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Het gonst weer in de poli
tieke cenakels, de spanning 
stijgt, want Eyskens wil er 
komaf mee maken en komt 
— waarschijnlijk op 24 no
vember — voor een derde en 
laatste grondwets-ronde in 
de Kamer. In de stroomver
snelling klitten de rooie rak
kers weer aaneen : zij willen 
op hun partijkongres in de
cember weer allen samen de 
internationale zingen. 

Een kleine vlaamse « ges
te » nog, en de Simonet-
boys draaien weer bij. De 
kommunisten kwamen hun 
duit in het brusselse zakje 
doen : géén « carcan », en 
vanaf volgend schooljaar al 
de onbeperkte « liberté du 
père de familie ». Asjeblief! 
En blauwe Willy De Clercq 
hecht aan een strenge afba
kening van de olievlek ook 
al weinig belang. 

gewetens
onderzoek 

«Rond de grondwetsherzie
ning is een linkse frontvor
ming bezig » schrijft Gazet 
van Antwerpen ». En de Fi-
nancieel-Ekonomische Tijd 
waarschuwt : « De regering 
mag. om een meerderheid te 
bereiken, geen vlaamse toe
gevingen doen. De ontman
teling van de « carcan » zal 
de vlaamse gemeenschap in 
het harnas jagen ». 

Hulpeloos drijft de vlaam
se CVP in die politieke 
stroomversnelling m e e . 
Slaat zij, of slaat die ellen
dige «Waalse» grondwetsher
ziening straks op de klippen 
te pletter ? En wordt met 
geen woord meer gepraat 
oyer de eerloze reeks toege
vingen die zij reeds deed in 
ruil voor een papieren be
grenzing van het brussels 
tweetalig gebied. Straks zal 
zij weer eens — met de dood 
in het hart — die laatste 
troostprijs mogen afgeven 
aan de schreeuwende Brus
selaars. Minister Tindemgns 
gaf het toe : men is alweer 
aan « een gewetensonder

zoek » toe over sommige 
nieuwe teksten. Geen mens 
die zich illuzies maakt. De 
nieuwe toegevingen die ver
goelijkend « kleine tekst
aanpassingen » worden ge
noemd, zullen van de Vla
mingen moeten komen. En 
de CVP — die weer vrien
delijke knipoog.ies krijgt 
van haar PSC-vriend je, dat 
Leuven wil vergeten — is 
daartoe bereid. Een van 
haar woordvoerders vroeg 
zich alleen nog af « of dege
nen die een wijziging in de 
teksten voorstaan wel dege
lijk zullen aanwezig zijn bij 
de parlementaire besprekin
gen ». 

Met andere woorden : als 
de CVP de verzekering 
wordt gegeven dat de grond
wetsherziening er ditmaal 
doorkomt, dan is zij bereid 
nóg meer brussels water in 
haar wijn te doen. Alsof het 
goedje nog niet ondrinkbaar 
genoeg was voor de Vlamin
gen ! G'ïen ogPfUblik heeft 
deze partij, die het steeds 
doet (met toegevingen), 
ooit enige bereidheid ge
toond om met de Volksunie 
te praten over een gemeen
schappelijke houding. Wij 
hebben het haar herhaalde
lijk voorgesteld, maar het is 
geweten dat haar zure voor
zitter Vandekerckhove des
noods wèl met de baarlijke 
duivel wil praten, maar niet 
met ons. Het zii zo. Straks 
kunnen de CVP-ers dan 
weer in koor jammeren over 
de « vaandelvlucht » van de 
Volksunie. Je moet maar 
durven : nooit zijn zij bij 
het vlaamse vaandel geble
ven, zij hijsen liever de wit
te vlag... 

Als haar grondwetsherzie
ning straks lukt — met de 
grinnikende steun van frans-
taligen — zal zij aan Vlaan
deren zijn laatste en belang
rijkste troeven hebben ont
nomen in ruil voor een paar 
teksten, waaraan de frans-
dolle Brusselaars» zo goed 
hun hielen zullen vegen als 
aan de hele taalwetterij 
voorheen. 

Maar wij verzekeren het 
haar : eens komt het federa
lisme er tóch ! 

Te Beersel zwaaien nu leliaarts de plak . (zie p. 12-13) 

de "fout" 

van de volksunie 

Een wankelmoedige Vlaming wierp het ons 
nog deze week voor de voeten : « Uw boycot van 
de grondwetsherziening was fout. Het was uw 
plicht het artikel over de afbakening van de 
brusselse agglomeratie goed te keuren. Had u na 
de stemming de zitting definitief verlaten, dan 
had u Vlaanderen een dienst bewezen ». 

Waarmee nog maar eens bewezen wordt hoe 
weinig sommige flaminganten eigenlijk afwe
ten van de parlementaire werkwijzen en hoe 
weinig zij de handige kneepjes van de beroeps
politici door hebben. Wat erger is : hoe gemak
kelijk zij onder de indruk komen van de volge
houden leugenkampanjes van de traditionele 
partijen, die over machtige kommunikatiemid-
delen beschikken. 

Sedert verscheidene maanden zetten CVP, 
ESP en PVV alles op alles om de Volksunie in 
de ogen van het brede vlaamse publiek te dis-
krediteren. Zij, de schuldigen van het hele brus
selse rotzooi, steken nu solidiar een beschuldi
gende vinger uit naar onze partij die nooit iets 
anders heeft gedaan — in de meest ondankbare 
omstandigheden — dan het verdedigen op elk 
vlak van de vlaamse belangen. 

Dat de traditionele partijen woedend zijn op 
de Volksunie is wel te begrijpen : zij tenminste 
heeft hun geniepig spel terdege door, en zij 
durft de middelen te gebruiken om het te dwars
bomen. Zij. die nooit rond het vlaamse vaandel 
te vinden waren, verwijten haar nu « vaandel-
vlucht » en ondemokratische sabotage. Zij spe-
kuleren daarbij op het korte geheugen van de 
massa, die wel niet meer zal weten dat de CVP 
in 19.54 de boycot-taktiek toepaste, (óók in ver
band met de grondwetsherziening) en dat de 
BSP net hetzelfde deed in 19.58. In het politieke 
bedrijf gebruikt men de middelen die men ter 
beschikking heeft. 

Een daarvan is de parlementaire boycot. 
Maar goed, dat is niet de essentie. Het gaat 

hem om het moment waarop wij deze taktiek 
hebben toegepast. « De goede artikelen stem
men, en dan weglopen » raden sommigen ons 
goedbedoeld aan. 

Begrijpen zij dan werkelijk niet dat dit met
een zou betekenen dat de hele grondwetsherzie
ning er dan doorkomt ? De franstaligen zullen 
prezent zijn — daar kan je donder op zeggen — 
wanneer hün artikelen ter sprake komen. Dat 
dit niet bewezen is ? Wel, waarom ging de h. 

Eyskens dan niet door met zijn reeks artikelen 
nadat het « brusselse » artikel gestrand was 1 
Het is eenvoudig : omdat de CVP wel degelijb 
beseft dat al deze — voor Vlaanderen erg nade 
lige teksten — er zonder moeite zouden zijl 
doorgekomen met de hulp van de franstaligen 
Zij zou dan met een hele mand vol eerloze foe 
gevingen hebben gestaan zonder ook maar ééf 
tekstje dat zij als grote vlaamse overwinninf 
kon proklameren. 

Nee, die hele grondwetsherziening van Ey» 
kens is voor de Vlamingen als een mand vol rot
te appelen. Er zitten er misschien één of twe« 
tussen die er — oppervlakkig bekeken — enigs
zins gppetijtelljk uitzien. Nu zegt de h. Eyskenss 
kijk, die (goede) appel kan je krijgen, maar je 
moet er al de rest bijnemen, anders krijg je he-

" lemaal niets ! Nu willen sommige Vlamingen dal 
wij dit aanbod toch maar zouden aanvaard heb
ben. Wij hebben het niet gedaan omdat wij we» 
ten dat zelfs die paar goede appelen de « buik» 
ziekte » hebben. Nee, daarvoor bedanken wil, 
liever niets dan zo'n mand rottigheid. 

En dat hebben ook de voornaamste vlaamse 
kultuurverenigingen wel begrepen. Zij ook zeff» 
gen : liever géén grondwetsherziening, dan eeo 
slechte ! 

In onze volgende afleveringen zullen wij punt 
voor punt die « waalse grondwet » kritisch on
der de loep nemen. Wij hopen dat de laatste 
twijfelaars onder de vlaamsgezinden dan zullen 
inzien dat het eenvoudig niet gaat « de afbake
ning van Brussel goed te keuren en al de rest af 
te wijzen ». Wie het precies wil weten, kan rus» 
tig de brochure « de VU en de grondwetsherzie
ning » aanvragen op ons sekretariaat. Senator 
Baert, een van de knapste juristen uit het parle
mentaire haUrond, legt het daarin allemaal glas
helder uit. 

Straks zal de regering een derde keer met haar 
teksten voor de Kamer komen. Wij weten niet 
of zij ditmaal voldoende volksvertegenwoordi
gers bereid zal vinden om aanwezig te zijn. Op 
ons hoeft zij niet te rekenen, tenware zij bereid 
zou zijn onze fundamentele bezwaren weg te ne
men. Maar dat is nauwelijks denkbaar : zij geeft 
liever toe — zo is het altijd geweest — aan de 
franstaligen, dan aan mensen die enkel het ho
ger Vlaams belang voor ogen hebben. En zij re
kent daarbij weer eens op de vlaamse CVP om 
het (met vlaamse toegevingen) « te doen ». 

doe mee: werf een abonnee 9 doe mee: werf een abonnee # doe mee t werf een abonnee 

er komt schot in 

De oranje werfkaarten, waarmee de 
namen van nieuwe abonnees op « Wij » 
naar het sekretariaat worden doorge
stuurd, komen nu vlot binnen lopen. Le
xers van « Wij » die niet over zo'n 
werfkaarten beschikken, en die ook hun 
steentje willen bijdragen, kunnen die 
kaarten aanvragen op het partijsekreta-
riaat (Voldersstraat 71, Brussel), zij 
kriisren dan ook de kans mee te dingen 

naar de prijzen waarmee de beste wer
vers worden gehonoreerd. Het volstaat 
natuurlijk ook het abonnementsgeld 
(300 fr. voor één jaar, 170 fr. voor een 
half jaar, 95 fr. voor 3 maanden) over 
te schrijven op prk 1711.39 van « Wij », 
met vermelding op het strookje van 
naam en adres van de nieuwe abonnee. 

Vorige week schreven wij terloops 
« waar blijven de dames ? ». Inmiddels 
hebben een aantal van onze VU-ladys 
dat flink op hun krachten genomen en 
zij zijn furieus aan het werven gesla
gen. En weer eens plaatste Konings-
hooikt zich in de kijker : waar Frans 
van Bouwel als allereerste een oranje 
kaart instuurde, zo kwam van zijn 
dorpsgenote mevr. Op de Beeck de al
lereerste « vrouwelijke » reaktie. Pro
ficiat ! 

Als wij de verschillende arrondisse

menten eens overlopen, dan zien wij 
dat Brussel en Aalst zich aan de kop 
van het peloton installeerden. Een vijf
tal arrondissementen lieten echter 
nog helemaal niets van zich horen. Al
lo, jongens, waar blijven de kaarten ? 
Wachten zij wellicht tot zij een pak 
nieuwe abonnees ineens kunnen bin-
nensturen ? Voor onze administratie 
zagen wij toch maar het liefst dat zij 
regelmatig en zonder verder uitstel hun 
kaarten zouden posten. 

