroek (16.000 
inw.). Bonheiden (7000 inw.). Berlaar 
(9000 inw.), Booischot (5000 inw.), Kas
sei (5000 inw.) en Koningshooikt (3500 
inw.). In alle grotere gemeenten van 



het arrondissement is er dus een VU-
liist Daarnaast worden nog lijsten ge
steund in Puurs, Putte. Rijmenam, Ma
riekerke, Wiekevorst, Weert, O.L.-
Vrouw Waver, Breendonk en Blaasveld. 

Arr. OOSTENDE 
DIKSMUIDE 

VEURNE 

In dit arrondissement werden de 81 
gemeenten die er in 1964 nog waren, 
door fusies nu herleid tot 45. Toen 
kwam de VU alleen in Oostende op, 
met een onvolledige lijst. En ze steunde 
lijsten te Middelkerke, Adinkerke, Bre-
dene, Gistel, Roksem, Koekelare, Renin-
ge, Alveringem, Koksijde en Westkerke. 
Tans is het aantal VU-lijsten en ge
steunde lijsten, zoals overal, sterk toe
genomen. Onder de naam « Volksunie » 
werden vorige zaterdag en zondag lijs
ten ingediend te Oostende (58.000 inw.), 
De Panne (8.000 inw.), Diksmuide (6.500 
inw.), Oudenburg (3.500 inw.) en Lef-
finge (2,000 inw.). Door de VU gepatro
neerde of gesteunde lijsten werden in
gediend te Middelkerke, Gistel, Ettel-
gem, Kortemark, Adinkerke Nieuw
poort, Veurne, Vlissegem, Klemskerke, 
Bredene, Westende-Lombardsijde, Zar-
ren-Werken en Houthulst. Verder zijn 
er nog « gemengde » lijsten, waarop 
personen door ons worden gesteund, 
neergelegd te Roksem, Beerst, Koeke
lare, Beauvoorde, Leisele, Handzame, 
Merkem, Reninge. Alveringem, Koksij
de, Westkerke, Soermalie, Ichtegem, 
Leisde en Poelvoorde. 

Arr. OUDENAARDE 

Naast de VU-lijst te Oudenaarde 
'(ook in 1964 reeds), worden ditmaal 
ook lijsten gesteund te Munkzwalm en 
te Wortegem-Petegem. Oudenaarde 
zelf is inmiddels groter geworden door 
fuzionering. 

Arr. ROESELARE 

Vorige keer was er geen enkele VU-
lijst in dit arrondissement, enkel een 
kartelMjst te Roeselare. Daar kwam nu 
een biezonder jonge VU-lijst klaar : ge
middelde leeftijd 36, en die van de eer
ste tien zelfs maar 30. Te Izegem wordt 
de lijst van de burgemeester gesteund. 
Verder nog gemeentelijke lijsten te 
Zwevezele, Koolskamp, Ooigem, Oost-
rozebeke, Ledegem, Moorslede, Ingel-
munster, Tielt, Schuiferskapelle, Dadi-
zele, Wingene, Ardooie, Meulebeke, 
Gits, Markegem, Wakken en Oeselgem. 

Arr. ST-NIKLAAS 

Opvallende vooruitgang ook hier. De 
drie VU-lijsten van 1964 (St-Niklaas, 
Beveren en Lokeren) werden er nu 9 : 
Bazel (4.000 inw.), Belsele (6.000 inw.), 
Beveren (15.000 inw.), Kruibeke (7.000 
dnw.), Lokeren (27.000 inw.), Melsele 
(7.000 inw.), Rupelmonde (3.000 inw.), 
S.-Niklaas (49 000 inw.) en Temse 
(15 000 inw.). Bovendien steunt de VU 
gemeentelijke vernieuwingslijsten te 
Kallo (Vernieuwing), Nieuwkerken 
(Vernieuwing), St-Gillis-Waas (Ge-
rneentebelangen), Tielrode (Volkspar
tij), Sinaai (Nieuw Sinaai) en Vrasene 
(Nieuw Vrasene). 

Arr. TONGEREN - MAASEIK 

In 1964 waren hier nog geen VU-lijs
ten, wel vijf Vlaamse lijsten te Val-
meer, Millen, Hoeselt, Eigenbilzen en 
Herderen. Nu zijn er Volksunie-lijsten 
in Maaseik, Mechelen a/d Maas en 
Lommei. Wij steunen « Vlaamse Volks
belangen «-lijsten in Bilzen en « ge
meentebelangen » in Overpelt, « vlaam-
Se lijsten » te Valmeer, Millen, Hoe
selt, Eigenbilzen, Riemst en Bree. 
Ook bepaalde kandidaten op gemengde 
lijsten te Houthalen, Peer, Herderen, 
Waltwildert, Dilzen, Overpelt, Lana-
ken, Munsterbilzen, Gellik, Mopertin
gen en St.-Huibrechts-Lille. Te Tonge
ren werden de gemeenteraadsverkiezin
gen met een jaar verdaagd. 

Arr. TURNHOUT ^ 

Waar er in 1964 slechts (onvolledige) 
VU-hjsten te Geel en te Turnhout wa
ren. Daarnaast werden nog lijsten ge
steund te Mol, Dessel en Ramsel. 

Nu zijn er Volksunie-lijsten te Turn
hout (38.000 inw.). Geel (28.000 inw.), 
Herentals (18.000 inw.). Balen (15.000 
mw.) en Vorst-Kempen (5.000 inw.). 
Verder een kartel Volksunie-Volksbe
langen te Mol, en gesteunde gemeente
lijke lijsten te Beerse, Dessel, Oud-
Turnhout. Ramsel en Vorselaar. 

ONZE LIJSTEN 

arr. mechelen 

BERLAAR 

1. Luyten Walter (35), journalist ; 2. 
De Belser Paul (24), diamantsnijder ; 
3. Soons Gustaaf (47), sociaal assistent ; 
4. Kempenaers Jules (72), ere-adjunkt-
poston-tvanger ; 5. Nagels Emiel (42), 
diamantbewerker ; 6. Moons Gerard 
(26), metaalbewerker ; 7. Cornells René 
(45), landbouwer ; 8. Mevr. van Looy-
Wuyts Godelieve (32), bediende ; 9. 
Huysmans Florent (44), metselaar ; 10. 
van Bel Jozef (49), diamantslijper ; 11. 
Ingang Alida (38), fabriekwerkster ; 
12. Vermeulen Walter (33), monteerder; 
13. Mevr. Mattijs-Luyten Lea (39), zon
der beroep ; 14. Hellemans Frans (56), 
landbouwer ; 15. Mevr. van Noten-Ceu-
lemans Julienne (35), arbeidster. 

Gemiddelde leeftijd : 41 jaar. 

BONHEIDEN 

1. Hendrickx Walter (38), verkoopdi-
rekteur ; 2. Mevr. Leen-Buelen Octavie 
(38), zonder beroep ; 3. De Prins Her
man (27), technikus ; 4. Brans Adolf 
(55), bediende ; 5. Mevr. Geens, Wwe 
Daems (49), handelaarster ; 6. De Bac
ker Marcel (55), tekenaar ; 7. Slaets 
Marcel (46), metaalbewerker ; 8. Lam-
brechts Roland (33), demonstreerder ; 
9. Lemaire Paul (34), beeldhouwer ; 10. 
van den Bosch Maurits (39), portier ; 
11. van Dievel Louis (29), elektrieker ; 
12. Mevr. Gillemot Celina (40), huis
houdster ; 13. Tuymans Emiel (40), le
raar. 

Gemiddelde leeftijd : 40 jaar. 

BOOISCHOT 

1. Moons Jan (33), geneesheer ; 2. 
Nijs Jules (58), paswerker ; 3. van den 
Broeck Frans (38), melkerijbestuurder; 
4. Hoefkens Joris (35), bediende ; 5. He-
remai;is René (36), arbeider ; 6. Heylen 
Karel (35), aannemer ; 7. van Vlasse-
laer Celine, echtgenote Wijnants (54), 
handelaarster ; 8. Iwens Freddy (25), 
fabriekwerker : 9. Bosmans Guido (32), 
tekenaar ; 10. van Loo Albert (51), au
tovoerder ; 11. Wuyts Theophiel (66), 
gepensioneerde : 12. van Noten Victor 
(29) arbeider : 13 De Cock Jules (70), 
gepensioneerde. 

Gemiddelde leeftijd : 42 jaar. 

BORNEM 

1. De Proft André (32), technisch in-
gnieur ; 2. van Lent Betty (22), ver
pleegster ; 3. van den Bossche FVans 
(50), arbeider ; 4. Segers Hugo (32), la
borant ; 5. De Clercq Justine (45) be
diende ; 6. Maes Mark (25), fotograaf ; 
7 De Maeyer Gust (61), arbeider ; 8. 
De Raedt Marie-Louise (57) huismoe
der ; 9. Muys Renaat (32), licenciaat ; 
10. Hermans Frans (25), verzekerings-
inspekteur : 11 Todts Kamiel (63). zelf
standige : 12 Capozzi Karel (31), verte
genwoordiger ; 13 van Fraevenhoven 
Simon (43). bediende 

Gemiddelde leeftijd : 39 jaar. 

DUFFEL 

1. Stevens Alfred (54), technisch inge
nieur ; 2. Sels Ludo (54), volksvertegen
woordiger ; 3. Daems Leon (45). tuin
bouwer ; 4. Mathieu Paul (41). herber
gier ; 5. van Campenhout Frans (23), 
banketbakker • 6 Mevr. De Voecht-van 
den Wijngaert Rachella (47), huis
vrouw : 7. Thirion Arthur (51). nijve-
raar ; 8. Willemsen Harry (24), arbei
der ; 9. Mevr. van den Vonder-Andries 
Yvonne (50), huisvrouw ; 10. Liekens 
Frans (49), landbouwer ; 11. Aerts Gui

do 25), bekister-ijzervlechter ; 12. De 
Mayer Leo (40), mecanicien ; 13. van 
Herck Dore (34), bediende ; 14. Wage-
maas Germain (43), ambtenaar ; 15. 
Nauwelaerts Francis (36), natiebaas. 

Gemiddelde leeftijd : 41 jaar. 

NIJLEN 

1. van Dessel Lode (38), bediende ; 
2. Caethoven Walter (29), technisch in
genieur ; 3. Sels Josée echtg. Lenaerts 
(41), regentes ; 4. van Tendeloo Achiel 
(49) ambtenaar ; 5. Kegelaers Louis (46) 
diamantslijper ; 6. De Groof Gustaaf 
(41), bedrijfsleider diamant ; 7. Haver-
hals Louis (45), diamantslijper ; 8. Her
mans Jozef (30), bediende ; 9. van Looy 
Maria echtg. Walraeven (50), zonder be-
roep-^ 10. Verbeeck August (38) garnier-
der ; 11. van Leemput Louis (42), fa
briekwerker ; 12. Zander Jan (26), ver
tegenwoordiger ; 13. Gui René (44), dia
mantslijper. 

Gemiddelde leeftijd : 39 jaar. 

SINT-KATELIJNE-WAVER 

1. Somers Jozef (34), leraar; 2. Rasnme-
nants Frans (46), architekt ; 3. De Wit-
De Broeck Hilda (34), huishoudster ; 
4. Eyckmans Jozef (45), bediende ; 5. 
Bu^s Herman (23), doctor in de rechten; 
6. van Huyck Louis (34), arbeider, 7. 
Boets Alfons (26), burgerlijk ingenieur ; 
8. SymonsJ. (34), handelsvertegenwoor
diger ; 9. van de Voorde-Janssens Erna 
(25), bediende ; 10. Rosiers Marcel (39), 
meestergast; 11. De Keyser Godelieve 
(24), lerares; 12.van Roosmaelen Louis 
(51), landbouwer ; 13. Romanus-Beyen 
Lieve (31), assistente K.U.L. ; 14 van 
Langendonck Emiel (26), onderwijzer ; 
15. van Gastel Luc (42), dokter in 'de 
geneeskunde. 

Gemiddelde leeftijd : 34 jaar. 

WILLEBROEK 

1. De Smedt Pierre (34), zaakvoerder ; 
2. Muyshondt Anne-Marie (25), bedien
de ; 3. De Wachter Muriel (26), bedien
de ; 4. Leemans Wilfried (23), laborant ; 
5. De Block Theofiel (60), elektricien ; 
6. Jelaffke Karin (29), bediende ; 7. 
Muysoms Edmond (32), licenciaat : 8. 
De Mol Desire (45), bediende ; 9. Wil-
laert René (27), bediende ; 10. De Wach
ter Joseph (50), kondukteur; 11. Dries-
sens Joris (24), mekanieker ; 12. Suy-
kens Marie-Louise (33), bediende : 13. 
De Weerdt Gaston (29), schilder : 14. 
van der Jeught Guido (26), tester ; 15. 
van Linden Peter (24), bediende : 16. 
Peeters Hubert (27). bediende ; 17. Hile-
gems Ludovicus (65), gepensioneerde. 

Gemiddelde leeftijd : 32 jaar. 

HEIST-OP-DEN-BERG 

1. Mevr. Strauven-van der Auwera 
Lena (45), notarisklerk ; 2. Verheyden 
Jan (24), bediende ; 3. Baestaens Firmin 
(47). arbeider : 4. Troonbeeckx Georges 
(24), diamantbewerker : 5. Tielemans 
Gaston (26) bediende ; 6. van Itterbeeck 
Yvonne (22), verpleegster ; 7. Verhey
den Pol (26), arbeider : 8. Caes Francois 
(29). bediende ; 9. Kens Willy (22), 
vlee«;bewerker ; 10. van Roosbroeck Le-
ODold (45). bediende : 11 Daans Hugo 
(29) bediende : 12. Vereist Julien (28), 
haarkaoper • 13 van Baelen Frans (43), 
meubelmaker ; 14 Mevr Hermans-Dil
len Irene (43). huishoudster ; 15. De 
Ciivoer Danny (25), student. 

Gemiddelde leeftijd : 31 jaar. 

KESSEL 

1. De Vos Gommaar (61), bouwmees
ter : 2. van den Bergh Louis (48), dia

mantair : 3. van Cant Frans (49), ver
voerder ; 4. van Weert Jozef (25), elek
trieker ; 5. van Gorp Rosa (24), licen
tiate ; 6. Ceulemans Vital (37), schilder; 
7. van Loock Jean (25), diamantslijper ; 
8. van den Branden Marcel (30), dia
mantslijper ; 9. Vermeulen André (41), 
steenkapper ; 10. Nicolay Alfons (49)'( 
pluimveehouder ; 11. Pauwels Simone, 
echtgenote Vervoort (41), huisvrouw j 
12. Smolders Jozef (43), fabriekwerker; 
13. Geysels Willy (24)-, schrijnwerker. 

Gemiddelde leeftijd : 38 jaar. 

KONINGSHOOIKT 

1. van Bouwel Frans T56)", burgerlijE 
ingenieur ; 2. Goris Jos (44), diamantbe
werker ; 3. Cools Paul (22), boekhouder; 
4. Liekens Nora, echtgenote Stroobants 
W. (32), onderwijzeres ; 5. Ceulemans 
Edward (35), metaalbewerker ; 6. Art. 
dries Jan (40), bediraide ; 7. Thijs Man. 
rits (37), paswerker ; 8. van Leuven 
Frans (41), hovenier ; 9. van Heugten 
Hendrik (56), boomkweker ; 10. Verhoe
ven Constant (31), fabriekwerker ; 11'< 
van Dijck Frans (33), autovoerder ; 12. 
Andries Emiel (67), aannemer ; 13. Wi1>-
ters Aloys (46), bediende. 

Gemiddelde leeftijd : 41 jaar. 

LIER 

, 1. Bouwens Hendrik '(39), dokter '', 2. 
Peeters Antoon (28), advokaat ; 3. Boo 
gaerts Frank (26), lic. handelsweten
schappen ; 4. Verbist Jan (27), akteur } 
5. Schoenmakers Lode (49), bediende ] 
6. Marien Gommaar (35), tuinbouwer J 
7. Voorhof Constantia, echtgenote van 
Pelt (55), boekhoudster ; 8. Bosschaerta 
Marcel (36), kleermaker ; 9. van Ouyt-
sel Ludo (33). handelaar ; 10. Heylen 
Karel (36), metaalbewerker ; 11. Goy-
vaerts Petrus (24), granietbewerker ; 
12. Mortelmans Karel (31), handlanger ; 
13. Levsens Jozef (47), handelaar ; 14. 
Duys Hilde (21). bediende ; 15. Nagels 
Martha, Wwe Schorrewegen (64), ge
pensioneerde : 16 Willems René (36)', 
autovoerder • 17. Holemans Frans (60), 
stukadoor ; 18. Wuyts Karel (28), elek
tricien ; 19. Lachi Frans (31), bediende ; 
20. Rondelez Guv (33), tandarts ; 21. van 
Dessel Elisa, echtgen Bouwens Edgard 
(45), verpleegster 

Gemiddelde leeftijd : 38 jaar. 

MECHELEN 

1. Renard Oscar (34), gemeenteraads
lid ; 2. Jorissen Wim (48), senator ; 3. 
Keldermans Herman (35), technisch in
genieur ; 4. Geys Edward (25), advo
kaat ; 5. Uytterhoeven Hilda (44), me
disch laborante ; 6. Gobbien Maurits 
(48), geneesheer ; 7. De Prins Jan (35), 
bedrijfsleider ; 8. De Preter-Verbist Ro
sa (49), regentes ; 9. Augustijnen Wal
ter (33), licenciaat ; 10. van Esbroeck 
Kris (28), licenciaat ; 11. Govaerts Staf 
(44), meubelfabrikant ; 12. Borremans 
Dirk (23), technisch ingenieur ; 13. Dos
fel Bob (50), bediende ; 14. Vervoort 
Lode (44), vertegenwoordiger ; 15. Pro-
vinciael Alois (33), magazijnier , 16. 
Neukermans Herman (27) burgerlük m-
genieur : 17. Mevr. Calus-Laerte Geor
gette (34), bediende ; 18. Gillis Frans 
(37), lokaalhouder ; 19. Holsters Paul 
(29), laborant ; 20. Breugelmans J. (30), 
bediende ; 21. Serrien O. (28), arbeider, 
22. van Damme Lode (48), autovoerder; 
23. Lauwers Jef (59), arbeider ; 24. 
Mevr. Wwe De Nijn-Maes (44), huis
vrouw ; 25. De Vleeshouwer Jan (45), 
aannemer ; 26. Persoons G. '(22) : 27. 
Mevr. Publie-Pas Jeanne (40), zonder 
beroep ; 28. Buellens Paul (53), mees
tergast ; 29. Servaes Michel (48), proku-
ratiehouder : 30. Cauwenbergh Michel 
(65), provincieraadslid : 31. van de 
Werf Alfons (46), gemeenteraadslid. 

Gemiddelde leeftijd : 40 jaar. 

voor een leefbare gemeente 
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oost-europa en 

ontwikkelingshulp 

HET IS NORMAAL DAT INZAKE 
ONTWIKKELINGSHULP DE VRAAG 
RIJST, HOE HET MET DE HULP VAN 
DE KOMMUNISTISCHE WERELD 
AAN DE DERDE LANDEN GESTELD 
IS, VERGELEKEN MET DE ONTWIK
KELINGSHULP DIE DOOR HET WES
TEN WORDT VERLEEND EN WAAR
VAN WE REEDS IN VORIGE BIJDRA
GEN STRUKTUUR, OPVATTING EN 
EVOLUTIE HEBBEN GESCHETST. 
ER IS ZEKER AL DADELIJK EEN 
ONDERSCHEID TE MAKEN DOOR 
DE V E R S C H I L L E N D E EKONO-
MISCHE OPVATTINGEN IN OOST
EN WEST, VERSCHILLEN DIE EEN 
ANDERE STRUKTUUR IN HET LE
VEN RIEPEN EN BIJ VOORBEELD 
UITERAARD AL DADELIJK PARTI-
KULIERE HULP VANUIT HET OOS
TEN UITSLUIT, OMDAT ER GEEN 
PARTIKULIERE SEKTOR BESTAAT. 
HET BELANG VAN HET (STIJGEND) 
AANDEEL VAN DEZE PARTIKULIE
RE SEKTOR IN DE ONTWIKKE
LINGSHULP HEBBEN WE VORIGE 
WEEK AANGETOOND, BELANG DAT 
DEZE WEEK ONDERSTREEPT WERD 
DOOR HET AANZIENLIJK BEDRAG 
AAN AMERIKAANSE PARTIKULIE
RE KREDIETEN, DIE ZOPAS AAN DE 
KONGOLESE REPUBLIEK WERDEN 
TOEGEZEGD. 

Een eerste vaststelling is dat de oost-
europese landen net zo goed als de ka
pitalistische landen de voorkeur geven 
aan het opvoeren van hun buitenlandse 
handel dan aan de eigenlijke hulpver
lening, waardoor meteen kan vastge
steld worden dat ook hier dus het winst
principe speelt De Comecon-landen — 
oosteuropese tegenhanger van de E E.G 
— trachten evenzeer als de « kaoitalis-
tische wereld » hun handel met de ont-

wikkelmgswereld uit te breiden. Daar
door komt de eigenlijke ontwikkelmgs-
hulp fn het gedrang, zodat ze zelfs na 
1967 daalde. Met inbegrip van de chinese 
volksrepubliek bedroeg de gekombineer-
de ontwikkelingshulp in 1967 nog 
slechts 60 t.h. van de voordien verstrek
te hulp, gerekend per werkjaar In 1966 
bedroeg de hulp (met inbegrip dus 
van terugvorderbare kredieten) van de 
Sovjet-Unie en haar oosteuropese satel
lieten aan Azië 784 miljoen dollar of bij
na 40 miljard bfr. Het jaar nadien was 
deze hulp gedaald tot 14,5 miljoen dol
lar of 725 miljoen bfr. en tevens beperkt 
tot één land, nl. Pakistan. In 1968 kwam 
daar Noord-Vietnam bij, doch beide 
landen sloten in de loop van het zelfde 
jaar een overeenkomst met de Sovjet-
Unie, waardoor ze verplicht waren te 
gaan putten uit de door Moskou vroe
ger ter beschikking gestelde kredieten, 
zodat de eigenlijke ontwikkelingshulp 
kleiner was dan de globale cijfers laten 
vermoeden. 

De totale netto-ontwikkelingshulp aan 
de derde wereld bedroeg in 1967 volgens 
amerikaanse schattingen 300 miljoen 
dollar of 15 miljard bfr. terwijl voor 
1968 een gelijkaardig bedrag wordt 
vooropgesteld. Daarvan moet men ech
ter de aflossing van vroeger toegestane 
leningen aftrekken zodat naar schat
ting de netto hulp dat jaar eigenlijk 
slechts 125 miljoen dollar of 6 miljard 
250 miljoen bedroeg. Sommige ontwik
kelingslanden waren derhalve verplicht 
verlenging van de afbetalingstermijnen 
aan te vragen, wat in de meeste geval
len werd toegestaan. Een frappant voor
beeld daarvan is Indonezië dat bij de 
oosteuropese landen zwaar in het krijt 
staat. Deze kredieten mogen doorgaans 
over 12 jaar terugbetaald worden samen 
met een interest waarvan de voet de 
2,5 t.h. niet overtreft. Daarnaast heeft 
men het stelsel van de kortlopende kre
dieten (van drie tot acht jaar) waarvan 
de rentevoet maximaal 4 t h beloopt. 
Voor ontwikkelingslanden met een uit
gebreide partikuliere ekonomie wordt 
een derde kredietstelsel voorzien, vooral 
gebruikt voor de aankoop van kapitaal
goederen. 
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Een zicht op het snikhete vliegveld van Zarka vóór de grote ontploffing. Mannen 
van het Valksfront voor de bevrijding van Palestina houden zwaar bewapend de 

wacht. 

Ook al lossen de kommunistische lan
den slechts voor een derde hun beloften 
inzake ontwikkelingshulp in, voor de 
oriëntering of bestemming van de door 
hen verleende hulp pleit de vaststelling 
dat de klemtoon van de hulp op de ont
wikkeling van de bazisindustrie ligt, 
waardoor de betrokken ekonomie op 
lange termijn een steviger bazis ver
krijgt dan in de landen, waar de ont
wikkelingshulp de bazisindustrie op
zettelijk verwaarloost ten einde de be
trokkenen zo lang mogelijk afhankelijk 
te maken van de donorlanden, wat te
recht ekonomisch neo-kolonialisme 
wordt genoemd. 

Een hatelijk aspekt in de ontwikke
lingshulp van de Comecon-landen is het 
feit dat de uitvoer van de ontvangende 
landen niet alleen grotendeels terecht 
komt in de Comecon-landen doch dat 
daardoor de ontvangende landen geen 
kans krijgen op het verwerven van har
de rnunt. Deze invoer wordt immers in 
moeilijk om te wisselen roebels en an
dere oosteuropese munt betaald, zodat 
de geholpen landen verplicht zijn, hun 
aankopen grotendeels bij de Comecon 
te doen. Daardoor kan Moskou naar wil
lekeur de prijs bepalen en vermijdt het 
daarom handelsovereenkomsten op ba
zis van vrije valuta's af te sluiten. Mos
kou handelt niet anders tegenover zijn 
oosteuropese satellieten, waardoor span
ningen ontstaan die soms (ondere an
dere tegenover Tsjecho-Slovakije, dat 
zich van de ekonomische voogdij onder 
leiding van Doebtsjek wenste te ont
doen) een tragische wending nemen. 

Het is duidelijk dat in dergelijke om
standigheden de politieke druk die met 
de ontwikkelingshulp gepaard gaat. zeer 
groot is. Dat geldt voor alle donorlan
den en zeker voor de grootste onder hen, 
de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. 
Het sisteem roebel-kredieten-afbetaling 
in goederen laat de ontvangende landen ' 
weinig of geen mogelijkheid om uit de 
band van Comecon te geraken. Niet de 
behoeften van de ontwikkelingslanden 
bepalen in Oost-Europa de ontwikke
lingshulp doch de machtspolitieke doel
stellingen bepalen de ekonomische en , 
technische hulpverlening De wereld
strategie van Moskou bepaalt aldus ook 
de selektie der ontwikkelingslanden, de 
omvang van de hulp, de intensiteit en 
oriëntatie ervan alsmede het ritme van 
de kredietverlening en van de afbeta
ling en de verhouding netto-hulp-han
delskrediet. Dat de rentevoeten en af
betalingstermijnen gunstiger zijn in het 
sovjet-hulpsisteem dan in het westerse 
wijzigt daaraan niets : ook bij de oost
europese « ontwikkelingshulp » is de 
eigen baat de voornaamste drijfveer, 
eigen baat die hier vooral op uitbreiding 
van de machtssfeer neerkomt Dat 
blijkt o.m. op de koncentratie van 
« technische bijstand » op de nevralgie-
ke punten van het wereldschaakbord, 
op welk vlak echter de twee machts
blokken mekaar niets hoeven te verwij
ten. Behalve echter in de details doet de 
kommunistische wereld het qua ont
wikkelingshulp niet beter dan het Wes-
en waarmee natuurlijk het westerse fa
len niet verontschuldigd is. 

Het is eigenlijk een klein kunstje over 
een vrijwel onbekend land een aantal 
zogezegde « wetenswaardigheden » bij
een te zoeken. Er bestaan altijd wel een 
paar boeken over, die dan omwille juist 
van de onbekendheid van het land, zelf 
ook nauwelijk bekend zijn. Waar het 
echter op aan komt is dat die « wetens
waardigheden » ook inderdaad de moei
te waard zijn ! 

Wat het gebied betreft dat wij nu Je
men noemen, dat de Romeinen de naam 
« Felix Arabia » gaven (« gelukkig Ara-
bië », een naam die nauw aansluit bij 
de betekenis van « al Yemen » : « de 
rechterhand » of « het geluk »), is sinds 
de opgravingen van Wendell Philips in 
de winter van 1951-1952 zo'n wetens
waardigheid bekend. Ruim honderd ki
lometer ten noord-oosten van de huidi
ge hoofdstad San'a' lag een vroegere 
hoofdstad Marik, daar werd een grote 
stuwdam ontdekt die gebouwd werd in 
de achtste eeuw vóór Kristus. Die dam 
was het centrum van een reusachtig be-
wateringssisteem, maar in de zesde 
eeuw van onze tijdrekening spoelde een 
groot gedeelte weg, en sindsdien werd 
er niet alleen niets aan hersteld, maar 
verdween ook het irrigatiesisteem. 

« Wetenswaardig » lijkt ons dit feit 
vooral hierom : Jemen is een woestijn-
land, maar die stuwdam bewijst ook 
vandaag nog, dat toen zoals nu. mensen 
van geliik welke kuituur macht hebben 
over hun eigen levensomstandigheden. 

Op de kaart bekeken is Jemen maar 
een klein stukje van het reusachtige 
arabische schiereiland, maar het beslaat 
toch een 195.000 vierkante kilometer 
(min of meer vermits zeker de zuid
grens betwist wordt), en telt géén zes 
miljoen inwoners. Het wordt terecht be
schouwd als een van de meest afgezon
derde gebieden van de wereld. Zozeer 
dat ook vandaag nog niet met voldoen
de zekerheid kan bevestigd of ontkend 
worden of er delfstoffen zijn die be-

felix orobia ? 
langrijk genoeg zijn om uitgebaat te 
worden. Er is heel zeker ijzererts : de 
zwaarden en dolken uit Jemen zijn al 
sinds eeuwen « beroemd ». Oliekonces-
sies werden wel toegestaan en in 1958 
werd ook aardolie aangeboord. Maar 
gelijk welk onderzoek is er niet alleen 
uiterst moeilijk (er zijn geen spoorwe
gen en maar een enkele autoweg !), 
maar wordt ook bemoeilijkt en vaak on
mogelijk gemaakt. 

En zo blijft Jemen vandaag zoals te
voren in de paradoxale toestand van 
een woestijnland dat alleen maar land-
bouwland is. Het voornaamste produkt 
was en blijft koffie (in goed « modern » 
Latijn « potus arabica »), en men krijgt 
bijna de indruk dat de Jemenieten als 
onverschillige en fatalistische moslims 
alleen maar van koffie leven Maar er 
zijn natuurlijk ook nog wel schapen, 
geiten en kamelen. Er is ook nog ka
toen en veel vruchten en groenten (abri
kozen, citrusvruchten, bananen, toma
ten, enz.). 

Geïzoleerd en achterlijk (tot aan de 
laatste revolutie besliste de iman-ko-
ning, « Seif al-Islam », het « zwaard van 
de Islam » zelf over elke onbenullig
heid), vandaag nog verdeeld tussen ko
ningsgezinden en republikeinen, is Je
men toch een volwaardig lid van de 
Uno. De Iman sloot al in 1956 vriend
schapsverdragen met de Sovjetunie en 
met Ulbricht, maar ook met de Verenig
de Staten. De groten willen wel overal 
een voetje in huis hebben. Akkoord 
schijnen ze alleen hierover : het toch al 
geïzoleerde Jemen, geïzoleerd te hou
den. 

deze week in de wereld 
Moeizame onderhandelingen tussen 
het internationale rode kruis en het 
« Volksfront voor de Bevrijding van 
Palestina » leiden tot geleidelijke en 
trapsgewijze vrijlating van gegijzel
de passagiers der gekaapte vliegtui
gen, die na ontruiming opgeblazen 
worden. Vrouwen en kinderen wor
den het eerst vrijgelaten, nadat uit 
Bonn en Bern berichten toekwamen 
over de getroffen regeling tot invrij-
heidsstelling van in West-Duitsland 
en Zwitserland veroordeelde en ge
vangen gehouden feddajins. Het cen
traal komitee der Palestijnen desoli-
darizeert zich van het Palestijnse 
volksfront. 
Prezident Nixon van Amerika roept 
alle landen tot het onderbreken van 
luchtverbindingen met landen, die 
weigeren vliegtuigkapers te straffen. 
Hij vraagt tevens een spoedvergade
ring aan van de Internationale Orga-
nizatie voor de Burgerluchtvaart. 
Amerikaanse vliegtuigen zullen 
voortaan gewapende wachten mee
krijgen. 
De tsjechische partijleider Hoesak 
verklaart zich tijdens een rede op 
een bijeenkomst van mijnwerkers te 
Ostrava tegenstander van « voortdu
rende zuiveringen in de partij » en 
geeft « bepaalde vergissingen » toe, 

waarvan « de reclitzetting in indivi
duele gevallen zal mogelijk gemaakt 
worden ». Waarnemers leggen deze 
verklaring uit als een waarschuwing 
aan het adres der neo-stalinisten 

• Israel beveelt de aanhouding van 450 
Arabieren in de bezette gebieden 
vermoedelijk om hen desnoods in te 
ruilen tegen door feddajins gegijzel
de Israëliërs, wanneer nl. het Volks
front voor de Bevrijding van Pale
stina zou onderscheid maken tussen 
joodse en niet-joodse gijzelaars. 

• Gevechten in alle Jordaanse steden 
tussen legereenheden en Palestijnse 
kommandos dreigen het land op de 
rand van een burgeroorlog te bren
gen. 

• Sovjetrussische schrijver Joeri Da
niel na vier jaar verblijf in de 
gevangenis in vrijheid gesteld. Hij 
werd in 1966 wegens het « versprei
den van anti-sovjet-propaganda in 
het buitenland » tot vijf jaar gevan
genis veroordeeld. 

• De top-konferentie der niet-gebonden 
landen te Loesaka neemt onder im
puls van de militante afrikaanse 
strekkingen een radikaler standpunt 
in tegenover de resterende kolonia
listische machten en tegenover het te 
laks geachte optreden van sommige 
westerse mogendheden. 
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De (vreedzame) verrassing van deze eeuw is vr i j 
wel vergeten : het waren de Sovjets die op 4 okto
ber 1957 de eerste aardsatelliet in een baan brach
ten Terwijl bijna iedereen dit toen van de Ameri
kanen had verwacht. De daarop volgende prestige-
strijd is nu wel (voorlopig) beslist ten gunste van 
de Verenigde Staten, maar nog altijd zijn velea 
verblind door dit aspekt van de technische ontwik-
kelmg. Een land dat aan ru imtevaar t doet moet 
wel een zeer ontwikkeld land zijn. Inderdaad, m a a r 
daarom nog niet op alle gebieden. Toen de Sovjet
unie aan Italië en nog wel aan het kapitalistische 
Fiat-bedrijf hulp vroeg om personenwagens te bou
wen, kwam zo een zwakheid aan het licht. Maar 
personenwagens hebben toch nog een kapitalistisch 
reukje ! Nu zoekt de Sovjetunie ook hulp voor he t 
bouwen van vrachtwagens, want ook dat lukt he
lemaal niet : de Sovjets bouwen 500.000 vrachtwa
gens per jaar en dan zijn daarvan 90 % l ichte 
vrachtwagens met een laadvermogen van drie ton 
oi mmder ! 

verkiezingen 

Een van de zeldzame duidelijke tekens dat ver
kiezingen « echt » zijn is dat ook de tegenstanders 
van de regerende groep er niet alleen kunnen aan 
deelnemen (dit is al iets, er zijn inderdaad « verkie-
zmgen » zonder tegenkandidaten die regelmatig als 
« verkiezingen » worden aangekondigd !), maar 
zelfs kunnen gekozen worden en kunnen « win
nen ». Daaraan denkend zeggen de uitslagen van 
de laatste verkiezingen in Zuid-Vietnam (in Noord-
Vietnam heeft men het « andere » sisteem !) toch 
wel heel wat : 65 % van de kiesgerechtigden namen 
er deel aan (geen honderd procent, maar toch nog 
méér dan in de Verenigde Staten en evenveel als 
in Kederland sinds de deelname niet meer ver
plicht is !) Als sterkste groep kwamen de boed
dhistische tegenstanders van de prezid^nt uit de 
bus ! Een geweldige verbetering ' Toch niet -sinds 
1966 weigerden ze deel te nemen aan de verk ie /m-
gen ! De leider van de gekozen groep is Vu Van 
Mau die tevoren minister van Buitenlandse Zaken 
was — onder de regering van de vermoorde NgQ 
Dinh Diem ! 

rekord 

Als in het al te technische Westen een tekst wordt 
gepubliceerd of een toespraak woi'dt gehouden dan 
wordt veelal aangegeven hoeveel « woorden » die 
tekst telt. Het gebeurt ook wel dat het aantal minu
ten van de redevoering wordt bekend gemaakt, bij
voorbeeld vijftien of twintig minutenlange toe
spraak. Als een kommunistisch leider spreekt 
wordt het aantal uren meegedeeld, drie uren is heel 
gewoon, als er iets belangrijks wordt gezegd, bij
voorbeeld door Kroetsjev, duurt dat wel zes uren. 
De nederlandse kommunist Markus Bakker heeft 
echter zijn « nederlandse » aard niet helemaal ver
loren : hij sloeg het korte-rekord in kommunis-
tische redevoeringen toen hij over het bliksem-be-
zoek van Soeharto in Nederland verklaarde : « Dit 
was geen officieel bezoek. Dat was een noodlan
ding ». Een rekord dat verdieat te worden toege
juicht ! 

daimler-benz 

De onderhandelingen met Ford over de bouw van 
'n reusachtige vrachtwagenfabriek m de Sovjetunie 
hebben niets opgeleverd Voorlopig ten minste, 
want ten slotte weet men nooit. Hoe dan ook d e 
Sovjets zitten blijkbaar in grote nood want zij on
derhandelen hardnekkig met Daimler-Benz, die ook 
Mercedes bouwt. En als er geld kan verdiend wor
den is er altijd wel iets te vinden De Bondsrege
ring heeft ook aan dit aspekt van de internationale 
verhoudingen gedacht bij de onderhandelingen m e t 
Moskou I Diezelfde regering zou echter graag heb
ben dat het akkoord gesloten wordt met een « eu
ropese » groep, en waarschijnliik komt het we] zo 
ver De achtergrond hiervan is niet alleen het zich 
veilig stellen op financieel vlak, maar ook de Sov
jetunie te verplichten rekening te houden met de 
E E G , zii het ook onrechtstreeks en tegelijk « Eu
ropa » niet al te zeer te verontrusten over de kon
takten met Rusland ! 

Pootje baden doen olifanten ook wel eens graag en dan if&gf welta)oor de kust van Groot-Britannië. 

ian poisley , 
huursoldoat van god 

Een anti-katolieke betoging in Kantelberg, Groot-Britannië. 

(argos) Paisley ligt eigen
lijk bij Glasgow In het 
schotse dorpte wonen van 
oudsher een katolieke bis
schop en een socialistisch 
volksvertegenwoordiger. En 
toch is in Schotland een en 
ander veranderd sinds de 
voorouders van Ian Paisley 
naar Ierland verhuisden en 
daar hun rolletje gingen 
spelen in de akelige gods
dienstoorlogen De sakrale 
welsprekajudh^'d van domi
nee Pai-sfo^ ij{(, de gelovigen 
wekelijks in de kerk van 
Ravenhül Road te beluiste
ren krijgen, ligt in de ver
lenging van diezelfde strijd
lustige traditie. Het is maar 
lammer dat Paisley zijn ho
melies bij voorkeur uit het 
oud testament opdiept, ter
wijl de nood aan het nieuwe 
testament met zijn bood
schap van Heide en broe-
derlipTcheid zo groot is Ver
der JB Pai.-ilev helemaal geen 
Ier Met de noord-ierse gees-
teh-jkheid heeft hii alleen 
zijn half-ortodokse teologi-

sche vorming gemeen Hij 
kent zijn gewijde tetksen 
als niet een maar zijn in
terpretatie wordt meer door 
politieke dan door religieu
ze motieven geïnspireerd 

Op de kansel voorspelt hii 
de komst van de apokalipti 
sche ruiters voor allen die 
zijn geloof niet delen. Die 
kansel hoort h?i de traditie 
van zijn familie zoals ook 
zijn proselitisch' welsvre-
kendheid Reeds de vader 
van Paisley een bapti.^tisch 
predikant, lag met zijn kerk 
overhoop Van hun kant wil
den de presbiterianen zoon 
Ia,n niet aksepteren omdat 
hij zijn teologische oplei
ding van een amerikaanse 
derderangsvniversiteit mee
gekregen had Paisley haal 
dan ook de presbiterianen 
met een moordende haat en 
<rtelt dat de parabel van de 
ergernis en de molensteen 
heel in het bipzonder op die 
« godvergeten schurken » 
(scoundrels) van toepassing 
is. 

In 1.951 stichtte de toen 25-
jarige teoloog zijn eigen 
kerkgemeente, de Free Pres
byterian Church. Veel aan
hang had Paislexi aanvanke
lijk niet en lang hoorde men 
alleen van zijn don qvichot-
teske avonturen loaarbij de 
paus van Rome zowat zijn 
windmolen is. Nooit zal hij 
kapituleren voor de oekume-
ne. Zij lijkt hem een huwe
lijk van water en vuur De 
ontmoeting tussen de paus 
en de aartsbisschop van Can
terbury kon hij welistvaar 
tot zijn ipijt niet verhinde
ren Bij die gelegenheid 
noemde hij de roomse kerk 
«de grote hoer», naar het 
voorbeeld van de zestiende-
"evwse geuzen 

Toen de noord-ierse op
stand vn 1968 eksplodeerde 
bereidde de «reus ondey 
louter dwergen » ^The Ob
server) zich voor ov een po
litieke kruistocht De voort
varendheid waarmee hij 
hem voerde kostte hem in 
1969 drie maanden gevange

nis. Beklaagden Paisley en 
majoor Buning (de man be
noemde zichzelf tot kom-
mandeur van de Loyal Citi
zens of Ulster) maakten van 
de rechtzitting een populis
tische comic strip, opgeluis
terd door liederen uit het 
Boek der Psalmen; Paisley 
richtte een protestbrief aan 
de koningin waarin hij het 
« ivansmakelijk » vonnis aan 
de kaak stelde. Maar zijn 
straf zat hij uit : wat bete
kenen immers drie maanden 
op.sluiting voor een marte
laarskroon? Het bloed der 
martelaren is toch het zaad 
van nieuwe Free Presbyte
rians Dit werd dan ook het 
onderwerp van een opwin
dende homelie. 