Frans van Sumere uit het bedreigde 
Beersel (bij Brussel) gaf deze week het 
goede voorbeeld : hij stuurde maar 
meteen vijf nieuwe abonnees in en 
schreef ook prompt het bedrag daar
voor over. Zo hoort het ! Zullen onze 
militanten en mandatarissen uit het 
rustige vlaamse binnenland zich laten 
vloeren door onze mensen op de moei

lijke voorposten bij Brussel ? 
Een ere-saluut nog voor de mannen 

die deze week behoorlijk « hun steke 
stonden » : van Mulders Erik (Leut), 
van der Straeten Flor (Denderhoutem), 
Beenders Theo (Zaventèm), Meulen-
bergs Jules (Ramsel), Olaerts René 
(Genk), Opdebecq J. (Hove) en Jef 
Vinex, onze abonnementenkrak uit 
Erps-Kwerps. 

Ten slote nog dit : wanneer wij over 
enkele tijd een « algemene rangschik
king » zullen opmaken in de « ronde 
van de nieuwe abonnees » dan komen 
daarvoor enkel in aanmerking de reeds 
op onze prk gestorte abonnementsgel
den. Maak het de jongens op het sekre
tariaat dus gemakkelijk : stuur uw 
kaart(en) in en stort diezelfde dag het 
verschuldigde bedrag. Dank bij voor* 
baat 



iml 

Wij krijgen wat graag 
brieven van onze lezers. 
Mogen wij er echter nog
maals bij hen op aandrin
gen hun mening zeer 
bondig en gevat te formu
leren ? Dit bespaart ons 
de onprettige taak dras
tisch te moeten besnoei
en. Dank bij voorbaat. 

ons zelf zijn 

We moeten overal en in alle 
omstandigheden onszelf zijn, 
dus Vlaming met hart en ziel. 
We moeten daarvoor alles over 
hebben, voor een schoner en 
moderner Vlaanderen, opdat 
we niet zouden moeten erken
nen dat het een achterlijk land 
is. Wat het wordt door de schuld 
van een bende volksverraders 
en Knoeiers. Ik heb eerbied voor 
fteliik welk land, gelijk welk 
volk, gelijk welke taal. Maar 
dan verwacht ik van de ande
ren een zelfde respekt voor ons 
en verwerp ik het na-apen van 
anderen, zoals de franskiljons 
doen. Als iedereen deze stelre
gel volgt zal iedereen er wel 
bij varen. Intussen luidt onze 
gedragsregel : overal en altijd 
ons zelf zijn en blijven. 

V.S. te I. 

besten onzer broeders 

Ik ontmoette onlangs in het 
Brusselse een bejaarde dame, 
die perfekt Nederlands sprak 
en me op weg hielp naar een 
plaats waar ik goederen moest 
gaan lossen. Toen ze hoorde dat 
ik uit West-Vlaanderen kwam 

zei ze « Ik zou toch zo graag 
eens de IJzertoren te Diksmui-
de zien. Toen we onlangs in de 
nabijheid waren schoot ons tijd 
te kort voor een bezoek ». Deze 
hartewens ontroerde mij, voor
al toen deze oude dame vertel
de over de tijd toen m haar 
gemeente nog overal Neder
lands werd gesproken, waarna 
geleidelijk de verfransing be
gon. 

De brusselse Vlamingen zijn 
de besten onzer broeders en 
zusters. We moeten hen steu
nen in hun strijd tot handha
ving van zich zelf en ook van 
Vlaanderen zelf, in dat tans vij
andig geworden gebied. Laten 
we daarom overal in het Brus
selse onze taal spreken, ook 
wanneer we er zaken moeten 
doen. U zult verwonderd zijn, 
hoevelen er ons begrijpen en 
ons in het Vlaams te woord 
kunnen staan. Ik persoonlijk 
heb er niet de minste moeite 
mee gehad. 

J.K. te I. 

ook een oplossing 

Het knelpunt in de huidige 
politiek is wel de «uitbreiding» 
der stad Brussel. Het is zonne
klaar dat dit punt nooit de in
stemming der Vlamingen zal be
komen. Ik vind dat het moge
lijk is aan Brussel totale vol
doening te schenken mits de 
twee volgende punten : 

Wij, Vlamingen, moeten uit 
Brussel alle vlaamse diensten 
weghalen om ze over te bren
gen naar Antwerpen. Brussel 
is te vet en zal weldra barsten 
zo er geen gezondheidsmaatre
gelen getroffen worden. 

Wij moeten doen zoals men 
het voorbvield in Leuven heeft 
gegeven. Toen de franse afde
ling van de universiteit werd 
buitengezwierd, hebben de Wa
len een « louvain-la-neuve » ge
sticht in Wallonië. Waarom zou-

UW KIND 
IS BETER SPEELGOED WAARD ! 
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den de Walen en de Brusselaars 
geen « bruxelle-la-neuve » op
bouwen in de vlakte van Wa
terloo ? In die vlakte is plaats 
genoeg voor « uitbreiding » en 
de afstand van daar tot Brus
sel is niet groter dan de af
stand van Brussel tot Dilbeek 
of Linkebeek. 

Om gebeurlijk bruxelles-la-
neuve met het oude Brussel te 
verbinden kan men in 14 dagen 
een viadukt leggen om de « ech
te Belgen » toe te laten hun 
vroegere stad te bereiken zon
de, de vlaamse grond te moeten 
aanraken. Dit is een groot voor
deel voor hen maar ook voor 
ons... 

Er bestaat wel een vlaamse 
firma die deze viadukt zal kun
nen oprichten ; ze heeft het wel 
gedaan, in vier dagen, op de 
Tervuurse laan in het huidige 
Brussel. 

A.J. te B. 

in het leger 

Bij een onlangs bezoek aan 
vrienden in de kazernes van 
Turnhout en Herentals is mij 
het volgende opgevallen : De 
identiteitskaartjes welk op de 
kleerkasten der miliciens aan
gebracht worden (schap-etiket
ten genoemd) zijn — ook in het 

vlaamse land — tweetalig met 
Frans voorop. Hoelang moeten 
de v laamse soldaten nog ver
taalde Belgen blijven ? En hoe
lang moeten zij deze vernede
ring nog slikken. En waarom 
staat het ministerie van Lands
verdediging boven de wet ? 

Bovendien zag ik in Heverlee 
'Vlsams-Ri-abant) op de bin
nenkant van de deuren der 
troepenkamers .slechts eentalig 
franse mededelingen. Dat moe
ten we ook aanklagen. 

"J.G. te M.a.M. 

laken 

Ik begrijp niet. waarom deze 
zaak zo langzaam wegdeem-
stert ; van - geen enkele der 
« betichten » heeft me» een 
verklar ing gehoord. Alleen of
ficiële. Sprak minister Vranckx 
niet van « beestachtig optre
den » ? Zijn wij beesten, om
dat wij Vlaming zijn ? Is men 
in de Unie vergeten wat het be
tekent zijn dagen in de nor 
door te brengen, misschien wel 
onschuldig ? Mag men niet we
ten wat hier gespeeld wordt ? 
Hebben de negen zich ingezet 
voor de Volksunie, of waren zij 
op weg om tegenstrevers om te 
brengen ? Kan men deze Vla
mingen zo maar als een steen 
laten vallen ? 

V.V. te G. 

brussel 

« Brussel ontmantelen, mini
steries overhevelen naar Vlaan
deren, enz. enz. », zo schrijft de 
vlaamse pers. . . In één woord, 
Brussel straffen voor zijn 
vlaams-vijandige mentali tei t . 
Omdat het F D F een schitteren
de verkiezingsoverwinning heeft 
behaald ? De gemeentebesturen 

van de brusselse agglomeratie 
hebben altijd het vlaams ele
ment onderdrukt. Wat is er nu 
fundamenteel veranderd? Fran-
Icofoon Brussel heeft nu uit
drukkelijk tegen Vlaanderen 
gestemd. Dat is dan ook het 
enige. FDF-kolleges kunnen het 
op vlaams gebied niet slechter 
doen dan hun voorgangers, 
daar dit reeds het slechtst mo
gelijke was. 

In onze brusselse agglomera
tie wonen zowat 400.000 Vla
mingen, velen misschien nog 
onbewust, maar toch Vlamin
gen. 

Heelwat verdienstelijke Vla
mingen hebben te Brussel hun 
belangen, zijn er ingeworteld, 
net zoals om het even welke 
frankofoon. Dag aan dag heb
ben die Vlamingen moeten 
strijden op alle fronten, vaak 
zelfs onbegrepen, zelden echt 
gesteund door Vlaanderen. 

Brussel ontmantelen of hal
veren betekent de doodsteek 
toebrengen aan diezelfde brus
selse Vlamingen. Het is hun 
kulturele en hun materiële ruï
ne. 

Wij, Brusselaars, steeds op de 
voorposten, eisen van Vlaande
ren steun met alle middelen. 
Géén afbraak ! Het vlaamse 
Brussel is nog te redden : 
vlaamse politici, tot welke par
tij gij ook hoort, stem de nodi
ge wetten, doe ze vooral toepas
sen, die macht bezit u. 

A.W. te M. 

(red.) Wij zullen vanzelfspre
kend de vlaamse Brusselaars 
steeds met alle middelen bl i j 
ven steunen. Dat spreekt van
zelf. Maar hoeft dit te beteke
nen dat wij Brussel verder als 
een waterhoofd laten groeien ? 

De redaktle draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de irt/^ 
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt :dch het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen brieiwisseling ge-
voerd. 

van de redaktie 

Brussel, 10 november 1970. 

Betr . j v r i j e dag , , . 

De herdenking vaa de wapenstilstand van de eer

ste wereldoorlog geeft niet alleen aanleiding to t 

melancholische of pacif is t ische overwegingen, ze 

i s in de praktijk een vr i je dag voor bijna iedereen. 

In een drukkerij echter met kranten a l s voornaam

ste zorgenkinderen val t het niet mee, een werk

week 20 maar midden door te moeten hakken, wanneer 

zo'n feestdag op een woensdag v a l t . Dan moeten we 

met het zelfde werk in korter t i jd klaar komen. 

Het normale werkritme wordt bruusk onderbroken en 

even bruusk hervat. 

We komen vanzelfsprekend wel klaar met de krant. 

De krant kan itnmers niet wachten. Maar een hergroe

pering der feestdagen rond de weekends zou welkom 

zijn . . . WH 

It 



WIJ 

sociéfé générale : 

werkgever van meer dan 

150.000 mensen 
(aco) — In 1972 zal de Société Générale de Belgique haar 150-

iarig bestaan vieren. In 1822 werd ze opgericht door koning Wil
lem van de Verenigde Nederlanden, onder een nederlandse bena
ming. Het geschilderd por t re t van de vorstelijke stichter pr i jkt 
nog steeds in de grote vergaderzaal van de Générale. Hij was er 
een groot aandeelhouder van. De overdracht van zijn aandelen 
aan maatschappijen zoals de Générale en Cockerill-Luik is in de 
eerste jaren van de zwakke Belgische Staat na 1830 een mater ie 
van diplomatiek belgisch-nederlands overleg geweest. 

T i n n 
• ' ' 'Ifij 

Die tijd is lang voorbij. De 
Société Générale bereidt zich 
voor op een grootse viering en 
heeft haar eerste feestelijke 
teksten verspreid. Het begon 
met een toespraak van de goe-
verneur, Max Nokin, te New 
York. 

Nokin deed niet aan triomfa
lisme — het groot kapital isme 
maakt niet graag slapende hon
den wakker — maar hij liet 
toch niet na enkele feiten t e 
vermelden waarop we ons moe
ten bezinnen. 