Vóór de noord-ierse narig
heid begon was Paisley een 
volslagen onbekende. Hij 
vms niet eens lid van de 
Oranje-orde, evenmin van 
Ulster Unionist Party 7 men 
zou in Who's Who te ver
geefs naar zijn personalia 
zoeken Maar zijn aartsreak-
tionaire ster schoot vervaar
lijk de hoogte in, toen de 
openbare macht en orde in 
Noord-Ierland een labiel 
evenwichtswerk uitvoerde 
op de grillige fluktuaties 
van katoliek-protestants an
tagonisme. In kritieke ogen
blikken deden de vroede va
deren van Belfast een be
roep ov de bemiddeling^ van 
de onvervaarde strijder. 
Paisley stak zijn forse arm 
in de hoogte en de rumoeri
ge protestantse massa van 
SkavdiU Road kwam tot be
iaren 

Intussen is Ian Paisley de 
onbetioiste leider van pro
testants Noord-Ierland ge

worden. Men vergelijkt hem 
(op prentbriefkaarten) met 
Koning Willem van Oranje 
die te zijner tijd de roomse 
burcht bestormde. Onder 
het evangelisch devies _ dat 
de lauwen moeten uitg»" 
spmod worden betreedt hij 
in 1968 de politieke arena 
en wijst het unionistisch 
programma (politieke ge
lijkberechtiging voor kato-
Heken, billijke verdeling 
van de woongelegenheden) 
als verraad af Paisley offi
cieerde in de politiek als 
het Goddelijk Zwaard der 
Gerechtigheid en stichtte de 
Protest Unionist Party. In 
de verkiezingen om de op-
volging van premier O'Neïl 
haalde hij 12 duizend stern-
men meer dan zijn unionis
tische tegenstander Meteen 
was hij volksvertegenwoor
diger voor Bann Side (Bel
fast) en prompt legde hij 
zijn maximalistisch eiserb-
programma voor (nieuioe 
verkiezingen, ontslag van 
Chichester Clark, terug
trekking van de britse troe
penmacht). Intussen demon-
stre'erde hij op overtuigende 
wijze zijn kompleet gemis 
aan humor en ironie^ 

Paisley is een «huursol
daat van God» (zo noemt 
hij zichzelf) Ware hij niet 
zo reaktionair, dan zou men 
geamuzeerd kunnen glimla
chen om zijn onstuimigheid 
è la Luther. Maar de onver
moeibare promotor van de 
politieke en religieuze into
lerantie weet van de prins 
geen kwaad ' Ook de konin
gin » 20 stelt hij. «legt de 
eed af van protestantse 
trouw ». 
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naar Engeland ? jawel, 
dat gaat 

Daar werd hij dus een fan van de 
watersport ? 

« Juist, maar denk nu niet dat ik voor
dien nooit aan sport deed. Sinds 1954 
was atletiek mijn hobby, vooral lopen 
deed ik veel. Mijn specialiteit was de 
800 m. en de 1500 m. In 1960 won ik de 
« Cross der jongeren » te Waregem en 
hetzelfde jaar ook de « Cross van het 
Noorden » te Rijsel. Telkens waren er 
een duizendtal deelnemers. Ik sloot aan 
bij de atletiekklub « Hermes » te Oos
tende, en stichtte er in Jabbeke een on
derafdeling van, richtte zelf wedstrijden 
in enzomeer ». 

Na 1967 werd de waterskisport Adri-
aan's hobby bij uitstek. « Wij hadden 
hier spoedig een aktieve klub van wa
tersportliefhebbers. Mensen van 5 tot 70 
jaar die van skiën houden, en die aan 
het « Klein Strand » hun thuishaven 
vonden. Er zijn nu een honderdtal le
den, en elk weekeinde is het hier een 
drukte van belang ». 

Hoe hij dan op het idee kwam om op 
zee te gaan skiën, om de overtocht naar 

doorgeven van het weerbericht en ook 
voor de assistentie. 

Wat er zoal bij voorbereiding komt 
kijken ? 

« Zoals ik reeds zei, eerst en vooral 
training, zware training. Verder moest 
ik over een paar goede speedboten kun
nen beschikken. Een vriend uit Brussel 
zorgde voor een boot, en ook de boot 
van « Integra » zou meegaan. « Integra » 
is een vereniging van gentse gehandi-
kapten, die hier geregeld komen kursus-
sen volgen in de zomermaanden. Van 
de pilotage kon veel afhangen. Kom-
mandant Leerman en zijn mensen stip)-
pelden de reisroute uit, en zouden ook 
meegaan om het radiokontakt met St. 
Kruis te verzekeren en de koers te be
palen. Daarbij diende rekening gehou
den met de stromingen — zeewater is 
altijd in beweging —, met de ligging 
van de zandbanken, met de stand van 
het getij, met de richting en de kracht 
van de wind. Weet je, op sommige plaat
sen komen bij laag tij sommige banken 
tot bijna aan de oppervlakte. Dit is bij
voorbeeld het geval met de Goodwin 
Sands vóór de engelse kust, het is daar 
echt een schepenkerkhof. Bovendien 

^ 

r 

HONDERDENTIEN KILOMETER NOORDZEE scheiden Oostende van het en

gelse kustplaatsje Ramsgate. Snelle mailboten doen er zowat drie uur 

over, maar Adriaan Devriendt (34 ) uit Jabbeke speelde het vorige 

week maandag in minder tijd klaar. Op eigen benen nog wel. s' Mor

gens kwart over zes gleed hij op waterski's de oostendse havengeul uit 

om precies te 9.04 u in Ramsgate aan wal te stappen, zo fris als een hoen-

tje. Zó fris, dat hij even later maar weer terug wou, op zijn latten, en 

het nog deed ook. 

Haha, dacht schepen Felix toen de sportman nadien op het oostends stad

huis werd ontvangen, dat is zeker bedoeld als een politieke stunt. Hij had 

vernomen dat Devriendt V.U.-provincieraadslid is voor West-Vlaanderen. 

Geen ogenblik aan gedacht, repliceerde de Jabbekenaar, mij was het en

kel om de sportieve daad te doen. Ik wjlde het — in dit sportjaar 1970 

— de mensen diets maken dat je van een inspanning niet direkt dood 

gaat. Sport en politiek worden trouwens best behoorlijk van elkaar ge

scheiden gehouden. Wat nog niet hoeft te betekenen dat een sport

man zich politiek niet zou mogen engageren. 

van hoeve 
tot rekreatiedomein 

Op het rekreatiedomein « Klein 
Strand » te Jabbeke loopt het vol poli
tiemannen als wij er aankomen. In res
taurant « De Zaaier », uitgebaat door 
de Devnendt's, is die nacht ingebroken 
en voor zo'n zestigduizend frank aan in
boedel gestolen. Adriaan is er de put 
van in, maar hij vindt toch de tijd om 
ons zijn belevenissen te vertellen. 

Nee, hij staat nog niet zo lang op de 
waterski's. Waterskiën leerde hij pas 
drie jaar geleden, hier op de waterplas 
van het « Klein Strand ». Die waterplas 
bracht trouwens een hele kentering in 
het leven van de jonge landbouwerzoon. 
Het is een met grondwater volgelopen 
zandwinning, 4 ha groot, dé aanleiding 
om het voormalige landbouwbedrijf te 
omvormen tot rekreatiedomein. 

« In 1967 had men zand nodig voor de 
bouw van een overweg die de autoweg 
Brussel-Oostende zou dwarsen » vertelt 
hij. « Een deel van de gronden van onze 
hoeve leek daarvoor geschikt, en daar 
gebeurde dan ook de winning. Na de 
werken bleef er een drie meter diep 
meertje over, en toen dacht ik : er is 
overal tekort aan rekreatiemogelijkheid, 
vooral aan water en groen. 

Zou het geen idee zijn de hoeve over 
te schakelen op de rekreatie, mét be
houd van de landelijke stijl van onze 
streek ? Dat gebeurde. De hoeve zelf 
werd een drankgelegenheid, een ander 
gebouw werd restaurant, er kwam een 
camping en de ruime waterplas werd 
spontaan een oord waar zwemmers en 
waterskiers mekaar vonden ». 

de wereldprimeur van adriaan devriendt 

op waterski's 

van Oostende naar 
Engeland te wagen ? 

« Kijk.dat was op 14 juni j.1. Er was 
hier in het kader van de Sportbiënnale, 
een waterski-maraton georganizeerd. 
's Avonds werd er nog wat nagekaart, 
en toen zei iemand : zou het doenbaar 
zijn van Oostende naar Engeland te 
skiën. Dat is een idee, dat doe ik, dacht 
ik toen. En ik heb er geen gras laten 
over groeien ». 

geen drank, geen sigaretten, 
veel trainen 

Devriendt begon te trainen. « Trai
ning is alles » zegt hij « een mens kan 
ongelooflijke prestaties leveren, als hij 
er maar voldoende voor getraind is. Ik 
begon dus, hier op de plas. Eerst een 
half uur lang op de ski's blijven, dan 
een uur. Steeds maar opnieuw, tot dat 
uurtje skiën een niemendalletje was ge
worden. Dan naar zee. Skiën op zee is 
nog wat anders dan glijden over een 
rimpelloze waterplas. Je hebt er de gol
ven, de stroming, de beproeving van 
het zoute waterstof. De eerste keer dat 
ik 's morgens een uur lang op zee was 
gaan skiën, was ik zó uitgeput dat ik de 
hele dag mijn eetlust kwijt was. Maar 
ik wou niet opgeven, Ik deed het altijd 
weer opnieuw, eerst een uur, dan meer
maals een uur, dan verscheidene uren 
naeen. Trainen, trainen en nog eens trai
nen ». 

Wanneer deed je dat ? 
« 's Morgens vroeg. Meestal ligt de 

zee dan kalm. Trouwens, ik moest er
voor zorgen hier terug te zijn tegen 
acht uur : de zaak eist me op, tot 12 u 
's avonds, soms tot twee uur 's nachts 
Dat was uiteindelijk het zwaartste aan 
de karwei, dat ik nogal eens té weinig 
nachtrust had. Verder : nooit roken, 
nooit alkohol drinken. Het kost mij geen 
moeite, ik heb nog nooit gerookt en nog 
nooit alkohol gedronken. Het schaadt 
alleen maar ». 

Was je genoeg vertrouwd met de zee ' 
« Nee, ik was nog nooit voordien op zee 
geweest. Maar kommandant Leerman 
van de Zeemacht heeft me biezonder 
goed geholpen, en mij het abc van een 
en ander bijgebracht ». 

de zee is geen vijver 

Op mensen van de Zeemacht kon De-
vriend rekenen voor de navigatie de 
stroombepaling, het radiokontakt, het 

zouden wij enkele grote scheepsroutes 
dwars moeten oversteken. Er viel dus 
uit te kijken. Echt, de zee is nog wat 
'anders dan een grote vijver ». 

sterke maag 

Er werd besloten te starten op 7 sep
tember in de vroege morgen. Er was 
daar een goede reden voor : de ebstroom 
zou dan in de richting van Engeland 
lopen, vrij sterk zelfs. Een tegenstro
ming zou de koers met ettelijke kilome
ters hebben verlengd en de boten zwaar
der hebben belast. 

« De enige onzekere faktor was het 
weer » zegt Devriendt. « Een té woelige 
zee zou alles in duigen doen vallen. Voor 
zoiets mag de windkracht eigenlijk niet 
boven het cijfer drie uitkomen ». 

Maar het viel mee die dag. Op 7 sep
tember lag de zee vlak, de wind schom
melde tussen kracht 1 en 2, en de lucht 
was vrij helder. Devriendt werd met 
een vettige substantie ingesmeerd tegen 
de kou en het invreten van zeewater, 
en tegen kwart over zes gleed hij de 
wijde plas op Naast de twee trek-boten 
was er ook nog een boot van de vlaamse 
tv op het appel verschenen. Er was 
overeen gekomen dat het alleen Oosten-
de-Ramsgate zou worden. Aan een te
rugkeer diezelfde dag was wel gedacht, 
maar dat zou afhangen van de fizische 
konditie van Devriendt bij aankomst te 
Ramsgate. 

Wat hij aan voedsel gebruikte om (dn 
prima konditie » te blijven ? 

« Helemaal niets. Mijn laatste maal
tijd had ik de avond voordien genomen. 
Ik vertrok dus bloednuchter en dat was 
ook het beste. Dat had de trainingspe
riode mij wel geleerd. 

Bij het skiën krijgt de maag het hard 
te verduren door het hobbelen en stam
pen over de golven. Als er geen eten in 
de maag is, krijg je niet zogauw last 
van braakneigingen. Ik kon het me niet 
permitteren zeeziek te worden onder
weg ». 

alleen met de lucht 
en de golven 

Devriendt werd gelukkig niet misse
lijk van de geuren in de oostendse ha
ven, die veel weg heeft van een beer
put. Hii gleed weldra gezwind over de 
enorme watervlakte van de zuidelijke 

k 



Noordzee. De flatgebouwen op de dij
ken verdwenen in de tere ochtendnevel, 
een enkele vissersboot was nog te zien, 
maar dra was Devnendt alleen met de 
zee en met de lawaaierige speedboten 
vóór hem Hij rekende erop dat de over
tocht zo'n drie uren zou duren, zonder 
pech altans. 

« De vrees voor pech werd bijna een 
obsessie Ik had vernomen dat gelijkaar
dige pogingen steeds mislukt waren 
doordat op een bepaald ogenblik de mo
tor van de speedboot het liet afweten. 
Drie uur lang over de golven razen is 
t rouwens een zware prestatie voor e^n 
speedboot Maar ik had een uitstekende 
piloot in Mark De Poortere uit Brugge, 
gewezen kampioen van België in water
ski-slalom. Hij nam geen riziko's. Eén 
keer kwam ik in het water terecht, me ar 
da t was mijn eigen schuld • de lange, 
eentonige tocht had me minder oplet
tend gemaakt God. was ik blij toen de 
engelse kust in het gezicht kwam ' Nee 
he t kruisen van de vaarroutes was OD de 
tocht naar Ramsgate geen enkel pro
bleem Wij zagen wel enkele karso 's en 
de Townsend-ferry, maar die waren ver 
genoeg om er niet te moeten voor uit-

lijker zou worden : het getij zou tegen L 
zitten, en ook de wind gedeeltelijk Men *' 
wilde het me afraden, maar ik voelde 
me goed genoeg. Vroeg alleen de boten 
te sparen, het voorzichtig aan te doen, 
wanneer wij m Oostende zouden aanko
men speelde geen rol Het kwam er al
leen ^o aan daar wel degelijk aan te 
komen ». 

Aanvankelijk sing alles opperbest de 
wind was nog altijd even zwak. er was 
zon en on 7ee was nauwelijks wat kab-
beling te bespeuren. « Ik heb nog nooit 
zoveel genoten als het eerste uur van 
de teruckeer » zegt Devnendt « ik voel
de me buiteneewooT) fit en de zee was 
zo "-loni eroen-blauw » 

Maar het lied bleef niet duren De 
wind begon aan te wakkeren en de gol
ven begonnen te kruiven Halfweg no
teerde men de windkracht 4 zodat vaa -t 
diende geminderd Devriendt : « Ik leid
de zelf gedurende de hele toc>it door 
middel van afgesproken handbewegin
gen Op de ruiger wordende zee kwa
men die tekens goed van pas Ik moest 
zoveel mogelijk de zachtere golfruggen 
kunnen vinden en dan werd het nog 
een dansen en stampen van 3ewelste. 

ramsgate en terug 
wijken. Eigenlijk werd de hele tocht 
een ferme meevaller. De zee bleef vlak, 
de lucht droog, en ik .lad honger noch 
dorst. Toen ik in Ramsgate aan wa'1 
ging, wou ik dan ook dadelijk terugke
ren, ik voelde me kiplekker. Maar in de 
haven zelf was de begeleidingsboot van 
de tv op een zandbank vastgelopen, en 
toen vroegen ze de terugtocht nog eveft 
uit te stellen ». 

kwelduivel dorst 

Terwijl Devriendt in de plaatselijke 
waterski-klub aan de engelse persmen
sen werd voorgesteld, werd het tv-boot-
je vlotgetrokken en de lichte averij her
steld. « Ik had maar één zorg » zegt 
Devriendt « in beweging blijven. Ik 
mocht niet stijf worden ». Tegen 12 u 
's middags was alles terug in orde, en 
nagewuifd door de Engelsen schoot hij 
opnieuw de haven uit, richting Oosten
de. 

« Wij hadden er terdege rekening 
mee gehouden dat het nu heel wa t moei-

Maar het ergste was het stuivende wa
terstof op mijn hele lichaam en in mijn 
mond, en daarboven die stekende zon. 
Het zeezout op mijn gehemelte werd 
een kwelling. Uiteindelijk kon ik het 
niet meer uitstaan, en ik vroeg om wat 
te drinken. Het Was één uur voor het 
einde ». 

wereldrekord ? 

Tegen 16 u liep de kleine flotilje met 
de zegevierende Adriaan Devriendt de 
oostendse haven binnen. Honderden 
mensen, door de radio verwittigd, ston
den hem op het staketsel toe te juichen. 
Het was immers een wereldprimeur, en 
ditmaal door een van de onzen In totaal 
had hij een kleine 240 kilometer afge
legd op de ski's. De terugtocht viel mer
kelijk langer uit dan voorzien. « De stro
ming en de wind » zegt Devriendt 
« maar ook de boten en het vele wrak-
hout op zee ». Het viel hem op dat er 
op de terugweg méér scheepvaartver
keer was, en door de drijvende balken, 
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kisten, tonnen diende voortdurend op
gelet. Drijvende olie kwam hij gelukkig 
met tegen.., 

Hoe hij zich voelde ? * 
« Ik was blij dat het gelukt was, was 

zelfs niet overmatig vermoeid. Het 
kruipt natuurli jk in je kuiten, maar de 
begeleiders waren er erger aan toe dan 
ikzelf. Het is ook geen kinderspe;^ om 
urenlang in die snelle bootjes te moeten 
daveren als in een tobagjan op de ker
mis » 

Of daarmee het wereldrekord afstand 
op de waterski 's is neergehaald ? De
vriendt weet het zelf niet precies. « In 
elk geval » zegt hij « is het de aller
eerste keer dat iemand erin slaagt om 
de overtocht naar Engeland op die ma
nier te maken. En dat ik het ineens heen 
en terug deed, maakt de prestatie er 
nog wat opmerkelijker mee. Wereldre
kord ? Het zou gaan tussen mij en een 
Italiaan, de h Bruno Cassa. die op ski's 
de adriatische zee over stak. Eerlang 
weet ik het zeker De firma « Mercury » 
bood me aan om in Florida een poging 
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'Adriaan 

Devnendt in 

volle ahj-ie. 

te doen om het wereldrekord definitief 
op mijn naam te vestigen DP onderhan
delingen zijn aan de gang ». 

van een inspanning 
ga je niet dood 

Wij vroegen hem nog waarom hij die 
« stunt » had ondernomen. 

« Wel, ik wilde de waterski-sport een 
dienst bewijzen. Er de aandacht op ves
tigen dat het hier wel degelijk om een 
heuse, moderne sporttak gaat. En naar 
aanleiding van de Sportbiënnale wilde 
ik, op mijn manier, aan iedereen duide
lijk maken dat je niet dood gaat van 
een inspanning. Ik wilde een sportief 
voorbeeld stellen ». 

Hoe een man als hij in de politieK 
kon terechtkomen, wilde ik nog weten. 

« Tja... Om te beginnen ben ik een 
goede vriend van Guido van In, een 
fijne kerel. Natuurlijk ben ik vlaams-
gezind, en ik vind dat de jongere men
sen hun plaats moeten innemen in de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Enkele ja
ren geleden waren er nog niet zo heel 
veel te vinden om dit te doen in het ka
der van de Volksunie. In onze streek 
was er nog geen enkele verkozene. en 
toen Guido het mij in 1965 vroeg heb 
ik dat aanvaard Het trok me in de 
Volksunie aan dat daarin zoveel men
sen aktief waren die bezield waren met 
ee r idealisme, mensen die niet op pro
fijten uit waren ». 

Of hem dat geen moeilijkheden heeft 
opgeleverd ? « Vanzelfsprekend wel Er 
zijn mensen die mij zakelijk willen tref
fen, maar ik stoor me daar niet aan ik 
ga mijn weg. Ik vind dat iedereen er 
recht op heeft, een mening te hebben 
en daar ook rond voor uit te komen Ik 
tracht zelf open te staan voor iedereen, 
ik respekteer de mening van anderen, 
maar men moet mij niet komen zeggen 
wat ik doen en laten moet. En voor wie 
nog denken mocht, zoals schepene Felix 
van Oostende dat mijn skitocht een 
« politieke stunt » was in deze gemeen
telijke verkiezingsstrijd, wil ik bevesti
gen dat ik in de gemeentelü'"" politiek 
geen enkele ambitie heb Wel zal ik de 
volgende keer weer op de lijst var de 
Volksunie staan, voor de nationale ver
kiezingen ». 

Tot daar Adriaan Devriendt, sportie
ve landbouwerszoon uit Jabbeke die 
zich dank zij een strenge discipline, ir 
het wereldnieuws wist te skiën. 



14 — wu 

haar ei 
De aanstaande gemeenteraadsverkie

zingen beloven wel enige sensatie. Voor 
het eerst zullen massaal Volksunie
lijsten ingediend worden. Traditionele 
meerderheden zullen vallen. Honder
den zetels zullen ingenomen worden 
door mensen die de oude gewaden heb
ben afgelegd. Anderzijds valt ook te 
verwachten, sterker dan vroeger, dat de 
vrouwen hun stempel zullen drukken 
op het beleid. Ook hier zal de V.U. 
voorgaan. Overal ? Dat hopen wij. Maar 
alvast te Sint-Niklaas wordt het geen 
ijdel pogen. Ten bewijze hiervan een 
korte kennismaking met drie van de vier 
vrouwelijke kandidaten van de V.U.-lijst. 
Twee daarvan zijn wellicht verkiesbaar, 
nl. op de derde en op de zesde plaats. 
Sint-Niklaas heeft op het ogenblik drie 
verkozenen. 