Naar gelang van de beurs-
konjunktuur kan de effekten-
portefeuille van de Société Gé
nérale tussen 13 en 14 miljard 
frank worden geschat. Hierdoor 
neemt zij deel in het kapitaal 
van een aantal ondernemingen 
die samen ruim 150 000 perso
nen tewerkstel len en waarvan 
de aktiva, ekskluzief de bank-
sektor, ongeveer 275 miljard 
frank belopen. 

monopolie-pozitie 

Max Nokin zei ook nog dat 
in de jongste tien jaar de So
ciété Générale instond voor één 
viifde van alle nijverheidsin-
vesteringen in België, d.w.z. 
voor circa 100 miljard fr 

De staalondernemingen van 
de Société Générale — Cocke-
rill Sidmar en Arbed — nemen 
samen 13 % van de EEG-pro-
duktie voor hun rekening en 
bekleden aldus de vierde plaats 
te r wereld. In de sektor van de 
non-ferrometalen bekleedt de 
Groep talr i jke eerste plaatsen 
in Europa en in de wereld Dat 
geldt ook voor de studiebu
reaus : Traction & Electricite 

beheerst werken die een waar
de vertegenwoordigen van 
meer dan 50 miljard frank. 

Dit is he t beeld dat de So
ciété Générale zelf geeft van 
haar macht. Het is geen proza 
van een of ander linkse revo
lutionair die een schok-effekt 
beoogt, en soms geneigd is de 
invloed van Belgie's grootste 
t rus t te overdrijven. 

onduldbare toestand 

Voor ons is het een gelegen
heid om Volksuniestandpunten 
t e r zake nog even in herinne
ring te brengen : 

Het is niet gezond dat zoveel 
ekonomische macht verenigd is 
in het raam van één enkele pri
va te groep. De bestaande wet
telijke kontrole-mogelijkheden 
zijn belachelijk zwak als men 
ze moet aanwenden om het ge
meenschapsbelang te verdedi
gen tegen zulke enorme priva
te machtskoncentrat ie . Het is 
onduldbaar dat beschikkingen 
over he t lot van 150.000 werk
nemers en van hun gezinnen 
kunnen genomen worden door 
een beperkte groep mensen op 
wie geen enkele politieke of 
sociale instelling een noemens
waardige invloed kan hebben. 

Zolang over de omvang en 
over de oriënteringen van zo 
aanzienlijke investeringen kan 
beslist worden in louter privé-
verband, is de sociale dernokra-
t ie niet verwezenlijkt in dit 
land. 

Zo lang de part i jen en de 
vakbonden de stri jd tegen deze 
monopoolmachten niet aanbin
den, doen ze hun plicht niet. 

b.t.w. : doodsklok voor vele kleine 

middensf-andsbedrijven ? 
(aco) — De technisch-administratieve regelingen inzake BTW 

worden met grote ijver door de diensten van de belastingen be-
studeerd en bekend gemaakt. Zelden deed de fiskale admmistra-
tie een zo grote inspanning op het gebied van de voorlichting. 
Beroepsverenigingen, grote firma's en pr ivate studiegroepen blij
ven niet ten achter : de t ienduizenden zakenlieden en boekhou
ders die zich opnieuw op de schoolbanken moesten zetten om de 
toepassing van de BTW te bestuderen, kunnen een keuze doen 
uit zeer talri jke kursussen die werden ingericht. 

Of de betrokkenen de BTW 
nu inderdaad onder de knie 
hebben, en of de overgang van 
he t oude stelsel van omzetbe
lasting naar de nieuwe technie
ken zonder grote moeilijkheden 
zal verlopen : dat zijn vragen 
die we slechts in 1971 zullen 
kunnen beantwoorden. 

Het staat echter al vast dat, 
ondanks de speciale faciliteiten 
voor kleine middenstandsbe-
drijven, de BTW aanzienlijke 
nieuwe administrat ieve lasten 
legt op die kleine ondernemin
gen Middenstanders die tot 
nog toe hun administrat ie aan 
konden zonder personeel, zul
len veelal gedwongen zijn een 
administrat ieve kracht full-ti
me in dienst te nemen. 

einde van het marginaal 

kleinbedrijf 

We hebben de indruk — o p ' 
grond van persoonlijke kontak
ten in de middenstanderswe
reld — dat vele kleine bedrij
ven zullen bezwijken onder de 
daaruit voortvloeiende kosten. 
In vele andere gevallen zal de 
ontmoedigde kleine zakenman 
het zelfs niet meer proberen. 
Hij zal het hoofd in de schoot 
leggen. 

We voorzien in de volgende 
twee jaar een versnelde veref
fening of praktische (en/of ju
ridische) l ikwidatie van kleine 
middenstandszaken, waarvan 
het rendement tans op de 
grens tussen verlies en winst 

ligt De leefbaarheid ervan 
werd alleen verdedigd door één 
hard werkende man, eventueel 
geholpen door echtgenote of 
huisgenoten, en door een boek
houder die in de avondlijke 
uren iets wilde bijverdienen. 

menselijke drama's 

We hebben de vraag gesteld 
aan enkele middenstandslei
ders. Naargelang van hun ka
rakter klonk hun antwoord kei
hard of meewarig. 

« Kleine middenstandszaken 
waarvan het rendement zo pro
blematisch was, dat de inscha
keling van één full-time kracht 
voor boekhoudkundig en admi
nistratief werk (wegens de 
BTW-formaliteiten) te veel 
wordt , zijn ekonomisch niet 
leefbaar en moeten dan maar 
verdwijnen. Het is een sane
r ing ». Aldus de mening van 
de onmenselijke staalharde 
technikus. 

« Wat moet er gebeuren met 
zelfstandigen die tussen hun 40 
en 60 jaar er aldus het bijltje 
moeten bij neerleggen », vroe
gen degenen zich af die weten 
welke menselijke drama's er 
zich in de milieus van kleine 
middenstanders zullen afspe
len ? 

Men zou ten minste moeten 
nagaan of er geen organieke re
gelingen mogelijk zijn voor 
kleine zakenlui die wegens de 
BTW erui t moeten, en die een 
leeftijd bereikt hebben die hun 
inschakeling in een groter ver
band als werknemer bijna on
mogelijk maakt . 

'"X'jifWiait"WBiiU mOimmmmémmmmtii 

de misdaad van de grondspekulanten 
De voornaamste oorzaak van de verfransing in het vlaamse 

randgebied van de brusselse agglomeratie is de (massale) inwij
k ing van franstalige stedelingen. Van de nagelnieuwe villawijken, 
waar de welgestelden uit de hoofdstad neerstreken, gaat de groot
ste verfransende invloed uit. De bewoners van dergelijke wijken 
« réserve k l 'élite » doen geen enkele moeite om zich kultureel 
aan te passen. Wel gebeurt spoedig het omgekeerde. Vlaamse 
middenstanders en zelfstandigen, later ook de andere bevolkings
groepen, schikken zich naar de wensen en de levenswijze van die 
goed gesitueerde lui. Zij spreken met hen Frans en zullen voor
taan hun kinderen liefst een franse opvoeding geven, want « dit 
is hier de toekomst ». 

Het lukrake inplanten van dergelijke nieuwe villawijken Is 
voornamelijk het werk van de beroepsverkavelaars. Zij kregen 
na de tweede wereldoorlog de best gelegen gronden van het hele 
brusselse randgebied in handen, dreven de grondprijzen uiterma
te hoog op en verkochten ze stelselmatig aan welstellende Brusse-

De snelle doorstoot van de verfransing in die periode is daar 
een gevolg van. 

Toen het kalf van Hertogin-
nedal (1963) verdronken was en 
zes vlaamse randgemeenten tot 
ideaal inwijkingsgebied voor 
franstaligen werden bevorderd 
door middel van de beruchte 
«facil i tei ten», gaf de Kultuur-
raad voor Vlaanderen aan de 
studiegroep « mens en ru imte » 
de opdracht een onderzoek in 
te stellen naar de residentiële 
en taalkundige ontwikkeling in 
de randgemeenten. Het werd 
een «snel-survey» in 38 ge
meenten rondom de brusselse 
agglomeratie, uitgevoerd in de 
maanden augustus en septem
ber 1963. 

Daarbij werd ook een enquê
te ingesteld naar het aantal 
verkavelde en voor verkaveling 
beschikbare gronden in de be
studeerde randgemeenten. Uit 
deze studie bleek dat de uit
breiding van de randzone 
hoofdzakelijk bepaald wordt 
door zo'n twintigtal maatschap
pijen van beroepsverkavelaars. 
De voornaamste, in volgorde 
van belangrijkheid : FIVB, Ma-
texi. Galeries de Belgic^ue, 
Bernheim, Imfra, La Fonciere, 
S t Hubert, CRM, Comintim, 
Simli, Egimo. CIE, IMOB, Im-
mobilière de Forêt, Lobra, Ur-
bana, Fondeur, Société Bruxel-
loise, Ufit, Blaton, Electrobel, 
Cédimo, Imofinancia en Imbra-
co. 

De belangrijkste maatschap
pij beschikte toen over méér 
dan 1200 loten, een drietal an
dere verkavelden elk meer 
dan 400 loten, vijf andere elk 
meer dan 200 en een t iental 
kleinere telkens meer dan hon
derd. 

Bovendien bleek uit die stu
die ook nog dat de Kommissie 
van Openbare Onderstand van 
Brussel de grootse eigenaar van 
gronden is (méér dan 700 ha) 
in deze omgeving... 

vooruitzichten in 1963 

« De tabel met de verkavelin
gen en uitvoeringen die mo
menteel (1963) aan de gang 
zijn, geeft een vrij nauwkeurig 
beeld van de evolutiemogelijk-
heden van de randzone op kor
te termijn » zo schreven de au
teurs in het werk « de brusselse 
randgemeenten ». 

En hoe zag er dat beeld toen 
u i t ' Wij citeren : 

«De belangrijkste maatschap
pijen van beroepsverkavelaars 
blijken momenteel werkzaam 
te zijn in zuidelijke en ooste
lijke richting. In de oostelijke 
groep werden meer dan 3.000 
loten geteld, met een zwaarte
punt in de gemeenten Tervuren 
en Wezembeek-Oppem. Ook de 
groep Overijse-Hoeilaart en de 
zuidelijke groep gaan een zeer 
grote expansie tegepaoet : in 
beide gebieden samen werden 
bijna 4.000 loten genoteerd; het 

merendeel hiervan, in Alsem
berg en St.-Genesius-Rode, is 
reeds in uitvoering. 

» In elk der reeds oudere resi
dentiële groepen (noord-weste
lijke en westelijke) worden 
nog meer dan 1.000 loten gere
gistreerd, maar de expansie 
van deze gebieden is minder 
uitgesproken dan in de zuid
oostelijke richting, die in de 
laatste tien j ^ a r de voorkeur 
blijkt te genieten, vooral om
wille van bet mooie landschap. 
Voor de tweede wereldoorlog, 
toen een eigen wagen in feite 
nog een teken van luxe bete
kende, waren goede trein- en 
t ramverbindingen met de 
hoofdstad een essentiële voor
waarde tot residentiële uitbrei
ding van de randzo*te. De uit
breiding van het autopark 
maakt dat de gemeenten met 
een overwegend aangename 
omgeving en afwezigheid van 
luchtbezoedeling door industrie 
en verkeer nu de voorkeur ge
nieten. De belangrijkste verka
velingen van deze twee groe
pen zijn aan de gang in de ge
meenten Dilbeek, Groot-Bij
gaarden en Meise, in mindere 
mate in Wemmei en Grimber-
bergen Vooral in Dilbeek, Zel-
lik, Wemmei. Grimbergen en 
Strombeek-Bever werd reeds 
een aanvang gemaakt met de 
bebouwing der verkavelde 
gronden. 

beperkte sociale 
woningbouw 

» H e t suburbanizatieproces 
blijkt wel het minst vooruit
gang te maken in de noorde
lijke en zuidelijke industriële 
groepen van gemeenten. 