In Sint-Niklaas heeft men niet veel 
moeite gehad om vrouwelijke kandida
ten te vinden. Sinds een paar jaar heb
ben ze daar hun plaats ingenomen in 
de dagelijkse werking. Zij houden kon-
takt met andere politiek bewuste vrou
wen. 

Monique Gyselinck 

Zij is 32, heeft een bekende naam in 
onze stad en een vertrouwd gezicht 

Haar zonen zijn tien en zeven jaar 
oud. Zij heeft een fijne zaak van uur
werken en juwelen, en staat dus als 
handelaarster op onze li.ist. Wanneer je 
vraagt naar haar pre-politieke aktivitei-
ten, antwoordt ze zonder aarzelen : gid
sen. Dat woord omvat eigenlijk haar 
hele jongemeisjestijd. van 10 tot 21 jaar. 
Zelfs na haar huwelijk, tussen de twee 
babys in was zij nog aktief betrokken. 
Als gidsenleidster richtte zijn o.a. een 
afdeling op in een home voor proku-
reurskinderen, wat haar op direkte 
wijze met een aantal onverkwikkelijke 
aspekten van overheidszorg en dito op
voeding konfronteerde. 

Sedert de vorige parlementsverkie
zingen (1968) werd zij aktief als propa
gandiste van de Volksunie. Zij werd 
een van de belangrijkste steunpijlers 
voor ledenwerving en abonnementen
slag. Onlangs werd zij gekoöpteerd in 
het afdelingsbestuur (zodat er nu twee 
vrouwen zetelen). 

Of het te doen is. als vrouw ? Rustig 
verzekert zij ons dat het inderdaad te 
doen is. Maar veel meer vrouwen zou
den zich kunnen en moeten inzetten. Er 
wordt te veel over gepraat en te weinig 
aan gedaan door de vrouwen zelf. Na
tuurlijk zijn er ook mannen, en tot 
mijn verbazing zelfs jonge mannen die 
vinden dat het niet netjes staat, dat 
hun vrouw het niet zou mogen, enz. 
Kritiek is er natuurlijk altijd. 

Deze kritiek wil zij mee het hoofd 
bieden door zich kandidaat te stellen 
voor de 23ste plaats. 

TEN 

Laura Temmerman 

Volgens de burgerlijke stand, 30 jaar. 
Vroeger 'be roep ' : bediende. Gehuwd en 
moeder van drie zonen. 

Trotse moeder durven wij wel zeg
gen. Voor de Volksunie van het arron
dissement is zij vooral de gastvrouw. 
Haar man, Jan-Pieter Maes, is arrondis
sementeel sekretaris. Het sekretariaat 
is in hun huis gevestigd. Maar het is 
meer dan dat : het is vergaderruimte, 
werkkamer, opslagplaats voor propa-
gandamaterieel. centrum van sociaal 
dienstbetoon. Het is zowat de zoete in
val voor alles en iedereen die met de 
V.U. te maken heeft. 

Voor het eerst wordt zij nu ook kan
didaat op de 20ste plaats op de V.U.-
lijst. Haar bedrijvigheid op tal van 
fronten wettigt dit volkomen. Voor 
haar huweliik was zij gedurende acht 
jaar chiroleidster. In de K.A.V. was zij 
een drietal jaar bestuurslid, maar als 
uitgesproken V.U.-figuur vond zij dit 
uiteindelijk moeilijk verzoenbaar met 
de taak van propagandist voor één be-
vaalde traditionele partij . Toch blijft ze 
lid van de KA.V De politieke bedrij
vigheid ging haar trouwens mp"r en 

meer opeisen voor het sekretariaat en 
bovendien werd zij administratief me
dewerkster van het Dosfelinstituut. Als 
vrouw en moeder heeft zij wel bepaal" 
de verzuchtingen t.a.v. 11 oktober. Zij 
hoopt dat de gemeenteraadsverkiezin
gen een gunstige kentering zullen bete
kenen voor de situatie van de vrouw op 
gemeentelijk vlak en dat de vrouwen in 
de raad een belangrijke stimulans zul
len zijn opdat de stad voor de kinderen 
meer leefbaar wordt gemaakt. Met vele 
andere moeders kiikt zij bv. uit naar de 
eerste speelstraat. Zij hoopt dat de 
vrouwen dan ook in de toekomst meer 
sociaal en meer politiek gericht zouden 
worden. 

Annemie van Poucke 

Met haar 23 lentes behoort zij tot de 
jongsten op de lijst. Zij bekleedt daar 
de 6de plaats. Haar beroep als lerares 
oefent zij niet uit sedert de geboorte 
van haar zoontje. Zij bliift zich daarte
gen volop inzetten in de volksopvoe
ding Vanaf haar 17de is zij aktief in 
jong-Davidbtonds, eeiat jjlaat&elijk, la-

Naar aanleiding van de ge
meenteraadsverkiezingen wi l 
len wi j van deze week af en 
in de mate van de mogelijkhe
den de vrouwelijke kandida
ten bekendmaken. Aangezien 
het moeilijk is vertrouwd te 
zijn met alle plaatselijke toe
standen rekenen wi j op het 
gezonde verstand en oordeel 
van onze lezeressen. Wegens 
plaatsruimte is het wellicht 
niet mogelijk de nodige aan
dacht te schenken aan alle kan
didaten. Toch vragen wi j alle 
verkiesbare dames zich zo 
vlug mogelijk — bij voorkeur 
met foto — bekend te maken. 
Waar geen enkele vrouw ver
kiesbaar is wensen wi j graag 
het waarom te kennen. Wij re
kenen alleszins op een leven
dige medewerking. Antwoor
den zendt men uitsluitend aan 
Redaktie weekblad « WIJ », 
« Haar Eigen Wijsje » Sylvain 
Dupuislaan, 110, 1070 Brussel. 
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Nelly Maes verzamelde 'deze gegevens. 

Volgende wee\ \pmt zij aan de beurt. 

t e r ook provinciaal, dan als nationaal 
ondervoorzitster en sinds 1969 nationaal 
voorzitster J.D. 

Daarmee is zij ook in J.D. de eerste 
vrouw die een nationale voorzittersha
mer te hanteren kreeg. Zii aanvaardde 
kandidaat te zijn op de V.U.-lijst om
dat zii de indruk heeft dat er voor jon
ge mensen op de gemeente nog wat t e 
doen is. Aan deze verjonging die even
tueel verbetering kan zijn. wil zij hel
pen meewerken. 

Er is nog een tweede reden _ : als 
vrouw heb je ook een funktie in he t 
openbaar leven. Niet zozeer om speci
fiek vrouwelijke aktiepunten te verwe
zenlijken, tenzij wanneer zp door ieder
een verwaarloosd worden. Het gaat om 
de inbreng van de vrouw in het hele 
openbaar leven. Tn de gemeente bete
kent dat dan heel konkreet het leefmi
lieu van zichzelf, het gezin, de familie, 
de gemeenschap. 

Een derde reden waarom zij op deze 
lijst fungeert • zij vindt het een knap 
programma, dat van de V.U Het blijft 
niet bij algemeenheden het werd goed 
ui tgewerkt Een progressief program
ma. Het zou prachtig zün als we dat in 
Sii+-Niklqac konden realizeren. 

Voor Sint-Niklaas meer speciaal zal 
zii zich inzetten voor ieugdbeleid Er is 
behoefte aan meer ruimte, meer akko-
modatie voor jongeren en vooral voor 
kinderen ' Hoe zijn de toestanden in de 
kribben ' ' Wat hebben de schoolkinde
ren die niet georganizeerd zijn in jeugd
bewegingen ' Het grootste deel van het 
jeugdwerk is parochiaal gebonden 

De toelagen voor jongerenwerking 
zün belachelijk laag Er zijn onvoldoen
de terreinen Het park bestaat voor het 
grootste deel uit kijkgras 

Er moet ook dringend iets gebeuren 
voor de vreemdelingen, iets als een ont-
haalcentrum Voor alleenwonende be
jaarden moeten verzorging en sociale 
voorzieningen gekreëerd worden 

Zo praat zii. zo is zij Jong. dina-
misch. kritisch -kreatief. simpatiek. 
V.U.-kandidaat op de 6de plaats 

NELLY MAES 



WIJ 15 

seks 

en 

censuur 

Op maandag 9 oktober 1967 zond de vlaamse te-
levizie een paneelgesprek uit over «Het gelukkig 
gezin ». Paula Semer leidde het debat, waaraan 
o.m. prof. Kruithof en kan. De Haene deelnamen. 
Deze uitzending, die vooral de seksuele voorlich
ting en seksuele etiek behandelde, riep tamelijk 
felle reakties op. Artikelen in dag- en weekbladen 
en lezersbrieven spraken zich voor of tegen de in 
de uitzending uitgedrukte opinies uit, vaak op 
sterk emotionele en radikale wijze. Ronald Com-
mers heeft zowel de tekst van dit debat als de re
akties in de vlaamse pers bijeengebracht, zowel de
bat als reakties geanalizeerd en tenslotte enkele al
gemene opmerkingen naar voren gebracht. Het 
belangrijkste punt uit dit debat, en a h.w. de toets
steen voor de etische opvattingen der deelnemers, 
was het probleem der voorhuwelijkse seksuele be
trekkingen. De reakties van kijkers en lezers ging
en dan ook hoofdzakelijk naar de tijdens het ge
sprek geuite opinies hieromtrent. Zij kwamen 
vooral van katolieke zijde : er werd niet alleen 
geprotesteerd tegen Kruithofs tolerantie tegenover 
premaritale coïtus, maar er werd ook betreurd dat 
de katolieke paneelleden het traditionele katolieke 
standpunt niet of onvoldoende hadden uiteenge
zet of verdedigd. Zowel uit debat als uit reakties 
dn de pers ( van redakties, van lezers, van ter za
ke bevoegden ) blijkt de moeilijkheid tot een in 
overeenstemming brengen — zelfs van nader tot 
elkaar brengen — der standpunten die zo ver uit
eenlopen. 

De auteur probeert een objektieve analize te ge
ven hoewel over zijn pozitie geen twijfel bestaat. 
Uit de teksten — zowel de pro's als de contra's — 
blijkt de scheroe ideologische geladenheid van 
het probleem. Hoewel de tegenstanders van de 
traditionele (katolieke) moraal en haar «objektie
ve» normen een individualizering der verantwoor
delijkheid en der beslissing, een individuele 
etische houding voorstaan en daarbij de individue
le vrijheid en de menselijke persoonlijkheid als 
norm nemen, is er toch een niet te miskennen 
«ideologisch» motief. Men zet de aanval in tegen 
de familie als baziscel van de « kapitalistische » 
maatschappij, want «het is slechts door het gezin 
te likwideren dat de seksualiteit door zijn eigen 
wetmatigheid zal geleid worden» (P. Vercammen 
in «De Socialistische Stem») Wij horen hier een 
echo van Wilhelm Reichs ideeén waarin o m. wordt 
vooropgesteld dat de moraal dochter is van het 

sociaal-ekonomisch sisteem en dat de sociale revo
lutie moet gepaard gaan met een bevrijding van 
de seksualiteit. 

«Seks, fatsoen en sentiment in Vlaanderen» van 
R. Commers werd uitgegeven bij de «Galge-boek^ 
jes». 

Een ander probleem, namelijk dat van de cen
suur, wordt eveneens in een «Galgeboekje» behan
deld. De auteur, mevrouw Gerda Schmook-Dielt-
jens nam deel aan een tv-debat over het onder
werp censuur op 7 januari 1970. In haar boekje 
«Censuur, het veelkoppige monster» wil zij een 
studie brengen van het geheel van maatregelen 
en instituties dat in het gewone spraakgebruik als 
«censuur» wordt betiteld, hoewel de grondwet uit
drukkelijk vermeld dat er geen censuur bestaat. 
Wat hier dus behandeld wordt, is een aantal be
lemmeringen — preventieve en andere — op de 
vrijheid van mededeling en uitdrukking. Tegen 
dez€ belemmeringen neemt schrijfster stelling. In 
een eerste hoofdstuk omschrijfst ze plaats, media 
en tijd die zij wil onderzoeken. Zij beperkt zich 
tot de politiek demokratische regimes en onder
scheidt bij de censuur op de media twee groepen: 
die op uitingen van enkelingen of groepen die iets 
voortbrengen en een publiek trachten te bereiken, 
en die op de gedragingen van leden van de maat
schappij die zichzelf willen zijn. In een uitgebreid 
hoofdstuk worden dan de verschillende motivaties 
onderzocht : die van estetische aard, die omwille 
van een bepaalde etikette, de godsdienstige, sek
suele, individu- en groepsbeschermende, gezagbe-
schermende. Bij de laatste motivaties zijn er die 
ofwel het binnenlands gezag ofwel de staat naar 
buiten willen beschermen. Verdere gezagsorganen 
die tot motivatie van beschermende maatregelen 
dienen zijn o.m. het gerecht en de geldmacht. 

Schrijfster ontleedt dan de censurerende mach
ten zelf. Vooreerst is er de overheid, die bijvoor
beeld in België inzake film, toneel, radio en tv 
veel mogelijkheden bezit tot een voorafgaande 
censuur. Daarnaast is er de willekeurige machts
uitoefening van de demokratische overheid, zijn 
er drukkingsgroepen die morele of werkelijke in
vloed uitoefenen en is er de openbare mening. Bij 
de drukkingsgroepen noemt schrijfster ook de 
pers (en de grote perskoncentraties). 

Er staan in dit boekje zeer merwaardige din
gen en het is goed dat de hipokrizie van bepaalde 
instanties wordt aangeklaagd. Schrijfster richt 
zich vooral tegen de beperkende maatregelen op 
wat gemeenlijk « pornografie » wordt genoemd, 
hoewel ze ook gevallen van politieke censuur als 
voorbeeld citeert. Toch blijft het geheel nogal een
zijdig. Tijdens het hogergenoemde tv-debat vroeg 
moderator Kris Borms of men dan zo maar alles 
diende toe te laten. Waarop schrijfster 't antwoord 
niet gegeven heeft. Ook haar voorbeelden blijken 
nog al eens eenzijdig. 
Het boekje van mevrouw Schmook-Dieltjens kan 
een waarschuwing zijn : een aanklacht tevens tegen 
een bepaalde hipokrizie en tegen de warboel die 
de huidige wetgeving, met een te grote volmacht' 
in handen der parketten, veroorzaakt, zodat bij
voorbeeld in een bepaalde stad een film maanden 
lopen kan, terwijl hij elders na de eerste vertoning 
verboden wordt. 

«Seks, fatsoen en sentiment», R. Commers ; uit
geverij Sonneville en « Censuur, het veelkoppige' 
monster », mvr. Gerda Schmook-Dieltjes, uitge
verij Sonneville. 
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• Tot 20 september stelt kunstschilder José 
Bossuyt ten toon in de « Leiehoeve », Veer-
straat 9 te Zulte • 

• Gisteren vrijdag werd in de Koninklijkt 
Biblioteek Albert I te Brussel (KunstbergX 
de tentoonstelling geopend van grafisch werl< 
van de bekende gentse grafikv.s, wijlen Julei 
De Bruycker. Het gegraveerde oeuvre var> 
Jules De Bruycker omvat ongeveer 250 pla
ten, bijna geheel in het bezit van de Koninfc-
lijke Biblioteek. De tentoonstelling omvat een 
100-tal etsen samen met een reeks voorbe
reidende tekeningen, die meteen het bewiji 
leveren dat De Bruycker Vlaanderens groot
ste etser van de eerste helft van deze eeuw 
was. Inrichter is het Muzeum voor Schone 
Kunsten te Gent. Tot 31 oktober • 

• Het Britisch Council richt in het brusselse 
paleis voor schone kunsten van donderdag 11 
september af de tentoonstelling Paolozzi in 
Ingang Ravensteintsraat • 

• De vereninging tot Bevordering van Kunst 
en Kuituur « Humanitas » te Gent, Keizer 
Karelstraat 97, deelt mede dat ze naar aanlei
ding van haar vierjarig bestaan tot nieuwe 
aktiviteiten zal overgaan w.o. het inrichten 
van tentoonstellingen in binnen- en buiteru 
land, van tentoonstellingen van plastische 
kunsten van alle disciplines, uitgave van 
kunstboeken en instellen van een advieskom
missie met vertegenwoordigers van de figura
tieve en a-figuratieve kunst • 

• « Luister van de muziek in Vlaanderen » 
prezenteerde in 1964 vier fraaie grammofoon
platen met oude en nieuwe muziek. De vol
ledige jaargang heeft intussen haar weg ge
vonden naar de draaitafel van 3.000 liefheb-
hers. Tijdens de komende maanden zal de 
B.R.T. uitzendingen wijden aan deze « luister
platen » met toelichting van muzïkologen. 
Ook voordrachten in onderwijsinstellingen 
zijn voorzien. Alle verdere inlichtingen bij 
« Luister van de muziek van Vlaanderen », 
Jan van Rijswijklaan 28, 2000 Antwerpen, tel. 
03/37.61.70 • 

De stenen windmolen van 
Oor de gem m Oost-V laan
deren kjjkt bang tut naar de 
tiaderende herfst. De boom-
\we\ers en de landbouwers 
uit die stree\ die zijn naas
te gezellen zijn schijnen 
zich weinig te bekommeren 
om dit zie\e oudje. Mis
schien zijn er ergens toch 
wel goede zielen die er zich 
willen over ontfermen of 
wordt Bol{rij^ zijn tehuis ? 

9 De titel van deze rubriek luidt wel » kort 
en bondig » maar we kunnen niet altijd zeer 
beknopt zijn. Zeker niet waar we de nakende 
uitgave van de eerste « Encyclopedie van de 
Vlaamse Beweging » kunnen melden, een 
tweedelig standaard-werk dat binnen afzieri-
hare tijd bij de uitgeverij Lannoo zal verschij
nen. Het zal het eerste wetenschappelijk na-
slagwerk zijn dat alle mogelijke informatie 
en achtergrond-artikels over dit onderwerp in 
enciklopedische vorm zal brengen. Het werk 
zal 1500 grote grote pagina's omvatten geïl
lustreerd met historische dokumenten en ak-
tuele foto's Deze enciklopedie werd ontwor
pen naar een idee van Gaston Durnez. Het 
eerste deel verschijnt in het voorjaar van 
1971. het tweede in het najaar van 1971. 

Het werk zal zowel een vraagbaak als een 
leesboek zijn, waarbij gestreefd wordt naar 
de strengste normen van betrouwbaarheid, 
algemene belangstelling en wetenschappelijke 
degelijkheid. Ook wordt aandacht besteed aan 
de grootnederlandse beweging en gedachte en 
aan alle andere verschijnselen die verband 
houden met de vlaamse strijd. De enciklope
die berust op een uitgebreid treiwoordenpro-
gramma en bevat ook een groot aantal bazis-
artikels. Door een literatuuropgave zal het 
werk ook een hulpmiddel worden voor ver
dere studie en onderzoek 

De redaktie wordt waargenomen aoor histo
rici en publicisten : Jozef Deleu, Gaston Dur
nez, prof dr. Reginald de Schrijver, drs. Ludo 
Simons en drs Johan Ducheyne, bijgestaan 
door twee wetenschappelijke advizeurs • dr. 
Henrik Elias en dr. A. Willemsen. Drs Si
mons, adjunkt-koservator van het Archid en 
Muzeum van het Vlaamse Kultuurleven 
neemt de leiding waar van de foto-redaktie, 
drs. Hilda van Assche werd belast met de 
eindredaktie van de bibliografie. Daarnaast 
verlenen nog talrijke deskundigen hun mede
werking. 

Uiteraard zullen « WIJ ti-lezers bizonder 
belang stellen in dit standaardwerk, dat ze
ker in een leemte vnorziet • 

• De grote zoektocht die georganizeerd werd 
in het kader van S.O.S. Vlassenbroek loopt 
nog tot 27 september en is begiftigd met 
100.000 fr. prijzen. Alle inlichtingen ten Huize 
Geertrui. Vlassenbroek, tel. 09/70.62.00 of 
Zwalmmolen. Munkzwalm. tel. 055/496.51. De 
uitslag wordt hekend gemaakt op 4 oktober 
te 14.30 u. in Huize Geertrui • 
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(rsa) Dit is de geschiedenis van 's werelds grootste, 
best geïnformeerde krant, aan de hand van mémoires en 
interviews, van roddel en eigen waarneming. Nooit is 
zo duidelijk gebleken dat de geschiedenis van een krant 
een geschiedenis is van mensen met hun eigen persoonlijk
heid, hun eigen falen en slagen, hun eigen verwachtingen 
en vrees. « The kingdom and the Power » kreeg goede 
besprekingen van recensenten die het verhaalde enigszins 
konden kontroleren : Mario Puzo (auteur van « De Peet
vader ») promoveerde het boek tot een « moderne Ilias » 
en de « Chicago Daily News » gewaagde van « de Peyton 
Place van de joernalistiek ». De auteur Gay Talese werkte 
gedurende tien jaar voor de « New York Times ». 