Bij de uitbreiding van de 
randzone moet ook rekening 
gehouden worden met de op
richting van bepaalde wijken 
door erkende bouwmaatschap
pijen voor sociale woningbouvv. 
In vergelijking met de autori
teit van de beroepsverkave
laars, is het aantal loten van 
erkende bouwmaatschappijen 
slechts weinig belangrijk : de 
eerste verkavelden inderdaad 
meer dan 15.000 loten tegen on
geveer 5 000 door de erkende 
maatschappijen, waarvan onge
veer 4/5 nog in optie is Voor 
minder dan 1.000 loten hiervan 
werd reeds een vergunning toe
gestaan, en nog maar 531 zijn 
in uitvoering. Slechts in de ge
meenten Dilbeek (310 loten). 
Kraainem (106), St-Genesius-
Rode (65 loten) en Overijse 
(50 loten) worden momenteel 
sociale woningen gebouwd. In 
het geheel van de residentiële 
uitbreiding der randzone is der
halve het belang van de eigen
lijke sociale woningbouw eer
der beperkt. 

» Op bazis van de huidige ver
dingstendensen van de brussel-

dmgstendensen van de Brussel
se randzone tamelijk nauwkeu
rig afgelijnd worden : de groot
ste expansie nag verwacht 
worden m zuid-oostelijke rich
ting. Daar zullen in de volgen
de tien jaar meer dan 7 000 lo
ten bebouwd worden, waar
door een bevolkingsaangroei 
van ongeveer 30 000 inwoners 
in dit gebied mag verwacht 
worden In de noord-westelijke 
en westelijke residentiële zones 
valt een aangroei te voorzien 
van ongeveer 20 000 inwoners, 
in de twee industriële zones een 
toename van 7 000 a 8 000 inwo
ners Dit betekent dat zich op 
korte termijn in de randge
meenten een bevolkingstoena
me van + 60 000 (meer dan 
20 %) inwoners zal voordoen, 
zonder de natuurli jke aangroei 
in beschouwing te nemen. Hier
bij werd geen rekening gehou
den met de individuele en toe
vallige verkavelingen waar
door nog heel wat personen 
kunnen aangetrokken worden. 

» Wat de sociale s t ruktuur de
zer inwijkelingen betreft, kan 
verwacht worden dat zij, be
halve in de enkele wijken 
door de erkende bouwmaat
schappijen opgericht, zullen be
horen tot de welstellende klas
se; de gronden door beroeps
verkavelaars verkocht zijn im
mers te duur voor arbeider' en 
lagere bedienden. Minder dan 
10 000 inwiikelingen op een to
taal van 60 000 zullen gehuis
vest worden via erkende bouw
maatschappijen. 

men laat ze maar betijen 

In het werk «de brusselse 
randgemeenten» wordt verder 
vastgesteld «dat de meeste 
nieuwe wijken tot stand kwa
men door de aktiviteiten van 
beroepsverkavelaars, die de 
grondprijzen hoog kunnen dr i j 
ven, waaraan in het kader van 
de huidiqe wetgevïnq geen he-
perkinp wordt gesteld » 

De studie dateert van 1963 en 
we leven nu in 1970 Het zou 
interessant zijn te vernemen in 
hoever de prognozes van toen 
werkelijkheid zijn geworden. 
In elk geval moet dit in grote 
mate het geval zijn • de uitsla
gen van de gemeenteraadsver
kiezingen zijn daarvoor eer» 
aanduiding! 

Zover zijn we dan Jaren
lang hebben gewetenloze en op 
dikke winsten beluste grond
spekulanten in het vlaams-bra-
bantse land rondom Brussel on
gestoord hun gangen kunnen 
gaan Zij plantten maar luk
raak her en der nieuwe villa
wijken in Om de weerslag 
daarvan op de omgeving op 
het bevolkingspatroon, op de 
sociale verhoudingen, op het le
ven van de plaatselijke ge
meenschap daar bekommerden 
zij zich niet om 

Het ergerlijke is dat de open
bare besturen die toch te wa
ken hebben over de belangen 
van de gemeenschap die cini-
sche geldwolven maar lieten 
doen Dat zii hen zelfs allerlei 
hand- en spandienden verleen
den En dat spelletje gaat nog 
altijd door 

Ondertussen worstelt men 
met het «brussels probleem» 
meer dan ooit Men zoekt naar 
« oplossingen » en naar midde
len om het tweetalig gebied al 
of niet grondwettelijk te be
perken Maar het is al boter 
aan de galg zolang de regering 
niet kordaat paal en perk stelt 
aan de bandeloze grondspeku-
latie rond Brussel. En dat doet 
zij n i e t ! 

\ 



fdf-spaarkas 

Lezers uit Kraainem 
stuurden ons vorige week 
een briefomslag met de 
hoofdmg van de « Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas». In 
zo'n omslag had de FDF-
verkozene Kumps in alle 
bussen een brief laten rond-
delen waarin hij zijn frans-
dolle kiezers voor hun steun 
bedankt Daarbij stak dan 
nog eens een brief, weer on
der A.S.L.K.-hoofding, met 
publiciteit voor zijn verze
keringskas. 

De Vlamingen van Kraai
nem zijn erover verontwaar
digd dat de «Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas» op 
die wijze haar naam laat 
misbruiken door een FDF-
mdividu. 

Wij belden daarover de h. 
Aerts, de adjunkt direkteur-
generaal van de Spaarkas, 
die ons verzekerde dat de 
Spaarkas niet te spreken is 
over wat in Kraainem ge
beurde. Een streng onder
zoek werd ingesteld. De h. 
Kumps beweert dat deze 
« vergissing» zou te wijten 
zijn aan het agentschap dat 
met de verdeling van de 
omslagen was belast. 

In elk geval, de « Algeme
ne Snaar- en I,ijfrentekas» 
is ertoe verplicht over deze 
zaak klare wijn te schenken, 
en op zijn minst duidelijk en 
publiek haar afkeuring uit 
te spreken. Het zou in heel 
Vlaanderen een slechte in
druk maken mocht zij de 
frankof one i m p e r i a l i s t 
Kumps uit de vlaamse rand
gemeente Kraainem al te 
zachthandig aanpakken. 

j . j . servan-
schreiber 
en het 
federalisme 

In een interview met « Le 
Soir » had de franse politi
cus J.J. Servan-Schreiber 
het onlangs over België en 
zijn problemen. Hij vertelde 
daarbij o.m. het volgende : 
« Er is vervolgens het pro
bleem van de regionale ver
scheidenheid en van het fe
deralisme. België, dat weten 
wij allen, lijdt onder zijn 
etnische moeilijkneid, onder 
de strijd tussen twee ver
schillende kuituren binnen 
zijn grenzen. Het moet dus 
een middel vinden — en het 
zal dit zeker vinden — om 
de wil tot kulturele autono
mie te verenigen met een 
nationaal en vervolgens een 
europees federalisme. Dit 
probleem van verenigbaar
heid tussen het streven van 
.streken die hun eigen taal 
en aard hebben, met het fe
deralisme op het vlak van 
de grote beslissingen en van 
de industrie, is niet enkel 
een belgisch, maar ook een 
kanadees, een frans, een 
duits probleem. Het is het 
europese probleem En ik ge
loof zelfs dat het een we
reldprobleem zal worden : 
de eenheid van de technolo
gie enerzijds en de verschei
denheid van kuituren ander
zijds. Is men in dit land, dat 
niet kan leven zonder Euro
pa, ten slotte niet gevoeliger 
dan elders voor deze histo
rische noodzaak ? Vandaag 
zijn wij niet langer Fransen, 
maar Belgen in die zin dat 
de problemen van België al 
evenzeer de onze zijn. In 
Lotharingen voel ik me dich
ter bij België dan bij Parijs. 
Dat is het wat wij bezig zijn 
te leren : dat de nationale 
hoofdsteden niet meer de
zelfde funktie hebben als 
voorheen... ». 

Jawel, dit stond in « Le 
Soir » te lezen. 

het 
davidsfonds 

Vorige zaterdag verkoos 
het nationaal bestuur van 
het Davidsfonds prof. Deri-
ne, tot nieuw algemeen 
voorzitter van de vereni
ging. De h. Derine volgt in 
die funktie mr. Beuselinck 
op. Hij haalde het tijdens de 
tweede stemronde met een 
lichte meerderheid (16 stem
men op 30) op de beide an
dere kandidaten, prof. Van 
Outryve en de relatief onbe
kende prof. Heyman. 

Wij hebben in onze vorige 
uitgaven onze bezwaren ver
woord tegenover de kandi-
tuur van een vooraanstaand 
partijmandataris voor deze 
belangrijke funktie. Wij 
blijven erbij dat het Davids
fonds beter kan geleid wor
den door een persoon die 
niet door enige partijgebon
denheid gehinderd wordt. 
Wij menen te weten dat 
heel wat mensen in het Da
vidsfonds het ook zo zien. 
Wanneer ditmaal van de al
gemene regel werd afgewe
ken, dan is het waarschijn
lijk omdat een meerderheid 
in het nationaal bestuur van 
oordeel is dat prof. Derine 
voldoende waarborgen biedt 
inzake strikte objektiviteit. 

Wij hopen dat deze men
sen zich niet vergissen. Wij 
hopen dat het Davidsfonds 
verder zijn gezaghebbende 
stem zal laten horen telkens 
wanneer vlaamse belangen 
moeten verdedigd worden. 
Dat deze stem zal blijven 
getuigen van vrijmoedige 
onafhankelijkheid, ook wan
neer dit een regering of een 
regerende partij minder be
haagt. 

monsieur 
pannecouque 
de beersefles 

Op de middenpagina's van 
dit blad hebben wij het uit
gebreid over de ergerlijke 
situatie te Beersel, waar het 
FDF voortaan mee in het 
schepenkollege zal zitten. 
Een frankofoon heerschap 
met de welluidende latijnse 
naam Pannecouque wordt er 
schepen van openbare wer
ken, als vertegenwoordiger 
van de «Union des franco
phones ». 

« De nieuwe schepen Pan
necouque is een flagrant ge
val » schrijft «Gazet van 
Antwerpen» «zijn vader 
was een westvlaams grens
arbeider, die geboren is te 
Wijtschate in het arr. leper. 
Zijn zoon is een van de men
sen die aktief de vlaamse 
gemeente Beersel komt ver
fransen ». 

Het is een tipisch geval 
van verbeulemansing. Vader 
Pannecouque is — waar
schijnlijk om den brode — 
naar Brussel komen wonen. 
Daar liet hij, onder invloed 
van het brussels anti-vlaams 
klimaat, zijn zoon totaal 
verfransen. En die wordt nu 
op zijn beurt een verfran-
ser... Voor deze gang van 
zaken is niet het FDF de 
schuldige. Het zijn de «na
tionale partijen», de PVV, 
de CVP en de BSP die het 
in Brussel zover hebben ge
kregen. 

Zij zijn verantwoordelijk 
voor de mestvaalt waarop 
de gifzwam van net FDF 

kon groeien. En vandaag 
spreiden zij in Beersel het 
bed der pannecouques die uit 
Brussel komen inwijken. In 
een volgende generatie kun
nen de kinderen van de hui
dige inwoners van Beersel 
dan het werk verder in 
Vlaams Brabant voortzet
ten... 

vriendjes
politiek 

In zijn familieblad «De 
Standaard » heeft lange Jan 
Piers van Oostende een aan
tal van zijn diepzinnige poli
tieke denkbeelden laten 
neerschrijven. De joernalist 
van dienst vroeg hem o.m. 
waarom zijn partij te Oos
tende geen koalitie aanging 
met de VU, aangezien die 
toch van 1 op 5 zetels 
sprong. 

« U zal wel begrijpen » zei 
snuggere Jan «dat wij on
mogelijk met die partij een 
voldoend stevige bestuurs-
meerderheid konden vor
men. Het lijkt trouwens wel 
zo goed als onmogelijk om 
met VU-schepenen in Brus
sel bij de ministers van 
Openbare Werken, Volksge
zondheid, Huisvesting, Ver
keer, Streekekonomie enzcv-
meer kredieten voor Oos
tende te bekomen.» Zo, nu 
weten wij het. 

Wij danken de achtbare 
heer Piers, zelf oud-minister, 
voor deze ondubbelzinnige 
bekentenis. Hij heeft het in 
zijn jonkvrouwelijke naievi-
teit biezonder goed ver
woord : dat de ministers van 
zijn majesteit, als het er op 
aan komt het staatsmanna 
rond te strooien uit de kas 
die door alle burgers wordt 
gespijsd, zich meestal gedra
gen als zeer partijdige man
netjes. En dat staatskredie-
ten alleen maar moeten die
nen om het de partijvriend
jes mogelijk te maken in 
hun streek een hoge borst te 
zetten... En dit in naam van 
de demokratie en van de 
hooggeroemde verdelende 
rechtvaardigheid. 

Wie vindt nog woorden 
voor een dergelijke politieke 
« moraliteit» ? 

hoed je 
voor kastar 

In de bladen van de Stan
daard-groep is een nieuw 
Nero en Co-verhaal gestart 
onder de titel « hoed je voor 
kastar». Daarin laat Mare 
Sleen ene baron van Asthma 
tot Sloten optreden, die ver
dacht veel gelijkenis ver
toont met een zekere Mar-
nix Gijsen, ook wel genoemd 
de «rode leeuw van Eise
ne ». De hoofdfiguur van het 
verhaal is zijn chauffeur 
Kastar, en het duo is met 
« uiterst geheime en be
langrijke dokumenten» op 
weg naar de Verenigde Sta
ten, een land dat hogerge-
noemde Marnix toevallig 
ook enigszins kent. Een plot
se windstoot gooit de hoed 
van de baron, waarin gehei
me mikrofilms verborgen 
zitten, over een schutting. 
Daar is iemand toevallig van 
«ze zullen hem niet tem
men...» aan 't zingen. Zoals 
bekend was dit de grandioze 
aanhef van een baanbrekend 
artikel dat Marnix van 
Asthma tot Sloten onlangs 
pleegde in het gekende 
vlaamsgezinde d a g b l a d 
«Volksgazet». Een en ander 
is ruim van aard om onze 
belangstelling op te wekken 
voor het verder verloop van 
dit tekenverhaal, dat span
nend belooft te worden. 

de gezanten 

Tot haar eigen schade on
dervond de aalsterse CVP 
(naar aanleiding van een 
vrederechterskwestie) dat 
samengaan met de BSP zo
wat een verbond is tussen 
roodkapje en de wolf. Van
daar de flukse ommezwaai 
in de richting van nieuwe 
koalitiepartners, de Volks
unie en de PVV. 

Niet zo ongewoon in het 
pokerspel rond de vorming 
van de schepenkolleges, dat 
beloven, verbreken van be
loften, terug beloven. 

Komt daarbij echter de 
heilige CVP-BSP-koalitie in 
gevaar, dan vallen de grote 
woorden. Zo togen een zie-
diende notaris Vandekerck-
hove (die elke morgen een 
VU-man tussen zijn boter
hammen legt) en... Wilfried 
Martens ijlings naar de ajui
nenstad om er de hoge be
ginselen van de « progressie
ve » frontvorming te verde
digen. Of liever, om met alle 
macht de Volksunie buiten 
het kollege te houden. « De 
geloofwaardigheid van de 
CVP staat op het spel » be
toogde idealistische Wilfried 
Martens. Ahum, geloofwaar
digheid... Wanneer was de 
jonge Siegfried geloofwaar
dig : toen hij in Wezembeek-
Oppem destijds de vlaamse 
revolutie predikte, toen hij 
in de W B opriep tot fede
ralistische strijd, of nu in 
zijn kruisvaart voor de fa
meuze rooms-rode frontvor
ming, tegen de Volksunie, 
en naar een ministerporte-
feuile over x jaren ? 

de politieke 
interesse... 

« Van politiek, mijnheer, 
trek ik mij niets aan ». Voor 
wie zijn oor te luisteren 
legt bij Jan Publiek is zo'n 
uitdrukking al lang geen 
nieuws meer. Ook heel wat 
ontwikkelde lui kijken met 
enige minachting neer op 
het politieke bedrijf. In elk 
geval hebben zij er geen in
teresse genoeg voor om met 
aandacht te volgen wat in 
de Wetstraat zo allemaal 
gebeurt. 

Een en ander is niet van 
aard om iemand, die oprecht 
begaan is met de parlemen
taire demokratie, gelukkig 
te maken. Want waar de 
massa onverschillig wordt 
voor de politiek krijgen 
demagogen-met-veel-geld en 
andere handigaards pas hun 
kans. De politici dragen er 
— bewust of onbewust — 
nogal toe bij door vele za
ken hopeloos ingewikkeld 
te maken. De hele grond
wetshistorie is daarvan een 
duidelijk voorbeeld. 

Interesse of niet, toch 
wordt elke staatsburger om 
de zoveel jaar ertoe uitge
nodigd door middel van zijn 
stem een zinnig oordeel te 
geven over het landsbeleid, 
over het provinciale en ge
meentelijke beleid. Of het 
zo zinnig is iedereen — ook 
de meest onverschilligen — 
daartoe te verplichten zoals 
in België gebeurt, dat wordt 
door velen sterk betwijfeld. 

...en kiesplicht 

Toen begin van dit jaar 
in Nederland de opkomst
plicht bij verkiezingen zou 

afgeschaft worden, schreef 
het weekblad «De Nieuwe» 
over de kiesplicht o.m. het 
volgende : 

« Er zijn weinig krankzin
niger dingen in ons al niet 
zeer wijze kiesstelsel aan te 
treffen dan de opkomst
plicht bij verkiezingen, een 
sisteem dat, voor zover we 
weten, tegenwoordig alleen 
nog bestaat in Australië, 
Nederland en één deelstaat 
van de kanadese Unie. In 
Nederland wordt de op
komstplicht volgende week 
afgeschaft, in Australië is 
men volop bezig met het uit
werken van een nieuw kies
stelsel waarbij de opkomst
plicht geleidelijk aan zou 
verdwijnen. Binnenkort dus 
zal België het enige land ter 
wereld zijn waar de politici 
de politieke belangstelling 
van de ingezetenen zo laag 
aanslaan dat zij vrezen pu
bliek geblameerd te worden 
als ze ooit de opkomstplicht 
zouden laten varen. 

» Want men mag er niet 
omheen draaien : de enige 
reden waarom men in Bel
gië vasthoudt aan een stel
sel waarbij de inwoners 
verplicht worden hun stem 
uit te brengen, is de grote 
vrees van de politieke par
tijen dat een afschaffing 
van de plicht om mee te 
doen aan verkiezingen tot 
een buitengewoon groot ab
senteïsme zal leiden. Om 
dat absenteïsme tegen te 
gaan, zouden, bij afschaffing 
van de opkomstplicht, de 
politieke partijen pozitieve 
inspanningen moeten ver
richten om de kiezer tot op
komst aan te sporen ». 

De schrik voor het kri
tisch oordeel van de bewus
te kiezer zit er blijkbaar 
diep in... 

amnestie
betoging 

In een pamflet dat oproept 
tot deelname aan de voor 
zondag 22 november a.s. ge
plande amnestiebetoging te 
Gent schrijft de sekretaris 
van het « provinciaal amnes-
tiekomitee Oost - Vlaande
ren» o.m. 

«We vragen alle twijfe
laars, en al diegenen die 
elke hoop en elk geloof in 
mogelijke amnestieverle
ning verloren hebben : ont
steek terug in uw hart en 
uw geest de vlam van het 
geloof voor de amnestiebe
weging. Uw hoop en uw ge
loof in onze uiteindelijke 
overwinning zullen u bezie
ling en nieuwe moed geven. 
Uw bezieling en moed zul
len veel andere mensen be
zielen en verse moed inbla
zen. De bezieling en de 
moed van duizenden zullen 
een beweging doen ontstaan 
die onvermijdelijk een die
pe weerklank zal vinden bij 
alle verantwoordelijken in 
dit land. Wij vechten niet 
tegen windmolens. We vech
ten voor een prachtige 
schoonmenselijke zaak.» 

«Amnestie» schrijft de h. 
Buyst «brengt vrede en be
zinning terug in een land 
dat dreigt ten onder te gaan 
aan een kronisch gebrek aan 
grootmenselijke en vooruit
ziende politiek ». 

zijn de kandidaten 

van uw lijst 

al abonnee ? 
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zesde europees jongerenkongres te hosselt 

e e n f e d e r a l i s t i s c h k l a n k b o r d 
Het was de derde maal dat wij de gelegenheid hadden om het 

Europees Jongerenlsongres in Limburg bij te wonen, deze keer 
weerom te Hasselt. Dat biedt ons meteen het voordeel enigszins 
een kijk te krijgen op dit soort manifestaties. Het stemt ons tel
kens optimistisch te kunnen vaststellen dat er ettelijke honderden 
jongeren uit Limburg en van daar buiten, op een vrije zaterdag
namiddag aan een ogenschijnlijk saaie politieke bijeenkomst 
willen deelnemen. 

Het sukses van de inrichter 
van het kongres, nl. het AEF 
(Aktiecentrum voor Europees 
Federalisme) is mede moge
lijk omdat voorafgaandelijk de 
middelbare scholen bezocht 
worden en de leerlingen het 
tema van de kongresdag wordt 
toegelicht Wat aantoont dat 
het middelbaar onderwiis wel 
open staat voor de europese 
gedachte en er via het onder
wijs aktief zijn steun aan wil 
verlenen. Daartegenover staat 
de jaarliiks terugkerende 
klacht dat h^t onderwijs zo 
weinig biedt over Europa en 
de federalistische gedachte Is 
het voor een aantal scholen dan 
tóch maar een ééndagsbevlie-
gmg ' 

Hoe dan ook. als federalist 
zijn wij er gelukkig om dat zo
vele jongeren rechtstreeks op 
zulk een uitgelezen en uitge
breide wijze kennis maken 
met de federalistische gedach
te, via de europese problema
tiek Een niet-partijpolitiek ak
tiecentrum heeft deze moge-
liikheid. De reaktie en het ant
woord der jongeren is groten
deels pozitief. zelfs entoeziast 
Zij, de jongeren, vragen niet 
beter dan uitgebreid en gron
dig met de federalistische 
filozofie en technieken kennis 
te maken. De dokumentatie-
map die aan de deelnemers 
werd aangeboden was alvast 
daartoe een bijdrage. Nu moet 
men niet al te vlug menen dat 
europees federalisme een weg
vluchten is voor de binnen
landse werkelijkheid Het is 
sterk aan te voelen dat, wie 
konsekwent is, en op europees 
vlak een federalistische keuze 

doet, evenzeer een gelijkaar
dige keuze op binnenlands 
vlak moet doen. 