INTERNATIONAL 

wu 

Gay Talese : « The Kingdom 
and the Power ». Sinds mei jl. 
nu ook als pockethook (Bantam 
Books) te verkrijqen. 

tijdbom 2000 

aTrib 
Published with The New York Times and The Washington 

PARIS, MOiNUAY, SEPTEMBER 14, 1970 

f« The New York Times » en « The Washington Post » en de « Herald Tribune » in hun gezamenhike europese « in
ternational y>-editie.) 

biografie van een krant 

« The kingdom and the Po
wer » is een briljant boek voor 
ieder die in kranten en joerna-
nalistiek geïnteresseerd is. Want 
het boek raakt alleszins een 
paar (altijd) aktuele tema's als 
daar zijn : de persoonlijke opi
nie en inzichten van de pu
blisher (eigenaar) en hoe die 
onveranderlijk doorwerken op 
zijn redaktie. Gay Talese weidt 
ook uit over het bekende punt 
waar feiten eindigen en kom-
mentaar begint (wat in zijn 
boek vaak tot amuzante be
schouwingen aanleiding^geeft). 
Ten slotte belicht hij ook de 
houding van de joernalist-re-
dakteur tegenover wat gemeen
lijk onder de term « de auto
riteiten » verzameld wordt. 

FACTS ! 

De « New-York Times » is 
meer dan een krant : het is een 
fabriek die feiten levert (« All 
the news that 's fit to print »). 
Dit was alvast de opzet van pu
blisher Adolph Ochs die het 
blad in 1896 opkocht om er de 
huidige krant van te maken. 
« I want it all », zo zei Adolph 
Ochs en tegelijk bepaalde hij 
hoe hij zijn verslaggevers het 
liefste had : saai en volledig, 
liever dan fraai en onvolledig. 
Tot bij zijn dood in 1935 was de 
N.Y.T. dan ook een opzettelijk 
saai geval, maar alles stond er
in: redevoeringen, beursnieuws, 
uitslagen, jubilea e.a. En die 
nadruk op facts is tot vandaag 
blijven bestaan. Dat joernalis
tiek nu eenmaal geen l i teratuur 
is, weten ook de schoonzoon en 
kleinzoon van Adolph Ochs. 
Nog altijd zijn ze even gebrand 
op heet-van-de-naald-nieuws... 
en op voorzichtige objektiviteit. 
Men kan er donder op zeggen 
dat de kopij van een met Nixon 
bevriend redakteur er twee- of 
driemaal zal nagelezen worden 
ten einde het laatste vleugje 
simpatie of « engagement » te 
weren. En het is wel uitgesloten 
dat een verslaggever met linkse 
of rechtse voorkeuren naar het 
Griekenland van de kolonels 
wordt gestuurd. 

NIEUWS EN KOMMENTAAR 
GESCHEIDEN 

Dit wil nu weer niet zeggen 
dat de « New York Times » 
geen eigen kommentaar zou ge
ven. Ook zij manifesteert, in 
haar interpretatie van de fei
ten, bijwijlen een uitgesproken 
voorkeur voor demokraten of 
republikeinen, voor J.F. Kenne
dy of Adlai Stevenson, voor 
Humphrey of Agnew. Maar die 
voorkeur is nooit ideologisch 

geladen, nooit saai-lineair. Zo 
kon « de ouwe tante » (Uwe 
Johnson !) het voor Kennedy 
opnemen maar hem even 
prompt weer bekritizeren en 
« laten vallen », toen zijn ad
ministratie iets niet naar de zin 
van de krant aanpakte. Maar 
het ongewone, verrassende en 
ook wel verwarrende voor de 
westeuropese lezer is, dat de 
N.Y.T. zijn kommentaar en zijn 
nieuws zo scherp van elkaar 
gescheiden houdt. De kommen-
taar-redaktie opereert a.h.w. 
geheel zelfstandig en wordt 
niet bij het overleg over de in
houd van de krant betrokken. 

Reeds in 1915 (twee jaar vóór 
de amerikaanse interventie) 
wist men bij N.Y.T. dat de opi
nie van een kran t niet bepaald 
wordt door de kommentaar (het 
hoofdartikel bv) . Adolph Ochs 
wilde niet dat de V.S. in de 
« europese » oorlog zou betrok
ken worden. Van zijn redak-
teuren eiste hij dan ook in hun 
kommentaar een welwillende 
neutrali teit tegenover de Duit
sers. En toch was de krant door 
opmaak en tipografie echt an
ti-Duits. Iets in de aard dus 
van : laat mij maar ui tmaken 
welke koppen er in de kran t 
staan en dan kan het me geen 
barst meer schelen wie de kom
mentaar schrijft. 

AUTENTIEK AMERIKAANS 

Adolph Ochs was alleszins een 
boeiende persoonlijkheid. Zelf 
een Jood, voelde hij weinig 
voor de nadruk op joodse af
stamming en ideeën. Hij was 
er niet gelukkig om dat zijn 
blad tijdens W.O. 1 de bijnaam 
van « De joodse krant » had 
verworven. Dit image kon hij , 
gezien het groeiend amerikaans 
anti-semitisme, best missen. Hij 
was dan ook van mening dat 
hier nodig moest aan gedok
terd worden. Die bezorgheid 
werd konkreet verwezenlijkt 
toen zijn Abraham- of Abel
medewerkers hun voornaam 
gewoon achterwege lieten en 
voortaan hun artikels met het 
monosillabische A. gingen on
dertekenen. Diezelfde « omzich
tigheid » heeft eigenaar (pu
blisher) Sulzberger gehand
haafd. 

Men mag wel stellen dat de 
krant zich onder Sulzberger 
(een miljardair) in de onmoge
lijkste bochten wrong om aan 
te tonen dat de N.Y.T. geen 
« joodse krant » maar een au-
tentieke, wet-en-orde-eerbiedi-
gende-krant was die de belan
gen van het land in oorlog en 
vrede diende. Dit autentiek-
amerikaans zijn impliceert ui
teraard ook puriteins zijn. 

ZWIJGENDE 
MEERDRRHEID 

De « New York Times » wordt 
dan ook overal gelezen, maar 
op de eerste plaats door de ge
zagsdragers zelve: de prezident, 
de leden van het kongres, de 
bedienaars van kerkgemeen
schappen (dit zijn er zeer vele) , 
de rektors van de amerikaanse 
universiteiten (b ij n a even
veel !), de magistraten, de t rai
ners van rugby-ploegen, de pro
ducers van Hollywood, de grote 
begrafenisondernemers de pe-
troleummagnaten, kalifornische 
druivenkwekers enz. : de N.Y.T. 
is de gezaghebbende kran t van 
het amerikaanse establishment, 
van de groep die Amerika's 
doen en denken bepaalt. De 
krant heeft dan ook gezworen, 
onder geen beding aan het es
tablishment en de American 
Wav of Life (and Death) te 
raken. 

Ook hiervan neeft auteur Ta
lese voorbeelden bij de hand. 
In 1966 was de kran t van plan 
een serie te brengen over de 
C.T A. Die serie kwam er ten
slotte toch, maar eerst had een 
prominent C.I.A.-man uit vei-
ïeigheidsoverwegingen de art i
kelen mogen doorlezen op even
tuele ontoelaatbaarheden ! Die 
waakzame houding verklaar t 
de binding van de krant met 
alles wat gezag draagt. James 
Reston, hoofdredakteur, loopt 
het Witte Huis binnen wanneer 
het hem belieft en Mc Namara 
gebruikte vaak in de kantoren 
van de krant zijn lunch. Reston 
gaat zich wel eens kritisch op
stellen ook. Maar in veel ge
vallen gaat het om een bescher
mende kritiek. Toch waren pu
blisher en hoofdredakteur niet 
weinig in hun nopjes, toen 
Johnson en Nixon ongunstig 
reageerden op de Vietnamese 
onthullingen van Harrison Sa
lisbury. 

Werken bij de « New York 
Times », zo meent Talese, is dan 
ook een roeping, een ambt met 
traditie. Zijn « biografie van 
een krant » is gemaakt in de 
joernalistieke stijl die Amerika
nen kenmerkt : een zeer gron
dige dokumentaire, (af en toe 
vrij saai, zelden fraai, maar al
les staat erin !) met hoofdfigu
ren die vaak aan romanfiguren 
doen denken (wat dan toch 
weer voor sp ning zorgt !). 
Maar een vergelijking met Eu
ropa gaat om voor de hand lig
gende redenen slechts gedeelte
lijk op, al was het maar omdat 
een amerikaanse publisher een 
half dozijn redakteuren op we-
reldtoernee meeneemt (wat zijn 
europese, laat staan belgische. 
konfrater bij mijn weten be
slist niet doet !). 

« Vanwaar komen wij en waar gaan we naar toe » 
vraagt Jozef van Ginderachter zich af in het be
sluit van zijn boekje «Tijdbom 2000». dat uitge
geven werd door het Davidsfonds. 

In een vijftal hoofdstukken t racht hij ons een 
idee te geven van de mogelijkheden van de toe
komst, van de situatie zoals zij zich in 2000 zal 
voordoen. In een eerste hoofdstuk « De biologische 
t i jdbom» worden de voortplanting van de mense
lijke soort nagegaan en de wetenschappelijke ont
dekking der laatste jaren op medisch en biologisch 
terrein. De auteur handelt in dit hoofdstuk ook 
over de dood en de pogingen van de mens om de 
dood te overwinnen. 

In het hoofdstuk «De ekonomische we lvaa r t» 
duidt de auteur de vooruitzichten op ekonomisch 
gebied voor het jaar 2000 aan. Enkele cijfers : 4 
miljoen autos i.p.v. 2 miljoen in België, gemiddel
de werktijd 1600 tot 1500 uur per jaar i.p.v. 200». 
De wereldbevolking zal stijgen van 3,4 miljard tot 
ca. 7,5 miljard. De verstedelijking zal toenemen : 
van 75 t.h. nu tot 90 t.h. in ons land, met langs de 
as Antwerpen-Brussel ongeveer 4 miljoen mensen. 
De ekonomie zal gekenmerkt worden door grote 
koncentraties. De auteur ziet de evolutie naar een 
ekonomisch sisteem dat niet meer zuiver kapitalis
tisch maar evenmin kollektivistisch zal zijn. Een 
speciaal hoofdstuk wordt gewijd aan de grote 
t ransportmiddelen : supersonische vliegtuigen, trei
nen, metres voor interstedelijk vervoer, autos die 
de lucht niet verontreinigen, voertuigen op luf>ht-
kussens en tenslotte de zeeschepen : mammoet tan
kers, lashschepen. De auteur wijst op het probleem 
dat dit meebrengt voor ons land en onze havenpo-
litiek. 

In het hoofdstuk over ru imtevaar t en satellieten 
overloopt hij de prestaties tot op heden, onderzoekt 
de mogelijkheden voor ruimtevaar t naar andere 
planeten en over leven buiten de aarde en behan
delt nut en mogelijkheden der satellieten. Tenslot
te wijdt hij uit over de computer, zijn ontstaan en 
evolutie en de mogelijkheden van aanwending. 

In zijn besluit wijst de auteur erop, dat alle uit
vindingen ten goede of ten kwade kunnen gebruikt 
worden : de macht van de mens op de na tuur nam 
geweldig toe en nooit was zijn vrijheid zo groot, 
maar ook nooit zijn verantwoordelijkheid zo zwaar. 

Jozef aan Ginderachter • « Tijdhom 2000 ». 
Davidsfonds, Leuven. 60 jr. — leden : 40 jr. 

Het geheimzinnige heelal doorkruist met witte 
slierten door straalvliegtuigen nagelaten. De tijd
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men er op dit ogenblik ernstig over na
denkt om gewoon weer de jury van vo
rige keer te nemen. Om uw geheugen 
op te frissen : toen waren dat Louis 
Neefs, Raymond keep smiling Stuyck, 
Anton Peters en Jo Leemans. 

Ook herrie met de deelnemers : fier 
publiceert de BRT een lijst van 10 
deelnemers en hoeveel blijven er nog 
van over ? Jimmy Frey is ziekjes, zegt 
ie. De Elegasten laten het programma 
in de steek en noem maar op. 

De jury en de ploeg wijzigt dagelijks. 

lijkspartner in — kandidaat stellen voor 
de gemeenteraadsverkiezingen BRT-
vedetten of zij die denken daarvoor 
door te gaan maken daarop helemaal 
geen uitzondering. Alle Belgen zijn ge
lijk voor de wet, nietwaar ? 

Maar het minste wat van een kandi
daat gemeenteraadslid mag verwacht 
worden, ongeacht tot welke partij hij 
behoort, is toch wel dat hij enige inter
esse aan de dag legt voor de proble
men die hij na eventuele verkiezing zou 
moeten helpen oplossen. 

Wat er in alle geval fel de schijn van 
heeft dat de BRT overhaast te werk 
gegaan is. Normaal zou men toch mogen 
verwachten dat een tv-station dat een 
w,edstrijd inricht en daarom een jury 
en een artiestenploeg samenstelt alle 
dames en heren netjes een kontraktje 
laat tekenen en dan pas de namen vrij 
geeft. Wie zich achteraf wenst terug te 
trekken pleegt kontraktbreuk en betaalt 
de scherven. 

Nu ziet het er echter naar uit dat 
l'ury en kandidaten op een frisse mor
gen hun eigen naam in de krant hebben 
ontdekt. En dan valt het licht te be
grijpen dat zo iemand zegt : bedankt ! 

BOLLEKES 

Elke meerderjarige Belg die van goed 
gedrag en zeden is en over voldoende 
burgerrechten beschikt mag zich — even
tueel tegen de goesting van zijn huwe-

Inserat of De adver-
tie is een tsjechische 
dokumentaire waarin 
een onderzoe\ de ver
schillende reacties be-
\ijkt op een adverten
tie die pleegouders 
voor een \ind zoeken. 
De film behaalde ver
scheidene prijzen 
waaronder de Italia-
prijs ig68 voor de do
cumentaire. Zondag 
20 september, B.R.T. 
om 2 / u. JO. 

En nu vraag ik me toch af of dat wel 
degelijk kan gezegd worden van dames 

-'en heren als daar zijn Nic Bal, Louis 
Neefs, Aimée Desmet, René Pieyns en 
tutti quanti. 

Ik wil uitzondering möken voer men
sen als Etienne Vandenbergh. Van een 
joernalist mag men geredelijk aanne
men dat hij van dichtbij de polsslag 
van het volk voelt en vlug gesensibili-
zeerd is voor de noden van deze tijd. 

Ik begrijp ook dat het voor elke partij 
interessant is mensen op de lijst te krij
gen die bij de bevolking voldoende be
kend zijn. Maar er zijn grenzen : een 
simpatiek gezicht op tv of een aange
name radiostem heeft toch helemaal 
niets te maken met een waardevol ele
ment voor een gemeenteraad. 

Het gortigste voorbeeld van vedetten-
kultus is wel een brusselse PL.P.-lijst : 
die hebben zowaar batman Serge Re
ding, de gewichtheffer onderaan de lijst 
geplaatst. Precies of zij die er boven 
staan dan zo zwaar wegen. 

vidax 

HETHEEFTGEEMNAAM... 

...was vroeger een spelprogramma dat 
regelmatig het scherm van ons aller 
Vlaamse tv vulde. 

Misschien dat de maker van toen met 
zijn titel alvast de bedoebng had alle 
eventueel negatieve kritiek op voorhand 
de pas af te snijden. Met een titel als 
Theeftgeennaam beken je in feite zelf 
al dat het inderdaad geen naam heeft. 
Je kan dus ook moeilijk achteraf bewe
ren dat het slecht was. De kijker was 
lang op voorhand verwittigd. 

Voor Canzonissima '70 had men er be
ter aangedaan opnieuw onder deze titel 
op antenne te gaan. Want de voorberei
ding van dit spel- of liedjesprogramma 
(wat is tenslotte het verschil) is weer 
eens een staaltje van tipische BRT-
improvizatie. 

Om te beginnen stelt men een jury 
samen Op zichzelf een lovenswaardig 
initiatief • men kan aldus op zijn minst 
vijf juryleden aan een aangename bij
verdienste helpen. Maar wat zien wij ? 
De jury laat het afweten. Durnez be
dankt voor de eer en Lize Marke heeft 
plots hopen buitenlandse kontrakten en 
zo gaat de reeks verder. Zo erg zelfs dat 

Met acht \orte verhalen van 'Alberto Moravia wordt het leven geschetst van een 
groep daklozen in het naoorlogse Rome. De verhalen behoren tot de bundel Rac-
conti Romante en werden door de RAI gefilmd. Dinsdag 22 september, BRT 

om 20 u. 70. 

Zaterdag 19 september 
19U.30 : BRUSSEL FRANS 
Les animaux du monde (dokumen» 
taire). 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Parijs tussen '40-45 (een montage), 
22u. : NEDERLAND 1 
De gevreesde revolver (western). 
18U.20 : FRANKRIJK 2 
Paarden en stieren van de Camarque 
(dokumentaire). 

Zondag 20 september 
19u. : BRUSSEL NEDERLANDS 
Het schildpaddeneiland (dokumen
taire). 
21U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
De advertentie (tsjechische dokumen
taire over de reakties bij een adver
tentie voor pleegouders). 
12u. : BRUSSEL FRANS 
Face a la presse. 
16U.05 : NEDERLAND 1 
Rituelen en ceremonieën (reporta-
ge). 
19U.30 : NEDERLAND 1 
Mijlpaal in het Haringvliet (de 
Haringvliet-dam). 
14U.30 : FRANKRIJK I 
L'ange et Ie mauvais gargon (jilm). 
20U.40 : FRANKRIJK 1 
De reis naar Biarritz (iilm). 
14U.55 : FRANKRIJK 2 
Strategie air command (film). 

Maandag 21 september 
20U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Les diaboliques (film van Clouzot). 
21U.20 : BRUSSEL FRANS 
De brusselse agglomeratie (informo-
tieprogramma). 
21U.20 : NEDERLAND 2 
Ombudsman (problemen van kij
kers). 
14U.30 : FRANKRIJK 1 
L'homme a tout faire (film). 
20U.30 : FRANKRIJK 2 
Cadette Rouselle (film). 
21u. : DUITSLAND 2 
Ein Madchen aus Flandern (film). 

Dinsdag 22 september 
19U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Opinies van jonge mensen over de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
20n.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
La Roma di Moravia (korte verha
len). 

Woensdag 23 september 
20U.50 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Multatuli (eerste deel van een ne-
derlandse dokumentaire over deze 
schrijver). 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
De nieuwe kiezers (dókumentair 
programma voor jongeren). 
20U.35 : NEDERLAND 1 
All fall down (film) 
20U.30 : FRANKRIJK 2 
Coulez Ie Bismarck (film). 

Donderdag 24 september 
19U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
De wonderbare pelikaan (dokumen
taire). 
21U.20 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Gemeenteraadsverkiezingen (eerste 
deel van drie programma's). 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Dokter Mabuse (film) 
20U.15 : DUITSLAND 1 
Schlafzimmerstreit (film). 

Vrijdag 25 september 

20U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
In the french style (film met Jean 
Seberg). 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
L'avare (toneelwerk van Molière). 
21U.35 : NEDERLAND 2 
Willem Duys (voor de vuist weg). 
20U.30 : FRANKRUK 2 
Le quarante et unième (film naar 
een novelle van Boris Lavrenev). 

onze se/ektie 

file:///ijkt
file:///orte
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Ook de basketball is weer aan het rol
len gegaan. Een kiekje uit de wedstrijd 

Racing White - Bus Fruit (Lier). 

GELUK ALTIJD ? 

Raoul Mollet, aartsvader aller belze 
olimpiërs, heeft wederom enen dikken 
diskoer gehouden, en daarin gezegd dat 
het onze plicht is ervoor te zorgen dat 
de Belgen meer roem oogsten op de 
sportvelden allerwegen, en dus te be
grijpen dat alleen het olimpisch komi-
tee geroepen is om in te staan voor de 
selektie en de voorbereiding van de 
deelnemers aan de olimpische spelen 
1972. Dat laatste zal gebeuren onder de 
leiding van B.Ó.K.-mensen die door het 
komitee bii de verschillende federaties 
zullen worden afgevaardigd. Ons best 
natuurlijk, waarom niet. Maar heeft het 
belgisch olimpisch komitee dan niet al
tijd ingestaan voor de selektie en voor 
de voorbereiding ? En als er tot nu toe 
gefaald is dat de stukken eraf vlogen, 
waar ligt dan de schuld ? Tenslotte zou
den wij graag weten wie de olimpische 
«delegees» bij de federaties zullen 
zijn. (Of is dat al bekend gemaakt, en 
hebben wij erover gekeken ?) 't Is 
maar, als het dezelfden zijn van altijd, 
dan moeten wij er niet veel van ver
wachten. 