Het federalisme is immers 
een dubbele stroming en be
weging : opbouw naar grotere 
eenheden (Europa) en afbouw 
naar de verscheidenheid (de 
regio) Die konsekwentie van 
het federalisme wordt niet 
aanvaard door een groot aan
tal belgische politici, maar wel 
door de jongeren. Wij hebben 
er dus alle baat bij een fede
ralistische koers te varen, zo
wel op binnenlands als op 
europees vlak. 

Dit jaar was het kongreste-
ma « Europa in regionaal en 
mondiaal perspektief. ». De 
federalistische idee kon dus op 
verschillende vlakken uitge
diept worden. In tegenstelling 
met het vorig kongres, dat zeer 
woelig verliep — de aanwezig
heid van Pol Goossens en zijn 
fans was daar niet vreemd aan 
— was dit kongres eerder tam. 
Naast een referaat van Yerna 
(MPW) over de struktuurher-
vormingen in federalistische 
zin Op het sociaal-ekonomisch 
vlak en naast een vaderliike, 
maar spirituele kauserie van 
Walter Kunnen over mens, 
federalisme en vrede, had de 
uiteenzetting van Wilfried 
Marten, voorzitter der CVP-
jongeren en ex-federalistisch 
WB-strijder, onze bijzondere 
aandacht. 

Martens, die aan het kabinet 
van minister Tindemans is 
verbortden, gaf een les over het 
politiek federalisme, zijn tech
nieken en zijn instellingen, 
waardoor deze ik-moet-er-vlug-
komen wel degelijk bewees 

goed te weten wat federalisme 
IS en niet is. Des te groter zijn 
schuldige vaandelvlucht. De 
heren Bertrand, minister van 
Verkeerswezen en ex-minister 
Meyers, en andere heren van 
het unitaire kaliber, konden 
daar heel wat federalistische 
ideeën opdoen en ook pillen 
slikken .. Wat ons heel wat 
bmnenpretjes bezorgde. Onze 
volksvertegenwoordiger Ras
kin kon des te meer vrijuit 
spreken. 

Een tiental vragenstellers 
had zich laten inschrijven 
Bertrand en vooral Martens 
waren het mikpunt. Door af
wezigheid van Yerna kon een 
vraag over zijn houding in de 
zaak van de Voerstreek niet 
beantwoord worden. Martens 
voelde zich door een aantal 
vragen in het nauw gedreven 
Hem werd- o.m. gevraagd hoe 
hij het tegenover zijn federa

listische opvattingen en zijn 
federalistisch verleden kon 
verantwoorden, zijn medewer
king te verlenen aan een 
grondwetsherziening, waarin 
de grendels de federalistische 
hervormingen radikaal de pas 
afsnijden En of hij nu voor-
of tegenstander is van deze 
grendel. Hierop antwoordde 
Martens dat hij persoonlijk 
niet op de gtrendels gesteld is . 
Intussen verdedigt hij toch 
maar mee het plan om onze 
Vlaamse meerderheid te ban
nen, zonder federalistische te-
genvoordelen. Zo te geloven is 
er eigenlijk niemand voor de 
grendels. Toch worden ze ver
dedigd. . Bij de aanvang van 
zijn antwoord beweerde de 
achtbare heer Martens nog : 
« Ik heb nooit een politiek 
mandaat nage.streefd — het
geen andere WB-medewerkers 
wèl deden. Die staan nu in een 
andere partij ». « En uw kan

didatuur te Gent dan ? » werd 
in de zaal gevraagd. Door het 
feit dat de meeste jongeren 
het politiek verleden van Mar
tens nauwelijks kennen kon dit 
robbertje niet uitgevochten 
worden Bovendien had niet 
de vragensteller, maar Martens 
het laatste woord aan de mi-
kro. 

Tot slot nog deze bedenking: 
wanneer wij ons het program
ma van de drie laatste kongres-
sen in het hoofd halen, kunnen 
we geen spreker aanduiden, die 
optrad als een spreekbuis van 
de Volksunie. En deze partij 
heeft toch ook iets te vertellen 
op federalistisch vlak of niet ? 

Wij zijn benieuwd of volgend 
jaar eens iemand uitgebreid 
het federalistisch standpunt 
van de VU zal kunnen uiteen
zetten. Of zou het toch zo zijn 
dat VU-éprekers sistematisch 
worden geweerd ? 

j . cuppens 

beroepsholve 

bekeken 

sindikaal onbehagen 

Het volstaat de sindikale pers 
te lezen om vast te stellen dat er 
een gevoel van onbehagen in de 
sindikale middens heerst. Er is 
de niet te miskennen teleurstelling 
over het feit dat de konkluzies 
van de sociaal-ekonomische konfe-
rentie van 17 en 18 maart jl. tiog 
steeds « voorwerp van diskus.sie » 
zijn. Deze konferentie werd noch
tans destijds door de vakbeweging 
als een groot pluspunt voorge
steld. Uiteindelijk blijkt de voor
naamste betekenis ervan te zijn 
geweest, dat de konferentie ge-
•houden werd. 

Een tweede oorzaak van onbe
hagen — vooral dan bij het ABVV 
— is het uitblijven van de toepas
sing van de goedgekeurde wet op 
de ekonomische decentralizatie 
o.a. door het feit dat een beslis
sing nopens de 6 brusselse randge
meenten-met-faciliteiten uitblijft, 
waardoor men meteen op hel poli
tieke terrein terecht komt, nl. bij 
de impasse waarin de grondwets
herziening is beland. Bij het be
oordelen van wat de socialistische 
houding inzake de algemene poli
tieke toestand zal zijn zal men 

niet mogen nalaten, met de wre
vel van het ABVV rekening te 
houden, dat vooral onder waalse 
druk van deze ekonomische de-
centralizatie een belangrijk pro
grammapunt had gemaakt. Dit 
belet bepaalde vakbondsleiders 
niet. nog steeds over de vraagstuk
ken van de staatshervorming te 
denken als over « faux problè-
mes », omdat ze nu eenmaal van 
hun unitair gedachtenpatroon niet 
losgeraken. Herhaalde uitspraken 
zowel van de ABBV-chef als van 
ACV-voorzitter Houthuys bewij
zen hoe taai hun unitaire opvat
tingen zijn, gevolg van hun op
leiding onder Major resp. Cools. 

Dat er geen sociaal-ekonomische 
problematiek zou zijn is natuur
lijk onzin. Maar met een verlamd 
politiek machtsorgaan, dat nog 
steeds weigert het enig alterna
tief te erkennen (de federalisti
sche oplossing) beginnen sommige 
sociaal-ekonomische vraagstukken 
stilaan maar zeker te rotten. Den
ken we aan de zieke ziekteverze
kering, aan de vraagstukken die 
verband houden met de inspraak 
van de werknemer in het ekono-
misch beheer van het bedrijfsle
ven (daarover kondigt zich een 
zeer harde diskussie aan, want de 
werkgevers blijken niet geneigd, 
hier toe te geven hoewel toch 
overduidelijk is dat, het experi
ment van de ondernemingsraden 
op een mislukking is uitgelopen). 

Er zijn ook problemen, die zeer 
akuut worden, de BTW bvb. die 
ondanks bepaalde (en met klem 
door minister Snoy gelogenstraf
te) geruchten van 1 januari a.s. 
af in voege gaat. Niemand gelooft 
echter dat het bij een «gn. tech
nische stijging van 2 t.h. van de 
kosten van levensonderhoud zal 
blijven, zoals officieel wordt be

weerd. Reeds nu mag men een 
stijging van het indekscijfer ver
wachten, niet alleen omdat de 
winter in aantocht is doch ook in 
het vooruitzicht van de BTW. In 
heel wat gedisciplineerder landen 
dan België bedroeg de stijging 
van de levensduurte na de invoe
ring van de BTW heel wat meer 
dan het verwachte procent. Het 
is duidelijk dat de sindikale we
reld hier spanningen zal moeten 
opvangen, die wel eens veel gro
ter zouden kunnen zijn dan deze 
uit de periode der « wilde stakin
gen », waarvan het aantal over-
hands is toegenomen. Er is de 
beroering in de bediendensektor, 
tot voor kort traditioneel de rus
tige sektor bij uitstek, doch sinds 
kort steeds onrustiger omdat de 
bediendenstand zich meer en 
meer als de assepoester van het 
sociaal bestel gaat beschouwen, 
tegenover een arbeidersstand die 
langzaam maar zeker een soort 
bediendenstatuut verovert dat er 
de naam niet van draagt. 

In hoever een « sociale storm » 
— zoals sommige vakbondsleiders 
vrezen (of wensen ?) — zou sa
menvallen met een politieke 
storm (zoals ze te verstaan geven) 
valt af te wachten. Doch gezien 
de stand van zaken op sociaal 
vlak kondigt 1971 zich als een be
wogen jaar aan, zelfs zonder ak-
ties die niet rechtstreeks van de 
vakbonden uitgaan. 

verkeerde 

« decentraiizatie » 

Zoeven hadden we het over 
ekonomische decentraiizatie, in 
feite slechts een bescheiden po

ging om een in België tot in het 
absurde opgedreven centralisme 
(dat steeds meer verstikkingsver
schijnselen vertoont) «technisch » 
enigszins te ontlasten, want deze 
eerste poging tot decentraiizatie 
werd afgedwongen en door Brus
sel slechts kwaadschiks toege
staan. Waar er echter « decentra
iizatie » in ons land bestaat heeft 
ze veelal een kwalijk effekt. Tij
dens de reeds jaren oude diskus
sie over de havenvraagstukken 
(die momenteel niet aktueel schij
nen te zijn doch dat elk ogenblik 
weer kunnen worden) werd her
haaldelijk gewezen op de onlo
gische scheiding van verkeer en 
waterwegen, scheiding die noch 
In Nederland noch in Frankrijk 
bestaat. Het is zelfs zo dat beide 
ministeries wel op gemeenschap 
pelijke terreinen bevoegd zijn 
doch (zoals de jongste jaren) zich 
meer bewegen op het terrein, dai 
op het eerste gezicht meer aan ge 
wezen is op het andere ministe
rie. Het is toch opvallend dat 
Openbare Werken aktiever be
lang ging stellen in autosnelwe 
gen en perperdure seml-metro'f 
bij verwaarlozing van de water 
wegen terwijl Verkeer zich zeer 
sterk voor een waterwegenpoli-
tiek ging Interesseren ! Deze eer
der zonderlinge politiek van pri
oriteiten « bij de buurman » heeft 
geleid tot een verwarring, die pre
cies in het havenvraagstuk tot 
een geharrewar en krake^vi van 
jewelste leidde, met twee depar
tementen al jarenlang geleld door 
« Vlamingen » die prcele* de wa
terbouwkundige problemen 
hoofdelement in Vlaanderens so
ciaal-ekonomische expansie, op 
een schabouwelijke wi.jze hebben 
verwaarloosd. In naam van de 
«decentraiizatie» waars» hiinliik 
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in de oostvlaamse provincieraad 

pleidooi voor vlaamse 

interprovinciale samenwerking 

De zittijd van de provinciale raad scheen dit jaar een formali
teit te zullen worden : pas een paar dagen na de gemeentfraJiHs-
verkiezingen. in een atmosfeer van gewezen en toekomstige bur
gemeesters en schepenen, met wilde pronostieken en al dan niet 
denkbeeldige konstrukties over te vormen koalities, mocht men 
wel een reeks matte zittingen verwachten, waarin de begroting 
zonder nadere bespreking en in een sfeer van beleefde onver
schilligheid zou «doorgejaagd » en goedgekeurd worden. 

Dat het dan toch enigszins 
anders verlopen is, mag alléén 
aan de Volksunie-fraktie toe
geschreven worden. In een vo
rig verslag hebben wij eens het 
aantal tussenkomsten van VU-
mandatarissen vergeleken met 
die van de andere oppozitiepar-
tij, de PVV. Dergelijke verge
lijking hoeven wij dit jaar zelfs 
niet te maken, vermits de PVV 
zich dit jaar van iedere tussen
komst onthield, op de ellenlan
ge en doorsaaie rede van haar 
woordvoerder in de algemene 
bespreking na ( en dat dan 
toch in opvallend stuntelig 
« vlaams »...). 

Heel anders deden het onze 
mandatarissen. Oswald van Oo-
teghem hield een zeer aandach
tig beluisterde tussenkomst bij 
de algemene bespreking. Hij 
trad daarbij al dadelijk uit de 
sfeer van ronkende gemeen
plaatsen, waaraan CVP- en 
BSP-vertegenwoongers z i c h 
met hartelust hadden overge
geven. 

Na even te hebben verwezen 
naar de meer dan honderd nieu
we gemeenteraadszetels, door 
VU-leden in de oostvlaamse ge
meenteraden veroverd, en naar 
de talrijke gemeentebesturen 
waar wij medeverantwoorde
lijkheid zullen dragen, schakel
de hij over naar de zorgwek
kende toestand van onze volks
gemeenschap te Brussel. Hij 
stelde voor dat de woordvoer
ders van alle /rafcties in de 5 
vlaamse provincies zich samen 
zouden heraden over konkrete 
voorstellen om 't iranskiljons-
Brussels imperialisme terug te 
drijve. 

Dat bracht hem tot een sterk 
pleidooi voor méér interprovin
ciale samenwerking, om bij
voorbeeld de sociale voorzie
ningen logisch te koördineren. 

Tenslotte oefende hij nog kri
tiek op de passiviteit waarmede 
de provinciale overheid in 
Oost-Vlaanderen het natuurbe
schermingsjaar « ondergaat ». 
Platonische verklaringen al
léén brengen inderdaad maar 
weinig baat bij, om de proble
men van de bedreiging van het 
leefmilieu tegen te gaan. 

Leden van onze fraktie kwa
men tijdens de verdere bespre
king nog herhaaldelijk tussen 
Ra f Baeyens met pertinente 
beschouwingen over het onder
wijsbeleid, dat naar de geest 

een achterhaald paternalisme 
vertoont ; Urhain Degrave met 
konkrete voorstellen tot koör-
dinering van de provinciale re
glementen op bouwtoelagen, en 
Ignace Vande Walle met een 
rijkgedokumenteerd b e t o o g 
over landbouwpolitiek. 

Kris Versyck gaf de deputa
tie de volle laag toen hij a plus 
b bewees dat gegevens, tijdens 
de vorige zittijd verstrekt in 
verband met de bejaarden-huis
vesting en bejaardentehuizen, 
in 't geheel niet met de (vrij 
droevige) werkelijkheid over
eenstemden. 

Fred Jegers stelde vragen 
over zonderlinge vertragingen 
bij de afwerking van het pro
vinciaal rekreatiedomein Puy-
enbroeck, en de h. van Gerven 
gaf uitdrukking aan de kommer 
van de bevolking uit Oost-Waas
land, in verband met de voor
genomen vestiging van het 
reeds beruchte Progil-bedrijf te 
Kallo. Jammer genoeg kwam 
op beide tussenkomsten slechts 
een ontwijkend, of helemaal 
géén antwoord. 

De « openheid » en « vooruit
strevendheid » der grote par
tijen konden wij nog eens naar 
waarde schatten, toen leden 
van onze groep een ontwerp 
van motie opstelden, bij de in
richtende macht werd aange
drongen om aan leerkrachten 
en studenten in het vrij onder
wijs volledige politieke'vrijheid 
te verlenen, dit in verband met 
fungeren* op politieke lijsten 
van om 't even welke partij. 
Hoewel wij voor deze — toch 
bepaald niet « ekstremistische » 
— motie handtekeningen kon
den bekomen van vertegen
woordigers van alle frakties, 
bleken de frakties zelf achteraf 
helemaal niet bereid hun steun 
aan deze motie te verlenen Wat 
denk je wel : het voorstel kwam 
immers van de Volksunie. 

Intussen weten de mensen die 
op een of andere wijze bij het 
vrij onderwijs betrokken zijn 
alvast, wie de verdediging van 
hun allereerste belang, de vrij
heid van menigsuiting, écht ter 
harte neemt. 

Nog meer dan de vorige ja
ren heeft de Volksunie in de 
oostvlaamse provincieraad be
wezen dat zij de enige, werke
lijk konstruktieve oppozitiepar-
tij is. 

roeland raes 

Te Kallo betogen jonge mensen tegen de voorgenomen vestiging van het Progil-hedrijf, waarvan 
zij de schadelijke weerslag op het leefmilieu vrezen. De jongelui zullen wel niet kunnen optor-
nen tegen de keurige argumentatie van de grote heren. En nu mag Progil nog « het properste dos
sier » zijn dat minister Vlerick sedert lang onder ogen kreeg, feit is dat de bezorgdheid en het 
wantrouwen van de mensen óók gegrond is. Tot hiertoe heeft men in Belgiè al te weinig rekening 
gehouden met de belangen van de omwonenden in gebieden die snel geindustrializeerd worden. 
Zelfs wanneer elk bedrijf op zichzelf de streek nog niet onleefbaar maakt, dan kunnen zij het — 
allen samen — wél zover schoppen. Zie maar wat in « Rijnmond » (Nederland) is gebeurd... 

de les van tervuren 

(m.v.h.) Het FDF behaal
de te Tervuren 20 % van de 
stemmen en veroverde vier 
zetels in de gemeenteraad 
onder de slogan : wij laten 
Tervuren niet bij Vlaande
ren aanhechten (sic) 

Tervuren is geen randge
meente met faciliteiten. Ter
vuren ligt zelfs niet in het 
arrondissement Brussel ; het 
is een leuvense gemeente. 

Zou de papieren «carean» 
die de VU niet gestemd 
heeft voor de losprijs van de 
grendels etc. etc, in iets be
let hebben dat het FDF zich 
daar elektoraal vastnestelt? 

De uitslag van de gemeen
teraadsverkiezingen is voor 
ons een schoolvoorbeeld dat 
papieren taalwetten en pa
pieren grenzen weinig waar
de hebben, zeker niet de 
waarde die men er voor af

dwingt bv. de « vrijheid van 
de huisvader » te Brussel. 

De toestand in Tervuren 
is uitsluitend het gevolg van 
de grondspekulatie. Het is 
de aanleg van een paar luxe-
wijken, « rezidentièle wij
ken », als frankofone oaze 
die de taaiverhoudingen 
heeft beïnvloed. 

Noch in de zes randge-
menten met faciliteiten 
noch in Beersel, noch in 
Tervuren zou het FDF één 
stem minder gehaald heb
ben, zou er één frankofoon 
minder wonen, moest Brus
sel grondwettelijk dwz op 
papier beperkt geweest zijn 
tot de negentien randge
meenten. 

Deze grondwettelijke be
perking moet er evident ko
men maar zij blijft zonder 
noemenswaardig effekt in
dien de gewestplanning de 

grondspeuklatie niet verhin
dert. 

Sedert jaren is de heer De 
Saeger, minister voor Open
bare Werken en Ruimtelij
ke Ordening. Hij en hij al
leen is gewapend om de uit
breiding van Brussel in or
delijke banen te leiden door 
het ontwerpen van satelliet
kernen en het vastleggen 
van groene ruimten en land
bouwgrond. Met de uitbrei
ding van Brussel als olie
vlek of als inktvis-new-look 
vechten wij tegen de bier
kaai maar taalwetten op pa 
pieren carcans. 

De enige uitweg is een 
vlaams federaal staatsgezag 
dat de demokratische harde 
moed zou opbrengen de rug-
gegraat van de grondspeku-
lanten te breken en een ra-
dikaal demokratisch huis
vestingsbeleid te voeresn. 

nemrod 

folteren 

Ergens maakt de franse 
filozoof Flenri Bergson de 
bemerking dat het geweten 
van sommige mensen daii 
pas in opstand komt als 2e 
een mens vermoord hebben 
Bij anderen gebeurt dat ai 
telkens ze een brutaal woord 
tot een machteloos kind 
hebben gesproken. Het gaat 
er hier niet om naar de re
denen van dit verschil te 
zoeken, de enige bedoeling, 
is deze : er de aandacht op 
te vestigen dat dit «tweede» 
geweten duidelijk volledi
ger, intenser menselijk is 
dan het « eerste » 

Het is heel lang de ge 
woonte geweest in allerlei 
handboeken bij het begin 
van een hoofdstuk of als een 
nieuwe term gebruikt werd. 
te wijzen op de « ruimere » 
en de « strikte » betaftenis 
die een onderwerp ow een 
term kan hebben. Foreeren 
heeft een duidelijke «"strik
te » betekenis gekregen : 
het lichamelijk folteren door 
slagen, ophangen, « behan

deling » met elektriciteit, 
licht en wat nog meer. En 
als Kant — heel terecht ! — 
al meende dat een mens die 
een hond slaat zichzelf ver
laagt, dan is een dergelijk 
folteren van een mens des 
te erger naarmate men méér 
verschil ziet tussen een hond 
en een mens. Zij die er geen 
groot verschil tussen zien 
zouden daarmee rekening 
kunnen houden ! 

Er is de laatste maanden 
en weken nogal wat gepro
testeerd tegen de folterin
gen in Brazilië en dat is uit
stekend. Want « morele ver
ontwaardiging» is een uiter
mate menselijke eigenschap 
De daarmee samengaande 
schiinheilige zelfgerechtig-
heid ook, maar dan als spij
tige negatieve menselijke 
eigenschap ! En het is toch 
wel ergerlijk dat die protes
ten niet los kwamen en niet 
los komen als ook in andere 
landen evenzeer, en vaak 
minder betwistbare gevallen 
van foltering bekend ge

raakten. Soms heel offi
cieel ! 

Maar is mensen opsluiten 
niet evenzeer « folteren » ? 
Lijfstraffen, als stok- of ge
selslagen, worden zonder 
enige aarzeling afgewezen. 
Zijn ze écht erger dan 
maanden, en vooral jaren-
l a n g e gevangenisstraf ? 
Vooral dan als die niet ge
geven worden gewoon om 
de andere mensen te be
schermen maar met de on
gehoorde pretentie de ge
vangenen te « verbeteren » ? 

Moet dan ook de vraag 
niet gesteld worden of in 
een zo duidelijk geval als 
dat van het verkiezingsinci
dent te Laken voor ten min
ste zeven, maar wellicht 
voor alle negen aangehou
denen hun twee maanden 
opsluiting geen échte folte
ring is? Waartegen niemand 
protesteert, in de rangen 
van hen die zoveel proteste
ren ! Om maar te zwijgen 
over die gevallen, Bjienin-dit 
land, waar mensen tqt tien 
jaar lang worden opgeslo

ten, omdat het onderzoek 
naar hun schuld nog altijd 
bezig is ! 

Er bestaan echter nog zeer 
veel andere vormen van 
« folteren ». Nu en dan ge
beurt het hier of daar dat 
iemand een aktie begint te
gen het luiden van kerk
klokken. Goed, dat wordt 
hier niet gediskuteerd. Maar 
als Nemrod zich nu eens 
« gefolterd » acht door de 
lichtreklames langs de stra
ten en wegen die toch ook 
van hem zijn ? En vooral 
door die aan en uit pinken
de lichten in alle kleuren 
die toch alleen dienen om 
overbodige kopers te vinden 
voor weeldeprodukten ' 

Zullen we alleen moord 
« slecht » noemen, en dan 
nog als die moord óns niet 
past ? Spreken we alleen 
over « foltering » in die ui
terste, duidelijke gevallen, 
die ons ook niet passen, of 
erkennen we dat elke vorm 
van min-achting een mens 
in zijn hart kwetsen kan ? 



bij 
ons 
in 
brussel... 