ONRECHTVAARDIG 

Bij het lezen van de meer dan 
zure oprisping die wij verleden 
week onder de titel « Wij, de suk
kelaars » op dit verduldig papier 
neerkwakten, stellen wij vast dat 
wij onrechtvaardig zijn geweest. 
Vooral dan tegenover de mensen 
die met het plegen van sportproza 
aan de kost proberen te komen. 
Wij hadden namelijk een en an
der aan te merken op hun werk. 
Nu geloven wij niet dat wij on
rechtvaardig waren oni,dat onze 
bezwaren tegen de sportjoemalis-
tiek, zoals wij ze hier kennen, 
helemaal ongegrond zouden zijn. 
Maar wèl omdat wij op vervaar
lijke wijze veralgemeend hebben. 
Er zijn namelijk heel wat sport-
joernalisten, en er komen er hoe 
langer hoe meer, die geen deel 
hebben aan de praktijken waar
over lüij het hadden. En bij dege
nen die het wèl doen, zijn er dan 
nog veel die niet anders kunnen, 
omdat zij in die richting gedwon
gen worden. Wie regelmatig deze 
hladzijde leest, weet natuurlijk 
dat wij niet hen op het oog heb
ben, maar het moet toch nog maar 
eens duidelijk gezegd worden. 

JEUX DE BELGIQUE 

Het belgisch olimpisch komitee acht 
zich andermaal geroepen om ervoor te 
zorgen dat onze dames aktief de sport' 
gaan beoefenen. Twee jaar geleden be
viel het B.O.K reeds van het plan 
«sportpaspoort». en er zijn toen 1519 
meisjes komen opdagen om dat pas
poort te veroveren. Vermits niemand 
weet hoeveel onder hen reeds vroeger 
lid waren van een klub, en hoeveel er 
nadien nog aan sport deden, mag men 
zeggen dat het een «f oef» was Nu 
loopt plan nummer twee, « les jeux de 
Belgique » Het gaat weer om het afleg
gen van een paar proeven, te kiezen uit 
atletiek, zwemmen en turnen Er zou
den echter nauwelijks duizend kandi
daten 7iin ondanks de zeer vaderlands

lievende benaming van de organizatie, 
zodat men weer kan spreken over een 
« f oef». Maar zeg, waarom niet aange
sloten bij Frans van Mechelen en zijn 
biënnale ? Die was een sukses. Toch niet 
omdat het een vlaams initiatief was, 
zeker ? 

BLUNDER ZOVEEL 

Tijdens de zwemkampioenschappen 
in Barcelona had de kapitein van onze 
waterpoloploeg op zekere dag «goes
ting » om eens lekker lang te slapen en 
dus verscheen hij niet aan het ontbijt, 
zoals door het « reglement» was voorge
schreven. De « delegees» zagen direkt 
een kans om hun gezag te laten gelden, 
zoals dat heet, en zij schorsten de man 
voor één wedstrijd De Wilde — zo heet 
hij — nam dat echter niet voor zo'n 
onnozelheid, en het ene woord bracht 
het andere mee. en het einde was een 
«hambras» van jewelste en een ruzie 
van hier tot ginder. Het zou onrecht
vaardig zijn al dadelijk « het bestuur » 
in het ongelijk te stellen, maar wij vra
gen ons toch af of het niet goed zou 
zijn dat men in de verschillende bestu
ren eens zou nagaan of het niet moge
lijk is enige orde te handhaven zonder 
al die straffen, die zij menen te mogen 
uitdelen on grond van wie weet wat, en 
of een heel stellet.ie reglementjes niet 
eerder van aard zijn om herrie te pro
voceren dan ze te verhinderen. 

GEEN BELANG 

In Turijn zijn de universitaire olim
pische spelen ook gedaan geraakt. Het 
grootste aantal overwinningen ging na
tuurlijk naar Amerikanen en Russen, 
wat maar zeer normaal is voor landen 
Waar de belangrijkste aktiviteit van een 
groot aantal «studenten» erin bestaat aan 
sport te doep. Onze belgische studenten 
hebben maar een zeer bescheiden figu
rantenrolletje gespeeld, uitgezonderd 
een paar mensen als Goris en Carla 
Galle, en de vraag luidt dus alom : 
waarom er zoveel centen tegenaan 
gooien, als zij toch geen behoorlijke uit
slagen kunnen maken. Ons lijkt de 
vraag verkeerd gesteld. Men neemt 
deel of men doet het niet. Maar in geen 
geval zouden wij de deelnamen afhan
kelijk maken van een aantal te behalen 
«madolles». Dat zou misschien nog te 
verdedigen zijn voor beroepssportbe
oefenaars. Echter niet voor studenten, 
wier eerste taak het is te studeren, en 
voor wie wèl de aktieve sportbeoefe
ning, maar niét het rezultaat belang
rijk is. 

VERVELEND 

Verleden week waren wij, met mil
joenen tegelijk, op post voor ons tee-
veetje, om het voetbalevenement van 
het jaar, de wedstrijd Feyenoord-Estu-
diantes, meteen de finale van de we
reldbekerkompetitie voor klubelftallen. 
te volgen. De échte voetballiefhebber 

Louis van Craen was in de « Gazet van Antwerpen » razend kwaad, 
omdat hij een (gewezen en mislukt ?) wielrenner en een onbekende repor
ter in een radiogesprek onder auspiciën van Harin (hulp aan renners in 
nood), nogal heftig tekeer hoorde gaan tegen de sportjoernalisten, meer 
bepaald de wielerjoernalisten. Omdat die heren daar enkele dingen zeiden 
die niet-bepaald vleiend waren voor de volgelingen van Kaorle van Wij-
nendaele, noemde Louis die uitzending een zware aanval op de wielersport 
(een argument dat de laatste tijd veel wordt aangevoerd door de wieler-
specialisten), en een zware belediging voor de wielerjoernalisten-die-noch-
tans-zo-hun-best-doen. En dat vanwege Harin, foei. 

Nu willen wij absoluut geen polemiek beginnen met Louis van Craen, 
en wij hebben met de ruzie tussen Louis en Harin zelfs niets te maken. Wij 
hebben niet eens de uitzending in kwestie gehoord. Wij denken er niet aan 
partij te kiezen voor één van beide partijen. Ze zijn allebei mans genoeg 
om zelf hun boontjes te doppen. 

Wij willen alleen maar vaststellen dat het niet zo verwonderijk is dat 
er kritiek wordt uitgeoefend op de joernalisten en de sportjoernalitsen in 
het algemeen, en de wielerjoernalisten in het bijzonder. Wij komen er 
eerlijk voor uit : ook wij denken dat zij schromelijk te kort zijn geschoten 
in hun informatieve taak, zowel als in hun formatieve taak. 

In hun informatieve taak omdat zij moeilijk zullen kunnen beweren 
dat de vele schone verhaaltjes die zij ons vertellen over al die wondermen-
sen uit het wielerwereldje, stroken met de werkelijkheid. Geen enkel 
sport]oernalist kan toch, met de hand op het hart, volhouden dat hij nooit 
probeert zijn lezers appelen voor citroenen te verkopen ? Geen onder hen 
kan toch naar waarheid getuigen dat al de sensationele en zo vaak tegen
strijdige berichten en beschouwingen in de sportpers ontsproten zijn uit 
een drang naar objektieve informatie alléén. 

En wat de formatieve kant van de sportjoernalistiek betreft, kunnen de 
sportjoernalisten inderdaad getuigen dat zij altijd naar beste vermogen 
getracht hebben hun lezers een goede sportopvatting aan te praten, wars 
van alle sensatie, wars van alle kommercializatie, wars van alle korruptie? 
Hebben zij nooit toegegeven aan de verleiding ovri de doping, bij voorbeeld, 
in plaats van met krachtige hand werkeijk te bestrijden, te gebruiken als 

af te lossen hipoteek 

een sensatie-artikel dat via het gedrukte papier geld kon opbrengen ? Wel
ke wieierjoernalist heeft al getracht een bilan op te maken, eerlijk en 
objektief, van de verwoestingen die de doping heeft aangericht ? Wanneer 
het sportproza ontaardt tot een ware personenkultus, en wanneer het sport
proza ertoe bijdraagt dat honderden jongens school of werk verlaten om 
in het spoor van Rik of Eddy te treden, heeft datzelfde sportproza dan ook 
zijn bijdrage willen leveren om aan die jongens duidelijk en waarheidsge
trouw te zeggen wat hun te wachten staat ? 

Het zijn maar een paar bemerkingen. Zij kunnen misschien toch vol
staan om aan te tonen dat er inderdaad wel wat in te brengen is tegen de 
sportjoernalistiek, vooral omdat die sportjoernalistiek, dank zij de onver
droten ijver van vele van haar beoefenaars, zó belangrijk geworden is dat 
zi] niet langer invloed uitoefent in de marge van het maatschappelijke 
leven alléén, maar doordringt tot aJLle lagen van de bevolking. Omdat mis
schien het sportproza de sportjoernalisten over het hoofd is gegroeid. Wie 
weet. 

Nu gaan wij een paar spektakulaire uitspraken als « wij hebben groten
deels schuld aan de dood van Simpson », « als ik de waarheid schrijf, sta 
ik morgen op straat », « de lezers vragen sprookjes, en niet de waarheid », 
laten voor wat ze zijn, namelijk boetades. die met een dikke korrel zout 
worden genomen, maar ook zij bevatten een grond van waarheid, en ook 
zij tonen aan dat aan het opfokken van de drang naar sensatie — naar 
onze persoonlijke mening dé grote fout van de wielerjoernalistiek — zware 
negatieve aspekten vastzitten. 

Nu zijn wij de eerste om toe te geven dat er een kentering ten goede 
komt, en om te erkennen dat wellicht de sporjoernalisten van de « Gazet 
van Antwerpen » het minst voor verwijten en kritiek in aanmerking 
komen. Dat neemt echter niet weg dat er in het verleden en nu nog zware 
fouten gemaakt werden en worden. Maar roat is er voor beledigends aan 
als daar op geioezen wordt ' Als de sportjoernalistiek de openbare opinie 
wil en kan beïnvloeden, waarom zou ze dan niet voorwerp mogen uitma
ken van kritiek ' Als die kritiek onwaar is, dan moet men het maar zeg
gen. En als ze waar is, dan moet men er maar de passende lessen uittrek
ken. Wij vinden dat er een hipoteek rust op de sportjoernalistiek. en dat 
ze dient afgelost, pers, lezers, joernaisten, koereurs en sport ten bate. 

zal ons nu misschien met een scheef 
oog bekijken, maar wij moeten naar 
waarheid getuigen dat wij het een 
saaie, vervelende boel vonden Wij gaan 
al net zo graag op een zondagvoormid-

De nog jonge van Binst (8) doelde voor Anderlecht tegen Diest het enige doel
punt. De plaatselijke verdediging had het nakijken. 

dag naar een of andere jeugdwedstrijd 
kijken Wellicht zijn we wel een beet
je verwend door de vele uitstekende 
wedstrijden die wij de laatste jaren al 
op ons schermpje konden zien, maar 
wat wij m Nederland zagen, zei ons 
niks. De zuidamerikaanse schelmerij, de 
oer-degelijkheid van de «Ollanders», 
de taktische maneuvertjes die het voet-
balspel onmogelijk maken, de gekondi-
tioneerde geestdrift van de supporters, 
dp entoeziaste verslagen in de pers. het 
lijkt ons allemaal zo «geprogram
meerd ». Wat wij eigenlijk verwachten, 
sport en spel. dat hebben wij niet ge
vonden 

AMATEURS 

Er is zowat herrie in het belgische 
basketbalwereldje ook. Antwerp heeft 
erop gewezen dat in ons land verschil
lende amerikaanse spelers optreden, die 
in eigen land profspelers waren De 
meeste basketballiefhebbers zullen daar 
natuurlijk niet het minste bezwaar te
gen hebben, en dat hebben wij even
min, maar met het oog op bepaalde in
ternationale kompetities moeten de bel
gische spelers nu eenmaal reine ama
teurs zijn hoe dik ze ook betaald wor
den. Voor de Amerikanen is het weer 
allemaal minder dan niks. Ten behoeve 
van onderdanen, verblijvend in landen 
waar men zich met dergelijke futili
teiten pleegt onledig te houden hebben 
zii een formuliertje ontworpen te ver
krijgen aan de prii=; van twee dollar, 
en waarop staat dat de heer 
(door betrokkenen in te vullen in druk-
letters) alzeleven amateur i<; geweest. 
Als de europese basketbonzen met dat 
«pamnierken » tevreden zijn. waarom 
zouden wij het dan niet zijn. nietwaar ? 
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Groepen en maafschappijen 
allerhande !!! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag. 

zat-erdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien kri jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten 
Middag- en avondmaal In groep 
gezellig, fifn, goed en goedkoop 

De grote speeialifeiten l i jn Ochsen-
schwanzsuppe - Hongaarse goelasj • 
Eisbein mit Sauerkraut Kip aan het 
spit • ICrachtvleesschofel 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) Autoweg 
Tel. 053/228.53 (1.000 plaatsen) 

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) 

V.U.-MANDATARISSEN... 

onze gespecializeerde diensten kunnen U nog 

steeds heipen in Uw kieskampanje met de beste 

wapens, de 

REKLAMELUCIFERS 
ook met Uw nummer en naam van kopman 

Gelieve dan ook onmiddelli jk te bestellen indien 

U deze gegevens hebt, op ons 

NIEUW ADRES 

PUBLI-SPIECEL 

Belegstraat 16 2000 ANTWERPEN 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting - - -^ -

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 

VOOR EEN VEILIGE CELDBELECGING 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 

VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN 

ONROERENDE GOEDEREN 

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

Telefoon : 03/30.18.85 

DEBROUWERII M O O R T G A T 
2659 B R E E N D O N K TEL. (03 )78 .71 .21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 
BIEREN en LIMONADEN 

Breendonk li;;t in Vlaanderen 
dus UW streek UW wo'W«f«»e«o*en ! 

Depot Gent - Tel. 09/22.45.62 

WALTER ROLAND 
Gedfploineerd opticien, erkend door 

alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 38, ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 35 86 62 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

Voor lezers vin dit blad 110 */• korting 

blankenberge 
141. de «met de naeyerlaan leL (050)416.37) 

breughel 
lullen tersl 
/olledig pension 
Icamers met ontbift 
alle komfort 
maaltijder teger alle prllzen 
speciale voorwaarden 
\/oor groepen en autocar» 
«/raag inllchtinger 

^ 

Geniet van een 
aangename 
levensavond 
in het rustoord 

HUIZE 
LOREIN 

f A M I L I A L E SFEER 
Paddegatstraat \3B 
TEL 015/718.35 

2921 Nieuwenrodc 
15 Km van Brussel (4 km. au
tostrade 5russel-Ant\A/erpen1 

RESTAURANT 

\ ; 

k!b 

WESTMALLE 
BAAN ANTV/MPEN-TURNHOUT 

iwia/i tl iieeeh ftaflteftï^ 

KselAxj'Ht ienten uif^eAentl 

étutielen aan écht 

normale /nü^jen 

DEGELIJKE WIJNKELDER 
CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT 

319 FR 
26.000 m'̂ JATUUR 
HELIKOPTERHAVEN 

iF 
'Kjmanft'it/te i/hei: 

§1 MAANDAG GESLOTEN 

HERMES 
SGH€€L 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 

sekretariaatkursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
In vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnlerlaan 211, Brussel 
TeL (02)11.00.33 

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

KOELTOGEN 
KOELKAMERS 
DIEPVRIEZERS 

DJEPVBIESTUNNELS 
KAMIONKOELING 
WINKELINRICHTINGEN 

o.o,VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN lEURISSEN PVBA DeVy/interstraat24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03)36.11.35.-36.59.31 

Aanbevolen 

Huizen 
P A P Y R U S 

Boek- en Papierhandel 
Zaakvoerder : Fons Labeau 

de Ribaucourtstraat 2 
(nabij het Sint-Jansplein) 

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

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen : 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel. 051/612.84 

H. PELMAN-MARCKX, 
Van Den Nestle i 16, Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
T.V. - RADIO ALLE ELEKTRI
SCHE TOESTELLEN HERSTEL

LINGEN AAN HUIS 
r.V PELMAR 61 scherm, 

11.995 fr. I.p.v 16 995 fr. 
Andere merken grootste korting 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pietet Polstraat 4 

(bij Sulkerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN » 

Kaai 26, St.-Amands a.d. Schelde 
Tel, (052)332.75 

Mosselen Paling 
Uitbater - Jan Brugmans 

3-2-68 
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Het tragische verkiezingsincident te 
Laken beheerste uiteraard de kranten. 
Met de schakeringen van halve eerlijk
heid tot bewuste verdraaiing. Te ver
woorden in « toevallige ontmoeting » 
tot « beraamde aanslag ». Met de niet-
toevalligheid, dat nu ganse bladzijden 
er aan gewijd werden, waar de dood 
van een kommunistisch militant in Wal
lonië in 1968 slechts enkele krantenre
gels kreeg. 

PAN 

Het brussels weekblad, dat zowel in 
zijn spot als zijn einisme een der meest 
oprechte bladen is in de belgische pers, 
keert zich rezoluut tegen lijkenuitbui-
t ing en anti-Vlamingenhetze dat de brus-
selse klassiekers van dat soort nu volop 
doet draaien. 

« Nu eventjes onder vier ogen met de
gene die de tamtam reeds klopt op de 
lijkkist. Namelijk degene die ons tel
kens weer op de zenuwen werkt, die La-
gasse, een prof ook, maar van wat een 
sof. Met een hogepriesterlijk air, lugu
ber, koud, domme alweter, vermits hij 
reeds van bij de aanvang het drama be
stempelt als koude berekende moord, 
terwijl hij op het ogenblik dat hij zich 
uitspreekt nog niet weet of het niet gaat 
over een gewoon accident, zoals dat 
meer kan voorkomen tijdens voorver-
kiezingsnachten, tussen tegengestelde 
groepen. En die er aan toevoegt dat hij 
« de doders van het flamingalitisme ver
wittigt dat de Brusselaars, ondanks de 
kapitulatie van verschillende politie-
kers niet zullen wijken voor de bedrei
ging ». 

» Hij ontwikkelt ter gelegenheid van 
de dood van zijn partijvriend kleinzie-
lige verkiezingspropaganda. « Wat een 
fijngevoeligheid, wat een schaamtege
voel » 

POURQUI PAS ? 

De razende tegenvoeter van « Pan » 
vindt dat het allemaal de schuld is van 
de toegevingen aan de Vlamingen sinds 
1961 (doorbraak van de Volksunie). Men 
had ze allemaal voorgoed in hun rezer-
vaten moeten houden. 

« De opeenvolgende regeringen van 
Belgié, gevormd sinds de afschaffing 
van de talentellmg tot en met die van 
Eyskens, die het lot van de Brusselaars 
wilden regelen tegen de wil van de be
volking in en die van de verpletterende 
meerderheid van zijn mandatarissen, zij 
allen baden in de misdaad. Dramatisch 
maar onvermijdeliik gevolg van de toe
gevingen van al die regermgen — be
heerst door de C V.P., die doodzonde 
van Vlaanderen — op haar beurt opge
jaagd door de erfgenamen van Staf De-
clercq, de zo betreurde vriend van veel 
C.VP.-parlementairen Al deze regerin
gen hebben geregeerd zonder wenk
brauwfronsen terwijl het geweld steeg». 

HET LAATSTE NIEUWS 

Kent ook de praktijken van het F.D.F, 
in Brussel. Maar als het blad eerlijk is. 
weet het dat de echte duistere machten 
die « de demokratie zouden omverwer
pen » te vinden zijn in die brussels-
franstalige kringen, die met steun van 
grootkapitaal en parakolonels de pers 
vrijheid nog op een andere manier zou
den aan banden leggen dan door de 
geld-invloeden alleen, zoals van den 
Boeynants het nu al doet. 

« Het Hik van de F D F -militant mag 
voor deze brusselse partij van franstali-
gen niet als voorwendsel dienen in de 
kiesstrijd. dit zou onwaardig zijn Maar 
het moet voor alle demokraten neder 
landstaligen en franstaligen een waar
schuwing zijn. 

» Er zijn zoals de h Collard, zondag 
te Charleroi verklaarde. « duistere 
machten, die het ogenblik afwachten 
om de demokratie aan te vallen » Bo
ven alle politieke en boven alle tegen
stellingen heen is het de plicht van al
len die geloven in de demokratie, om 
deze ^evaarliike groepen uit tp schake
len 

» De Vlaamse Militanten Orde 
(V M.O.) heeft nu al te veel kwaad ge-
sfirh) on al te vaak haar fascistische 

metodes aangewend opdat de overheid 
en al wie enige verantwoordelijkheid 
draagt deze hatelijke bende verder zou 
laten betijen ». 

VOLKSGAZET 

« Schiltz en vriend, slaat al dood » was 
een titel van Jos van Eynde. De rest van 
zijn proza was in verhouding. Sindika-
list was echter geraffineerder, maar 
even smerig. Als hij nl. een man als 
Gerard Siegers gaat bezwadderen, die 
zijn verantwoordelijkheid als sociaal 
bewogen man opnam, toen de betaalde 
sindikalisten hun mijnwerkers lieten 
verhongeren. 

« In de januari-stakingen was de 
Volksunie bijzonder aktief. Het « afbre
ken » van de A.C.V.- en A.B.V.V.-vak-
bonden van mijnwerkers moest de weg 
openen voor de V.U.-arbeidersorganiza-
ties. De grote « leider » onbaatzuchtig 
idealist Siegers wou van geen politiek 
— toen niet en nooit. Nu is hij Volks
uniekandidaat te Genk. Kandidaat voor 
de parti j die de (ongevraagde, ongewil
de ?) steun krijgt van militair getrainde 
knokploegen die zich in 1965 en 1968 ter
dege deden gelden. De « Vlaamse Mili
tanten Orde » (V.M.0.) is er in geslaagd 
een atmosfeer van ter reur te scheppen. 

» Het zou voor Limburg meer dan erg 
geweest zijn. Een staking plus verkie
zingen. Een dubbele aanleiding voor 
het aanwenden van geweld voor wie er 
in gelooft. 

» Wat er voor mogelijkheden in zit is 
reeds op 11 september — een volle 
maand voor de verkiezingsdag — duide
lijk gemaakt. Te Brussel is een dode ge
vallen. Een mili tant van het « Front des 
Francophones ». Niet zodra werd het 
nieuws via de radio doorgegeven — zon
der iets over de daders te zeggen — of 
iedereen dacht in dezelfde richting : 
« daar zitten extremistische Vlamingen 
achter, dus zal het wel de V.M.O. zijn ». 

HET VOLK 

Nadat men de eerste dagen mee zon
digde door veralgemening is men daar
na ongerust geworden door de « alge
mene » maatregelen, die alleen de « klei
nen » zullen treffen. Dat zijn in vele ge
meenten waar de rode dikta tuur heerst 
ook de kristen-demokraten. En dat zijn 
overal de financieel minder krachtigen, 
die als P.V.V. en van den Boeynants er 
geen miljoenen' kunnen tegen aan gooi
en via de grote publiciteitsborden. 0 1 
de demokratie voor miljonairs. 

« De rijkswacht schijnt volstrekt niet 
scheutig te zijn op een strengere kontro-
le van de plakploegen. Zonder dat de 
rijkswacht onS zegt waarom zij verre 
van geestdriftig is, kunnen wij het ra
den. 

» De « plakkers » zijn ui teraard vuri
ge en toegewijde mili tanten van een of 
andere politieke part i j . De rijkswacht 
heeft een lange ervaring in deze sektor. 
Zij weet b.v. zeer goed, dat indien de 
geverbalizeerde plakkers behoren tot 
de politieke partij van een minister, 
snel een telefoontje te verwachten is om 
de rijkswacht vriendelijk te verzoeken 
het proces-verbaal « voor eenm-aal » niet 
door te drijven. Wanneer het gaat om 
plakkers van grote partijen is er altijd 
wel een of ander invloedrijk politiek 
man, om aan de rijkswacht te vragen de 
overtreding door de vingers te zien. 

» Er zijn natuurlijk ook lijsten en 
kandidaten die op dergelijke politieke 
invloed niet kunnen rekenen. Hun 
« plakploegen » bijgevolg ook niet. Op 
de duur zouden zij de enigen zijn die bij 
een gebeurlijke overtreding in het net 
blijven zitten. Dat zou onrechtvaardig 
zijn en de rijkswacht is vermoedelijk 
weinig gesteld op een aktie, waarbij al
leen de kleinen de arm van de wet voe
len ». 

GAZET VAN ANTWERPEN 

In die ganse gebeurtenis ook weer de 
meest evenwichtige krant durft de za
ken nog zeggen zoals ze zijn. 

« Zoals verwacht, wordt het drama
tische gebeuren te Laken volop uitge
buit met elektorale doeleinden Het 
F.D.F waartoe het slachtoffer behoorde, 
stelt zich aan als de partij , waarvan alle 
leden zelfs met de inzet van hun leven, 
willen strijden tegen het nazistische 
Vlaanderen Ook de brusselse liberalen 
zingen in dat koor mee. En alle partijen 
vergeten, dat het slachtoffer evengoed 
tot een andere partij had kunnen beho
ren, plus dat het gebeuren eigenlijk 
niets anders is dan het gevolg van de 
door alle partijen gevoerde metode van 
nachtelijk plakken en verven 

» Het is ook onjuist, de zaken zo voor 
te stellen als zou de V M.O de enige 
militie zijn in ons land. Zonder deze 
groep te willen verdedigen of haar me
todes goed te keuren, dient waarheids-
halve vastgesteld dat er ook rode knok
ploegen zijn, dat trouwens elke parti.i 
haar groepen vechtlustige plakkers 
heeft en dat bepaald het F D.F. in het 
Brusselse ook groepen « zware iongens » 
heeft 

» Zo bolt er in het Brusselse elke 
nacht een autocar rond vol plakkers 

van het F.D.F., wier vreedzame bedoe
lingen men kan afleiden uit de stokken, 
die ze bij hebben, en de hebnen die ze 
dragen. Hun nachtelijk rendement van 
vernielde affiches, liefst die van V.d.B.. 
draait rond de 200 per dag. 

» Zo zijn er andere gemeenten, waar 
geen enkele plakker aan het werk kan, 
zonder door de politie te worden geklist. 
Behalve als men van de parti j van de 
burgemeester is. Hier draagt de « mili
tie » dus officiële uniformen... 

» Het is een moeilijk geval met die 
plakkerij . Want een algemeen verbod 
om 's nachts te plakken, zou in de prak
tijk betekenen dat wij nog alleen affi
ches te zien krijgen van financieel ster
ke partijen of kand-daten, die reklame-
borden kunnen huren ». 

DE STANDAARD 

Het enige dat het kl imaat te Brussel 
kan ontspannen is volgens M. Ruys de 
mentali tei tsverandering bi.i F.D.F., Si-
monet-socialisme, P.V.V. die nog steeds 
blijven dromen van verdere inpalming 
van Brabant . 

« Er zal ooit wel eens een dag aanbre
ken, dat ook de meerderheid van de 
brusselse politici de voordelen zal in
zien van een regeling, die door Vlamin
gen en Walen aanvaard wordt en in 
niets de rechten en belangen van de 
hoofdstad krenkt. Deze regeling zal 
steunen op twee grote hervormingen : 1. 
de oprichting van een enkele, centraal 
bestuurde agglomeratie, bestaande uit 
de 19 gemeenten ; 2. de vorming van 
grote, gemeentelijke eenheden — of fe
deraties — rondom deze agglomeratie, 
waarmee Brussel overleg kan plegen 
over de ekonomische, ruimteli jke, socia
le vraagstukken van het brabantse cen
trum. Zolang echter de franstalige Brus
selaars zelf baas willen spelen in heel 
dat brabantse middengebied, blijven 
dialoog en oplossing onbereikbaar. 

» Dat de Brusselaars, eerst eens begin
nen met de aanzuivering van hun ag
glomeratie en hun mentaliteit . 

» Dan zullen de Vlamingen zich niet 
langer hoeven te ergeren om zovele 
vormen van uitdaging en minachting. 
Komt er een reële tweetaligheid tot 
stand met wederzijdse achting voor el-
kaars taal en kuituur, dan zal er einde
lijk Op een ontspannen manier kunnen 
worden gepraat over de betrekkingen 
tussen de hoofdstad en zijn randgebied. 
Zo ver zijn we vandaag nog niet. En een 
overwinning van de anti-vlaamse lijsten 
op 11 oktober zal die dag niet dichterbij 
brengen ». 

DE NIEUWE GIDS 

De oude unitaris t van Haverbeke 
loopt nog maar eens storm tegen de 
« nationalisten ». Alsof alles in dit land 
niet als baziskwaal heeft dat men niet 
streeft naar echt federalisme als ver
zoening van Walen en Vlamingen en op 
hun plaats stellen van de verwende 
Brusselaars. 

« Schuld hebben al diegenen, die een 
waals, een brussels of een vlaams na
tionalisme huldigen, alsof wij niet, mor
gen zoals gisteren, veroordeeld zijn om 
tussen de landen, die ons omringen — 
onder welke gedecentralizeerde struktu-
ren dan ook — samen te leven 

» Bij de F.D.F, roept men nu, dat het 
bewijs is geleverd dat zij de enige dam 
zijn tegen de vlaamse overweldiging en 
dat men diegenen moet weren die met 
de Vlamingen samenspannen Hierbij 
worden bedoeld de lijsten waarop te 
Brussel (gelukkig nog !) franstaligen en 
nederlandstaligen optreden, die ook in 
de toekomst samen willen blijven wer
ken. 

» Dat men met dat spelletje goed op-
passe ! Want het leidt naar de katastro-
fe voor het land. 

» Door aldus te handelen drijft men 
de gematigden — en dat is nog een zeer 
groot aantal — naar het extremisme En 
ieder weet tans dat de twee extremis-
mes. het vlaamse en de waalse (die tans 
hand- en spandienst krijgt van het brus-
selset elkaar verfoeien dat zij. ook wan
neer ze sterk zouden worden, nooit sa-
rnen aan de onderhandelingstafel zullen 
zitten, zodat zij het op straat souden 
moeten uitvechten » 

LA WALLONIË 

Een gezondere stem klinkt door bij 
dit waalse sindikalistische blad. Echt 
streven naar federalisme zal de verzoe
ning mogelijk maken. Het blad maakt 
wel een historische fout. Er zijn wel 
voorbeelden van unitaire staten die fe
deraal werden heringericht. De Oosten
rijkse keizersstaat gaf meer en meer 
volkeren een federaal s tatuut . Van het 
tsarenrijk werd de federale sovjetrepu
bliek gemaakt. Het streng gecentrali-
zeerde Joegoslavië van na 1918 werd in 
1945 een federale republiek. En toen 
Hitler de federale Weimarrepubliek had 
vervangen door zijn « ein Reichsstaat » 
werd West-Duitsland na 1945 terug een 
federale bondsrepubliek. Om ons alleen 
tot Europa te beperken. 

« Het zou moeilijk zijn evenveel nijd 
en nervoziteit tegenover het federalis
me te tonen als de h. van den Boeynants. 
Zondag was zijn ongeduld zichtbaar, t i j 
dens de uitzending « Face a la Presse » 
tegenover de verdediger van de federale 
gedachte. 

» Zoals alle tegenstanders van het fe
deralisme gebruikte de h. van den Boey
nants de twee bekende argumenten : 
vooreerst bestaat er geen enkel voor
beeld van een unitair land dat federaal 
werd en ten tweede gaan de belgische 
federalisten onderling niet akkoord met 
elkaar. 

» Er moge dan geen enkel precedent 
zijn in de wereldgeschiedenis, dit be
wijst niets tegen de eventuele invoering 
van het federalisme in België. Ons land 
gaf vorige eeuw het voorbeeld door de 
liberaalste grondwet van het vasteland 
in te voeren, en waarom zou België ook 
nu weer niet een voorbeeld kunnen 
zijn ? « In de politiek zowel als in de 
liefde mag men niet « nooit » of « al
tijd » zeggen », zoals de h. Eyskens be
weert . 

» (...) Het onderling oneens zijn van 
de federalisten is ook geen geldig argu
ment . Zijn degenen die een uni tair Bel
gië willen behouden het dan eens ? Ze
ker niet. En nochtans houdt men sinds 
1963 niet op kommissies op te richten, 
ronde tafels bijeen te roepen om de for
mule voor morgen te bepalen. Na die 
opeenvolgende mislukkingen zou het 
passen wat meer realiteitszin aan de dag 
te leggen ». 

DE VLAAMSE OUDSTRIJDER 

En kunnen wij beter eindigen dan 
mef de oproep te onderschrijven van 
deze oude strijders die bekommerd zijn 
om wat zich bij de gemeenteverkiezin
gen weer zal afspelen in de vlaamse 
Voerstreek, waar de enkele dapperen 
zich blijven verzetten tegen de machi
naties die weer worden uitgebroed te
gen dit oeroude vlaamse gebied. 

« Zonde, dat wij Vlamingen met zijn 
allen een zo rijk onontgonnen natuur
gebied, een ongeschonden oase van rust, 
zonder meer links laten liggen. Alsof 
het ons niet aanging. 

» Een terr i torium, ons onrechtmatig 
betwist door een stel verpolit iekte heet
hoofden van over de taalgrens. Een ter
ri torium, dat wij jammerli jk dreigen te 
verliezen vanwege de godgeklaagde on
verschilligheid vanwege onze eigen 
« kleine » vlaamse politiekers. Die al
léén oog en oor hebben voor vakanties 
in Teneriffe en andere zonnige zuider-
streken. 

» Politiekers, die bereid zijn deze on
betwistbare vlaamse dietse mensen, 
verspreid over de heerlijke dalen van 
Voer en Gulp en Berwien. zonder meer 
prijs te geven om een koehandel bekok
stoofd in brusselse ministeriële departe
menten Het zoveelste kompromis op 
de rug van ons recht, van ons « grond
bezit », van onze rijkdom en eigenheid. 

» Laat « hoge luyden » hooghartig 
neerzien op ons, de weinigen, die nog 
voor de Voer ijveren en zullen blijven 
ijveren. Wat geven de heren om die ar
me « 4000 » verlatenen ? .. 

» Trots alles en allen onze oproep, bo
ven alle partijpolitiek, tot alle echte 
Vossen : s teunt het Verkiezingsfonds-
Voerstreek ! Vossen gedenkt : postreke
ning 2494.84 van Kredietbank te Tonge
ren, met vermelding : voor rekening 
6708 van W O B.-Verkiezingsfonds-Voer-
<;treek ! » 

WALTER LUYTEN 

BECO 
levering 

BECO 

p.v.b.a. 

BECO ^ 

BECO 

Tel. 

van gas- en stooko 

BECO 
ie ! 

BECO 
Benxinestations ! 

/erwachl' ook Uw bestelling ! 
Krijgsbaan 236 Z W I | N D R E C H T 

(03)52.81.73 32.02.10 
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MEDEGEDEELD 
RALLY DER GOUWBONDEN 
BPUSSEL 

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 
t e Diegem in het Gildenhuis. 
P r i i s 175 fr., verzekering inbe
grepen, te storten op postreke
ning nr 58.90.58 van de heer G. 
D'Haveloose, G. Raeymacker-
s t raa t 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 wetteli jke diplo
ma zouden halen. 

Deze kunt U in onze provin
cie volgen bii 8 afdelingen en 
alle inlichtingen inwinnen op 
de sekretariaten : Brugge : 
Oude Zak 28. tel. 050 32628; 
leper : Baskulestraat. 8: Kor-
tr i ik : Aalbekestr 57 tel. 
056 13061; Menen : Kortrijkse-
stw. 404, tel. 056 52345; Ouden-
burg : Markt 10; Oostende : 
Batterijstraat. 14, tel. 059 74142; 
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. re-
daktie-sekretaris bij de tv-
niewsdienst zal het paneel lei
den. 

WALTER GEERTS 
OP « ROOIERHEIDE » 

In de weekend-reeks «Men
sen uit onze Maatschappij» 
ontmoeten wij als eerste gast 
Walter Geerts. Met hem voe
ren wij een open gesprek over 
het tema « Het tv-medium en 
de zelfstandige joernal is t» op 
17 oktober (14.30 u.) tot 18 okto-
ber (16.00 u.) 

Inlichtingen en inschri.ivin-
gen : 280 F . Vormingscentrum 

« Rooierheide », Rooierheide-
straat 34, 3610 Diepenbeek 
(Limburg). Tel. 011/310.86. 

VOGELVANGST GELAAKT 

In een brief tot de belgische 
regering protesteert de Neder
landse Katolieke Jeugdorgani-
zatie voor Natuurstudie tegen 
de vogelvangst in België, die 
een belangrijke aanslag bete
kent op het biologisch poten
tieel van gans West-Europa. 
Ekologisch gezien wordt door 
het toelaten van massale vo-
gelvangsten de stabiliteit van 
het milieu bedreigd, met als 
gevolg ernstige verstoringen, 
die voor de mens zeer nadelige 
gevolgen heeft. Vogeltrek is 
een migratie die zich niet 
stoort aan landsgrenzen, vo
geltrek is multi-lateraal. Aldus 
draagt België verantwoorde
lijkheid tegenover alle landen 
waar dezelfde vogeltrek plaats 
heeft. België pleegt niet alleen 
een aanslag op zijn eigen bio
logisch potentieel maar op dit 
van alle bij de vogeltrek be
trokken landen. België kwetst 

dus niet alleen de etiek van 
zijn eigen onderdanen maar 
dat van vele inwoners van de 
landen waar deze vogels broe
den. De brief besluit met een 
pleidooi voor een algemeen 
vangstverbod van zangvogels. 
Dat zou inderdaad België's 
meest pozitieve bijdrage zijn 
in dit europees natuurbe
schermingsjaar. 

17E NATIONALE 

NATUURBESCHER-

MINGSDAG 

De Koninklijke Vereniging 
voor Natuur- en Stedeschoon te 
Antwerpen, Koningin Astrid-
plein 24. tel. 03/32.35.31 richt 
morgen zondag 20 september in 
het Natuurpark, Dijlestreek de 
17e nationale natuurbescher-
mingsdag in. Samenkomst me* 
privé-wagen aan de kerk t e 
Nethen (bereikbaar langs de 
rijksweg Leuven-Namen, af
slaan aan Hamme-Mille). Ein
de rond 18 u. 

WIJ IN LIMBURG zoekerties 

in de r a n d 
van de krant 

In de kranten van 1 juni 1970 
konden wij het verslag lezen 
van de C.V.P.-raadsvergade-
ring. Op deze raadsvergadering 
verklaarde Vlerick, minister 
voor Streekekonomie, o.m. dat 
de kunstmatige instandhouding 
van de mijnindustr ie in Lim
burg een ekonomisch monster 
is, dat weinig waarborgen biedt 
voor de toekomst. Tevens zei 
hij dat de lonen in Limburg 
niet zo laag zijn. 

Betreffende de mijnindustr ie 
schijnen de feiten anders te 
spreken. Wat de Ionen betreft 
wordt Vlerick blijkbaar tegen
gesproken door L.E.R.-voorzit-
ter V. Neesen, die bij een tien
jar ig overzicht over Limburg 
o.m. zei dat in 1965 (recentste 
bekend cijfer) het gemiddeld 
inkomen per hoofd slechts 6 t.h. 
van het rijksgemiddelde be
draagt, « want ondanks de snel
le groei van het afgelopen de
cennium is Limburg nog het ar
me broertje van de belgische 
provincies ». (Nieuwsblad » 21. 
8.70). 

Ja, hoe hebben we het nu ? 
Kiest Voer « Retour a Liège » 

of « Limburg alleen » ? vraagt 
A. Kellens in « De Standaard » 
van 10 sept. jl. Wij vragen het 
met hem. In ieder geval zal er 
een zware verkiezingsstrijd ge
voerd worden. De Voerenaars 
willen de strijd zuiver onder de 
Voerenaars houden. In hun 
strijd worden ze dan financieel 
geholpen door vlaamse finan
ciële steuners. Van de W.O.B. 

(Werkgemeenschap Oost-Bel-
gië) vernamen we dat bij de 
laatste afrekening meer dan 
60.000 fr. ter beschikking zal 
staan van de limburgsgezinde 
kandidaten. Wanneer de nodige 
denkkracht wordt opgebracht 
kan er straks iedere dag in ie
der huis een pamflet verschij
nen.. . 

Wanneer ons universi tair 
centrum ? vraagt Tenax in zijn 

' « kern » van vrijdag 11 sept. jl. 
In het betoog van de heer Ley-
nen komen enkele belangrijke 
dingen naar voor : zowel de 
wetteli jke regeling, de univer
sitaire bazisopvatting in Lim-

' b u r g als het probleem van de 
inrichtende macht krijgen aan
dacht. 

De hele manier van opzet om 
het probleem te stellen zoals 
Leynen het doet kan ons in het 
geheel niet bekoren. Men voelt 
uit de geest van het art ikel dat 
de l imburgse universi taire 
stichting in l imburgse provin
cialistische mineur - te rmen 
wordt gesteld. 

Het weze duidelijk gesteld 
dat daar waar Leynen met de 
goevernele reden van Roppe 
(prov. raad 2 okt. 1967) schermt 
dit ons niet bindt. 

Voor ons blijft nog steeds de 
hoofdvraag : waar ver t rekken 
wij en waar gaan wij naar toe? 
Senator Leynen spreekt alleen 
over het vertrek. Zo dreigen 
wij met het hele opzet te ver
vallen tot op het niveau van 
deze heren : een derderangsrol-
letje. 

De wettelijke regeling die 
door de regering beloofd werd, 
zal een eerste test zijn van wat 
de heren willen en welke ruim
te voor de verdere evolutie ge
schapen wordt. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
J. HARDY, senator 

Elke derde zaterdag van de maand : 
Overpelt : bij J. Olyslagers. Hasselt-
s t raat 22 van 9u tot 9u30. 
Meeuwen : café « AVelkom » Dorp 4. van 
lOu tot 10u30, 
Gruitrode : café « Uilenspiegel» Dorp, 
van l l u tot lluSO 
Lanaken : café «Saf i r» . Statiestraat 
van 14u tot 14u30. 
Eigenbilzen café « De Kroon ». Brug
st raat 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.) Al de andere vrijdagen 
van de maand staat zijn sekretaris Ur
baan Grognard, ter beschikking voor 
dienstbetoon zelfde uren 

E. RASKIN, volksvert^'genwoordiger 

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. 

Jonge man zoekt week-end-vracht-
werk. Kontakt via apoteker Guido 
Delang, Rollierstraat 1, St. Amands-
aan-de-Schelde, tel. 052/322.83. 

T 134 

Weduwe van vlaams-nationalist zkt 
dame vanaf 50 jaar als inwonend 
gezelschap. Er wordt geen bijdrage 
voor kost en Inwoon gevraagd, er is 
een werkvrouw en de was gaat uit 
huis. Er kan eventueel ook over een 
vergoeding gesproken worden. Zich 
wenden : de Schaepdrijver, Haas-
donkse Steenweg 75, Temse, tel. 
03/710120. T 135 

Jonge lasser zoekt passende betrek
king te Mechelen, Brussel of Ant
werpen. Schrijven of telefoneren : 
43596,,W. Jorissen, Louisaitraat 3 V 
2800 Mechelen. T 136 

Vader van 4 kinderen, gebrood
roofd wegens vlaamse overtuiging 
zoekt dringend werk als magazij-
nier-stock of bekleder-omlijsting 
school- en konferentieborden (plan-
nings - millimetertekenborden), wo
nende Brussel 7 (Anderlecht). 

T 137 

'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 17 u tot 18 u. 

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

L. DTJCHATEAÜ, provincieraadslid. 
Aan huis : Steenweg, Hoeselt. Tel. 
011/18188. alle dagen van 9u tot H u 

J. OLYSLAGERS. orovincieraadslid. 
Aan huis : Hasseltstraat 22. Overpelt: 
Tel 011/39203 alle daeen 

J. PLAS", provincieraadslid 
Aan huis, Collsgelaan 5. Peer Tel. 
011/39203 alle dagen op afspraak 

F. VAN HOLLEBEKE. provincieraads-
lid. 
Aan huis : Kielenstraat. Tongeren Tel. 
032/32524 iedere woensdae 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 18u tot 
19 uur 
K. VAN ECHELPOEL, sociaal assistent, 
Aan huis : Neeroeterenstraat 41 Opoete-
ren, iedere woensdag van 20u tot 22 uur. 
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Antwerpen 
Antwerpen (stad) 
WIJKVERGADERINGEN 

25 september lokaal «Sport-
duif» om 20.30 u. te Beren-
drecht; 2 okt. lokaal «Cen
trum » om 20.30 u. op Luchtbal. 
STEUNLIJSTEN 

Hebt u nog niet ingetekend ? 
Dan wordt het hoog tijd. Op 
het sekretariaat, Wetstraat 12 
ligt de steunlijst ter onderteke
ning. 
RADIOWAGENS 

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

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

Zaterdag 3 okt. om 20.30 in 
de zaal Thierbrau, Groenplaats 
Toegang gratis ! 
VERKIEZINGSUITSLAGEN 

Op de dag der verkiezingen 
11 okt. 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. 
« 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. 

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 Dillen, 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. 
FONS JANSSENS 
OVERLEDEN 

Tijdens onze algemene ver
gadering van 11 september 11. 
werd het iedereen kil om het 
hart. wanneer wij het plotse 
overlijden vernamen van één 
onzer trouwste medestrijders, 
Fons Janssens. Hij was het 
schoolvoorbeeld van de echte 
volksnationalist, die zich zon
der het minste ontzag voor zijn 
eigen persoontje, en zonder de 
minste politieke aspiraties, on
voorwaardelijk inzette voor de 
Vlaamse strijd van iedere dag. 
Voor onze afdeling, voor ons 
bestuur was hij de overal aan

wezige, de gewetensvolle ver
slaggever, het duiveltje doet-al, 
voor wie geen enkele karwei 
minderwaardig scheen, wan
neer hij ze nuttig oordeelde 
voor de opgang van zijn gelief
de volk. Zelden ontmoette ik 
één der eenvoudigen uit ons 
volk met zulk een klare kijk op 
de essentie van onze strijd, met 
zulk een onvoorwaardelijke 
trouw. Het besef dat zijn aller
laatste woorden nog de Volks
unie en Vlaanderen golden, 
kunnen wij niet voorbijgaan. 
Wij beseffen ten volle dat de 
spanning en het werk rond 
de gemeenteraadsverkiezingen 
zijn zeer zwak hart ten slotte 
fataal geworden zijn. 

De Volksunie - Borgerhout 
biedt haar blijken van medele
ven aan bij zijn echtgenote, 
kinderen en familieleden. 

Dirk Stappaerts, voorzitter. 

Broechem 
BEKWAME KANDIDATEN 

Vlaams-nationale aanwezig
heid op lokaal vlak is een op
dracht, die iets anders is dan 
gemeentelijke ambities en 
dorpspolitiek. Vier van onze 
kandidaten volgden de speciale 
kursus van gemeentebeleid en 
behaalden hun brevet na het 
inzenden van een persoonlijk 
werk. 
STEUN, MEDEWERKING 
EN PROPAGANDA 

Steun en materiële hulp is 
nog steeds welkom. P.C. 1507, 
Kredietbank Broechem reke
ning 1050 V.U. 

Wilt gij iets doen, neem kon-
takt op met één van onze kan
didaten. Alle hulp is welkom 
en wordt naar waarde geschat. 

Overtuig uw vriend, uw ge-
buur van de noodzaak van de 
aanwezigheid van de V.U. op 
lokaal vlak. Verwijs hem enkel 
naar de prestaties 'van onze 
vriend Jules die zes jaar lang, 
gans alleen het beste van zijn 
krachten heeft gegeven om een 
en ander te bereiken, maar 
vast en zeker sommige nadeli
ge zaken heeft wet^n te ver
hinderen of te milderen. 

Edegem 
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 ». 
GESLAAGDE 
VERKIEZINGSSTART 

Meer dan 200 aanwezigen op 
onze grootse verkiezings
avond ! Een puik programma 
dat iedereen bevredigde! Wij 
kunnen met vertrouwen de 
verkiezingen tegemoet zien. 
Wij danken allen die bijdroe
gen tot het welslagen van deze 
avond. 
OVERLIJDEN 

Het bestuur betuigt zijn me
deleven met de rouw die onze 
sekretaris en ons lid A. Van 
Reeth en familie trof door het 
afsterven van mevrouw Van 
Reeth. 
GETUIGEN GEVRAAGD 

Wie wil fungeren als getuige 
op 11 oktober geve zijn naam 
op aan L. Van Huffelen, Baron 
de Celleslaan 32. 
AUTOKARAVAAN 

Onze autokaravaan van 10 
oktober moet uitgroeien tot een 
triomf door uw aanwezigheid. 
Houd deze datum vri j! 
VOORZITTERS... 

Wie lid is van een der vol
gende verenigingen, schrijve 
dadelijk een brief aan de res-
pektieve besturen om het ont
slag te eisen van de voorzitters, 
wier funktie onmogelijk is ge
worden door hun kandidatuur 
op de C.V.P.-lijst : Kruispunt 
(Bonjean); Gemeentelijke 
jeugdraad (Rumes); Jong-Ede-
gem (Billion); Tornado (Ver
mant); Harmonie (Beeck-
mans); Fanfare (De Belder). 

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 harte 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). 

Hove 
VERKIEZINGSFONDS 

Onze leden en simpatizanten 
die een bijdrage wensen te 
storten komen altijd terecht 
door een overschrijving op post
rekening nr. 24.24.81 van de 
Kredietbank te Mortsel, ten 
voordele van : Volksunie, afde
ling Hove, Bankrekening nr. 
08833 of kan ook worden afge
geven onder gesloten omslag 
aan één van de bestuursleden. 

heid van de te waterlating van 
hun huwelijlffibootje op 17 sep
tember 11. Even zoveel aan me
vrouw en onze o/voorzitter Jos 
Debackere en de familie Wau-
man. 
GEZINSKILOMETER 

Heden zaterdag zitten wij vol 
spanning om de einduitslag te 
kennen van de «gezinskilome
ter-finale » op «den Heizel». 
Ook in deze verkiezingstijd ge
ven wij graag onze «V.U.-
duim» voor onze mortselse fa
milie Fr. Verheyen-Geerts, die, 
hopen wij, na de reeds tot hier
toe geleverde prachtprestatie's, 
een overwinning naar onze ge
meente kunnen meebrengen. 

Vorst-Kempen 
BAL 

Heden zaterdag 19 september 
te 20..30 uur derde Volksunie
bal in zaal «Rodeo» aan de-
kerk te Klein-Vorst. Orkest : 
The Harengo's. Inkom 35 fr. 

met G. Geens, Trekkerstraat 18. 
Financiële steun wordt met 

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

Zellik 
DRINGENDE OPROEP 
Stort zo haast 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. 

Oost-Vlaanderen 
Aalst 
AUTOKARAVAAN 

Heden zaterdag 19 sept. te 
2.30 uur aan ons lokaal «De 
Vriendschap». Kerkstraat 9. 
Parkeren in de Pondstraat en 
aanpalende straten. Wij reke
nen op een massale opkomst : 
autobestuurders laat niet tever
geefs op u wachten! 
VOLKSUNIE 
INSTUBFAVOND 

Hedenavond 19 sept. gaat in 
de feestzaal van ons lokaal 
«De Vriendschap» een instuif-
avond door vanaf 20 uur ten 
bate van ons kiesfonds. U zal 
er in een gezellige sfeer kun
nen kennismaken met onze 
kandidaten. Tot straks? 
V.U.-NACHT 

Naast propaganda allerhande 
wordt de V.U.-nacht van zater
dag 26 sept. in de zaal « Clan » 
te Zottegem een hoogtepunt in 
de verkiezingsstrijd. Orkest : 
The Musical Friends uit Halle. 
Toegangsprijs : 50 fr. Deuren : 
21 uur. 

West-Vlaanderen 

Groot-Brugge 

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 
te bezorgen en pas afscheid te 
nemen na het schenken van een 
mild steunbedrag ? Dat zal ons 
toelaten bepaalde bamumrekla-
me passend te beantwoorden en 
wat even belangrijk is onze 
voorstellen en onze kandidaten 
op zo ruim en intensief moge
lijke schaal bekend te maken. 
Hun vizie is ook de uwe, werk 
dus mee aan de verwezenlij
king ervan ! 

m 
i. van Overstraeler 

Hoofdredakteur 
Alle briefwisselino voo» 
redaktie naar 
Rotatyp, Sylvaln Duputtlaan 
110 1070 Brussel. TeL 
23.11.98 

Beheer 
Volderssfr. 7 1 , Brussel 1000 
rel. (02)125.160. 

Alle klachten voor niel orrt-
vangen van blad op dit adres 
Jaarabonnement . 300 tr. 
Halflaarlljks : 170 fr. 
OrlemaandelIJks 95 fr. 
Abonnement buitenland 

480 fr. 
Steunabonnement 820 fr. 

(minimum) 
losse nummers 8 fr 
Alle stortingen voor het blad 
op oostrekenlng 1711.39 
<Wi)» Vlaams-nattonaal week
blad. 

\/erantw uitgever Mr F. Van
der EU« Be'7fa»"m<»raa* 20 

Brussel 1120 

Kapellen 
BAL 

Zaterdag 26 september a.s. 
om 20.30 u. in de zaal «Star-
renhof», Kapelsestraat, 61 Ka
pellen. Orkest «The Rain
drops»; leiding Jan Dewilde. 
Algemene inkom 20 fr. 

Kontich 
VERKIEZINGSBAL 

Zaterdag 26 september a.s. 
vanaf 20.30 u. eerste groots bal 
in de nieuwe Sport- en Feest
zaal van het Thierbrauhof, 
Astridlaan 73 te Kontich. 
Groot orkest Emiz, 23 uitvoer
ders. Parking van 8000 m2, 
zaal met 2.000 zitplaatsen. 

Merksem 
PROPAGANDA 

Wie wil meewerken aan de 
propaganda, of meent zich 
dienstig te kunnen maken, kan 
zich in verbinding stellen met 
Joz. Simon, Laaglandlaan 23, of 
met het sekretariaat Sint Lut-
gardisstraat 56, tel. 45.57.77. 
Ieder die wil helpen kan ook 
kontakt nemen ieder donder
dagavond vanaf 20 uur in Tijl, 
Bredabaan 298 
KIESFONDS 

Verschillende leden en sim
patizanten kwamen hun finan
ciële bijdrage voor de kiespro-
paganda afgeven of hebben ge
stort. Maar er moet nog veel 
geld binnenkomen. Om de 
strijd op een doelmatige wijze 
te voeren in deze moderne tijd 
moeten wij over aanzienlijke 
middelen kunnen beschikken. 

Wie kan, stort een degelijk 
bedrag op onze rekening Kre
dietbank Merksem, nr. 1141/ 
09540, of op het postcheknum-
mer van deze bank 240/293 
voor de Volksunie Merksem. 

Mindere bedragen, ook grote
re, kan men onder gesloten om
slag of tegen ontvangstbewijs 
afgeven op het sekretariaat, 
Sint Lutgardisstraat 56. Alle 
grote en kleine bedragen wor
den in dank aanvaard. 
AUTOKARAVAAN 

In samenwerking met de 
V.U.-afdeling Schoten wordt 
een autokaravaan ingericht op 
zaterdag 3 oktober 1970, bijeen
komst om 14 uur, op de Maan-
tjesteenweg. 

Al onze autobezitters zouden 
moeten aanwezig zijn, terwijl 
wij hen verzoeken bij vrienden 
en kennissen wagenbezitters 
aan te dringen aan deze propa-
gandatocht mede te doen. 

Voor de organizatie is het 
wenselijk dat de deelnemers 
inschrijven bij een van onze 
bestuursleden of op het sekre
tariaat. 

Mortsel 
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. 
GELUKWENSEN 

Bij de geboorte van kleine 
Ilse wensen wij mevrouw en 
dhr Jan Poels een hartelijk 
proficiat. In Uw vreugde om 

ihet nu ontstane « drie-meisjes-
huis» delen bestuur en afde
ling V.U.-Mortsel. 

Een warm proficiat aan dhr 
en mevrouw Wauman-Debacke-
re, vanwege V.U.-afdeling en 
bestuur Mortsel, ter gelegen-

Brabant 
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 te geven aan het 
arr. sekretariaat, Dupontstraat, 
27 te Schaarbeek. 1030, tel. 
17.92.18 (open elke avond van 
19,15 tot 22 uur). 

Wij moeten absoluut vrijwil
ligers hebben voor de volgende 
zaken : plakkersploegen voor 
de agglomeratie; wagens om 
autokaravanen in de bnisselse 
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. 
MEETING TE VILVOORDE 

Vrijdag 2 oktober a.s. te 20 u. 
zaal de Witte Leeuw (op de 
Markt). 

Sprekers : dr. Anciaux, Sels 
en Fr. Van der Eist. 

Brussel (stad) 
RALLY 

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

Sociaal dienstbetoon in het 
lokaal Uilenspiegel, Pletinckx
straat, 38 op dinsdagavond van 
20 tot 21 uur en zaterdagna
middag van 15 tot 18 uur. 

Dworp 
VOLKSUNIE-
PALLIETERKLUB DWORP 

Mossel- en fritfestijn in de 
« Leeuwerik » op 3, 4 en 5 okto
ber, resp. om 17 u 30, 12 u en 
18 u. Ten voordele van het Sin
terklaasfeest voor alle dworpse 
kinderen. 

Merchtem 
V.U.-DANSFEEST 

\ Zaterdag 24 oktober om 20.30 
u. in de zaal « Oberbayern », 
Stoofstraat, Merchtem. Orkest : 
Harry and his Peacocks en op
treden van de kleinkunstgroep 
« De ark van Noë ». 

JSchaarbeek 
VOORLICHTINGSAVOND 

Grote voorlichtingsavond in 
de zaal « Luxor » Pa vel j oen
straat 56 te Schaarbeek, op vrij
dag 2 oktober te 20 uur. .Spre
kers : Vic Anciaux, Eugeen De 
Facq en Jan Cox. 

Alle leden, simpatizanten en 
Vlamingen welkom. 

St-St^vens-WoIuwe 
VERKIEZINGEN 

Neem kontakt op met dr B. 
De Waele. Eversestraat 94 of 



NIEUW... 
EN NAAR IEDERS BEURS 

TOTAAL NIEUW 
• • • 

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

— I M O -

F 100.000 AAN KONTANTEN VOLSTAAN OP UW GROND 

QUALITY : 

gelijintoefs verdieping 

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-pIaats, speelruimte, 
grote keuken, bergplaats, dubbele garage, 5 of 6 
slaapkamers, 2 badkamers, meidenkamer enz..j 
Toch blijft het voordelig. 

BOUWPRIJS vanaf siehts F 2.000.000,. 

EERST VRAGEN D A N KOPEN .-, 

Raadpleeg nog vandaag één onzer in format iecent ra bezoek on
ze realisaties vi l la 's eensgezinswoningen bu i tenverb l i j f appar
tementsgebouw fabriek voor ieder van deze bouwdisc ip l ines 
staat een staf van gesoecialiseerde medewerkers voor U klaar o m 
U met raad en daad b i j te staan b i l de keuze van een geschikte 
grond, het aspekt en de nut t ige indel ing van de won ing alsook 
b i j de f inancier ing van d i t alles word t U deskundig een leiddraad 
gegeven 

Si'uur daarom vanóaaz no9 dexe bon op en morsten zal U 

verbaasd opküken naar de voordelen en mogelijkheden 

die wij U bieden. 

NAAM : 

ADRES : 

B O N 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte • 

en wens de voordelen te Kennen die U mij 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 gemeentpn •: 

— houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardigden 
of zal ik een bezoek brengen aan uw Informatiecentrum te 

op te u 

Handtekening 

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

« KUNNEN » een wilskrachtige naam voor een groots bedrijf. 
AN"nVfRPEN 

Meir 18 
Tel r03) 31.78.20 

CENT 
Onderbergen 43 

Tel (09>25 19.23 

GENK 
WInterslagstraat 22 

Tel ^0n) ' ;44 42 

LEUVEN 
Brusselsestraat 33 
Tel (016> 337.35 



2 4 i r a 

DORTMUNDER THIERBRAU HOF 

KONTIGH-ANTWERPEN 

W i e Dor fmunder Thierbrau Ho f nog n iet zag 

moet er z i j n op 26 september op 

HET BAL VAN DE VLAAMSE KRING ^"'"''"*°'"''"•'" = 
E M I Z met zanger A R N O L D en zangeres RUDIJNA. 

De grootste (2400 pL) en schoonste baancafé van het land. MOENS met zangeres S I M O N E S I M O N ET. 

ZO EEN KANS WORDT U GEEN TWEEMAAL GEBODEN... 

OOSTENRIJKSE HERENLODENS 
gewaarborgd 100 fen 100 xuivere wol - waterdicht 
klassiek overjas model (1 rij midden - 3 knoop split) 
twee kleuren : donker grijs - jagersgroen 
maten van 46-56 WAARDE 2495 FR. 

EKSKLUZIEF VOOR WIJ-LEZERS 
en enkel zolang de voorraad s t rek t tegen de A B N O R M A L E CADEAUPRIJS V A N 1000, ZEGGE EN 

SCHRIJVE D U I Z E N D FRANK ! 

Door f inanciële verp l icht ingen heef t de fabr i kan t van deze 

mantels minstens 6 a 700 fr . per s tuk verlies geleden. Voor 

U een reden te meer om v lug van d i t un ieke aanbod te pro

f i te ren ! EN SUCCES K L E D I N G TE LEREN K E N N E N ! 

Gezien het om een par t i j van 500 lodens gaat brengen we 
deze mantels in onze zaak in reklaamverkoop tegen de pr i js 
van 1250 fr . U moet dus absoluut deze ADVERTENTIE 
MEEBRENGEN anders betaalt U 250 fr . meer. En dan is het 
nog zeer voordel ig wan t desst jassen z i j n BESLIST 1.000 FR. 
MEER W A A R D ! 

SUCCES KLEDING MEYERS 
A. DE LANCLESTRAAT 4-8 
met meer dan 1000 v ierkante meter w inke l r u im te een der 
BELANGRIJKSTE kledingszaken in Vlaanderen. 
Kof f ie- en bierbar Kunstsalon 

2640 NIEL-RUPEL 
Open alle werkdagen van 9 to t 20 uur 

zaterdags to t 18 uur. 
Z o n - en feestdagen steeds gesloten ! ! ! 

MET DEZE ADVERTENTIE BLIJFT U EVENEENS 1.500 FR. KORTING GENIETEN BIJ AANKOOP VAN 
EEN HERENKOSTUUM ! 

VLAAMSE AUTOMOBILISTENBOND 
Vergunning Nr 1185 Cat A 

aansluiting : 350 fr. 
Denk eens aan de ta l r i j ke voordelen die het l idmaatschap van 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 
voor U meebrengt 

— om de veert ien dagen een r i j k gevuld nummer van de 
« Au to toer is t » 

— een kosteloze verzeker ing tegen dodel i jke verkeersongevallen 
(25.000 fr.) 

— de ui tgebreide dienstenver lening op de weg door de 
« W A C H T OP DE W E G » 

— kosteloze in l ich t ingen nopens al lerhande jur idische, f iskale 
en toerist ische aangelegenheden 

— kosteloos nazicht van de wagen ( indien h i j geen 4 jaar oud is) 
— fac i l i te i ten b i j de afhandel ing van allerlei re isdokumenten. 

Inlichtingen op het hoofdsekretariaat : 
V.A.B.-V.T.B. : Sinf-Jakobsmarkt 45, fe Antwerpen, tel. 03/31.09.95, Aalst of te Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, 

Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Vilvoorde, Turnhout. Vrijdagavond open tot. 20 u. 

ANTWERP PUBLIC 

RELATIONS 

Hof ter Schrlecklaan 33 
BERCHEM ANTWERPEN 

Alle reklame en ont
werpen, teicsten 
perskonferenties, ver
talingen tekeningen, 
enz 

Publiciteitsagent vooi 
« WIJ 

VLAAMS-NATIONAAL) 
Tel (03)30.48.99 