Er is in volle verkiezingsstrijd te Brussel een 
boekje uitgekomen dat handelt over « les 
amis de Paul Vanden Boeynants et leurs af
faires ». Een van de vrienden van VdD die in 
het boek van Paul Debongnie nogal in de 
kijker werd geplaatst is Charly De Pauw van 
liet Consortium des Parkings (CDP). Er was 
heel wat te doen rond dat boek. Sommige 
joernalisten die Vanden Boeynants goedge-
zind zijn trokken al spoedig de konkluzie dat 
— wat men ook over de snelle groei van De 
Pauw's imperium mag denken — er niets be
wezen werd over enige schuldige medewer
king van VdB zelf. 

Dergelijke zaken bewijzen is nu eenmaal 
niet gemakkelijk. Dat politiek en zaakies te 
firussel nogal eens samengaan is echter een 
feit. Dat er allerlei zeer eigenaardige manipu
laties gebeuren met staatsgelden, gelden van 
de hele gemeenschap, is al evenzeer een feit. 
Toevallig viel ons enkele tijd geleden een do-
kument in handen dat dit alleen maar kan 
staven. Er worden geen namen van schuldi
gen in vernoemd, maar dat er allerlei onfrisse 
dingen zijn gebeurd rond de oprichting van 
het centrale postgebouw te Brussel (verwe
zenlijkt door « Parking 58 » van De Pauw) 
blijkt wel zonneklaar. 

verslag 

Op een bepaald ogenblik werd het « Hoog 
fComitee van Toezicht » op de staatsuitgaven 
ermee gelast een onderzoek in te stellen be
treffende de aanpassingswerken, die uitge
voerd werden door de nv « Parking '58 », 
met het oog op de voorlopige installatie van 
het Centraal Bestuur der Posterijen en van h^t 
hoofdkantoor van Brussel 1, 

Op 9 april 1968 legde dit komitee zijn ver
slag neer. Het is een dokument geworden dat 
al even bezwarend is voor de nv « Parking 
'58 » als voor de diensten van PTT en van 
Openbare Werken. Ziehier wat w i j In een 
ander overheidsverslag daarover samengevat 
vonden, 

In het verslag wordt van bij de aanvang 
gewag gemaakt van een volkomen gebrek 
aan kontrole op de uitvoering en het in reke
ning brengen van de inrichtingswerken. Daar
in wordt vastgesteld dat een distriktshoofd-
kontroleur bij het ministerie van Openbare 
Werken, in oktober 1965. toen de werken bi j
na ten einde waren, een kontrole heeft kun
nen aanvatten op plans en soms ter plaatse, 
maar dat deze reeds erg summiere kontrole 
van de volgende maand af moest versneld 
worden teneinde de dringende vereffening 
mogelijk te maken aan de nv « Parking '58 », 
die met likwiditeitsmoeilijkheden te kampen 
had. 

kontrole 
Ofschoon deze heer toegeeft dat zijn kon

trole oppervlakkig is geweest, legt hij er de 
nadruk op dat zijn tussenkomst niettemin een 
vermindering heeft mogelijk gemaakt van 2 
miljoen frank op 8 miljoen, voor wat betreft 
cle werken ten laste van Openbare Werken, 
en een vermindering van ongeveer 11 en een 
half miljoen frank op vijfendertig in totaal 
voor de kosten der werken die het Bestuur 
'der Posterijen betreffen. 

Deze verminderingen vloeien voort uit dub

bel geboekte posten en uit ten onrechte in 
rekening gebrachte werken die niet ten laste 
vallen van de staat. 

Op de zowat 60 verrekeningen ingediend 
door de nv « Parking '58 » heeft het Hoog 
Komitee van Toezicht er dan acht in het bijzon
der onderzocht, gaande over een totaalbedrag 
van vier en een half miljoen frank Deze veri-
fikatie, uitgevoerd op tegenspraak met de af
gevaardigden van de vennootschap, heeft het 
mogelijk gemaakt vast te stellen dat een be
drag van ongeveer anderhalf miljoen frank 
ten onrechte was uitbetaald. 

een voorbeeld 

Verrekening nr. 7bls is bijzonder openba
rend Zij heeft betrekking op de plaatsing van 
valse zolderingen. « Parking '58 » bracht 
± 8.200 m2 in rekening. Uit het tegenstrijdig 
onderzoek is gebleken dat het slechts ging om 
± 6.400 m2, dat de eenheidsprijzen over
dreven waren, tenslotte dat de technische op
gaven niet nagekomen werden, zodat het van 
de staat geëiste en door hem betaalde bedrag 
uiteindelijk van anderhalf miljoen tot 185.000 
frank moest worden teruggebracht. 

Het verslag dagtekent van 8 april 1968. 
Op 30 mei 1968 stelde « Parking '58 » aan 
de minister van Begroting, bij wijze van min
nelijke schikking, de terugbetaling voor aan 
de staat van een bedrag van ongeveer ander
half miljoen frank Op 17 juni aanvaardde de 
minister deze dading en maakte alzo een ein
de aan elk geschil tussen de staat en de 
nv « Parking '58 ». Op dit ogenblik werden 
alle vereffeningen op die bazis aangezuiverd. 

de « pistons » 

Blijft dus de kwestie van de eventuele ad
ministratieve verantwoordelijkheden. 

Alle vastgestelde onregelmatigheden tonen 
een volkomen gebrek aan toezicht en kontro
le aan, maar in het verslag wordt de mening 
vooropgesteld dat het niet anders kon omwil
le van de omstandigheden waarin de werken 
aan de nv « Parking '58 » werden toever
trouwd en door deze vennootschap werden 
uitgevoerd. In die gedachtengang wordt eerst 
en vooral onderstreept dat, van bij het sta
dium van de voorafgaande besprekingen over 
de keuze van een nieuw postkompleks talrij
ke tussenkomsten van politieke en van onbe
kende zijde te noteren vielen, in zoverre dat 

enerzijds de studies van stonde af aan gedre
ven werden in de richtingen van verwezen
lijking van het « projekt DE PAUW » (d.w z. 
« Parking '58 ») en dat anderzijds een huur-
projekt — of verkoopsprojekt — uitgaande 
van de tijdelijke vereniging Auxeitra Génie 
Civil - Cie Industrie et Travaux Em Blaton, 
niet werd aangehouden hoewel het voor de 
staat een besparing van ongeveer 70 miljoen 
frank opleverde, en dat de ministerraad be
sliste in het voordeel van Groep De Pauw. 

verwarring 

In het verslag wordt erop gewezen dat tal
rijke werken zonder bestelorder werden uit
gevoerd, dat de meeste ambtenaren van ni
veau I en de grote meerderheid der anderen 
aan de onderaannemers inplantingswijzigin
gen hebben gevraagd zonder zich te beroe
pen op wie dan ook, dat vóór de verhuizing 
sommige ambtenaren zich naar «Parking '58» 
hebben begeven om « hun installatie te rege
len », dat de sindikale organizaties bij de d i -
rekteur-generaal der Posterijen tussenbeide 
zi|n gekomen om op hun beurt veranderingen 
te verkrijgen, dat de nv « Parking '58 » het 
meest bereidwill ige oor leende aan deze aan
vragen, zelfs als ze niet gestaafd waren met 
bestelorders. 

Het Hoog Komitee van Toezicht heeft trou
wens vastgesteld dat op het ogenblik van 
het onderzoek, dus twee jaar na de installatie 
van de diensten, nog steeds wijzigingen aan 
de scheidswanden werden aangebracht. 

Het verslag besluit dat de grootste verwar
ring heeft geheerst op alle echelons. 

Onze lezers mogen zelf de passende kon> 
kiuzies trekken uit deze éne welsprekende 
story. Wij vragen ons alleen maar af waarom 
het grote publiek doorgaans totaal onwetend 
V^ordt gehouden van dergelijke <€ affaires ^. 
Uk vrees dat onze demokratie daarmee een 
slechte dienst wordt bewezen ? Is het niet 
veel erger voor een werkelijke demokratie 
dat men dergelijk gepruts met de gemeen
schapsgelden duit en het geschoffel van be-
jaaalde^hooggeplaatsten met de mantel der 
welwillendheid bedekt ? Wie zei ook weer 
dat wat de overheid doet en laat een « gla
zen huis »-beleid moet zijn ? Ja, ja... 

En dan maar jammeren over de geringe in
teresse en het grote wantrouwen van het gro
te publiek voor het politieke bedrijf. 

in Vlaanderen spelen socialisten nu de vlaamsgezinde. maar hun partij blijft uni
tair onder waalse leiding en in het Brusselse spannen bsp en fdf samen tegen 

de Vlamingen 



z wu 

onze 
parfemenf-airen 
staan 
hun man 

Kamerlid Babvlon interpelleerde de 
min»>ter van Sociale Voorzorg over 
het tekort inzake ziekteverzekering 
en sommige misbruiken in deze sek-
tor 
Kamerlid Coppieters ondervroeg de 
minister van Volksgeyondheid o \er 
dringende maatregelen inzake lucht-
bezoedeling en welke maatregelen 
de minister denkt te nemen, om het 
vprvuilmgsproces tegen te gaan. 
Het wetsvoorstel tot wijziging van 
het kieswetboek, ten emde de ker-
misreizigers te machtigen per brief 
te stemmen, ingediend door senator 
Jorissen, werd m overweging geno
men. 
Tijdens het debat over de begroting 
van Nationale Opvoeding (frans- en 
nederlandstalige regimes en gemeen
schappelijke sektor van beide regi
mes) voor 1970 oefende senator van 
Haegendoren scherpe kritiek uit 
over het laattijdig indienen der be
groting, handelde over de demokrati-
zering van het onderwijs en over en
kele grote krachtlijnen van het alge
meen beleid alsmede over een nieu
we opvatting van het schoolstelsel. 
Het voornaamste punt van zijn tus
senkomst was evenwel gewijd aan 
de gemeenschapsbetrekkingen en 
hun weerslag op kultureel-weten-
schappelijk vlak. Tot besluit waar
schuwde hij voor de invoering van 
de zgn. \ r i iheid van de huisvader, 
die zou neerkomen op het afschrij
ven van Brussel als hoofdstad. 
Schriftelijke vragen stelden kamer
leden Sels, Raskin, Vansteenkiste, 
Mattheyssens, Leys, Babylon, De 
Facq en senatoren van Haegendoren, 
Bonwens, Jorissen en Ballet. 
Interpellatjeverzoeken werden inge
diend door kamerleden Coppieters 
(over de diskriminerende toepassing 
van de vijfdaagse schoolweek in het 
autonoom buitengewoon lager onder
wijs, tot de minister van Nationale 
Opvoeding) en Raskin (tot de minis
ter Nationale Opvoeding, nederlands-
talige sektor, over de « beslissing » 
van de minister, waarbij het vak ge
schiedenis zal worden afgevoerd van 
het leerprogramma van het middel
baar onderwijs). 

vragen 
onvoldoende 

Kamerlid Coppieter*' stuurde een 
« open brief » naar alle leerkrachten 
van het vrij middelbaar, normaal en 
technisch onderwijs van het arr. Sint 
Niklaas. Ziehier de tekst : 

Naar aanleiding van het artikel 
« Wanneer w ordt Vermeylen wakker », 
vei schenen in « Het Vnje Waasland » 
van 6 november j l , kan ik met nalaten 
enkele puntjes op de i te zetten Want 
«Ie CVP deed het w eer met ' Niet een 
paar vraagjes ir> de Kommissie van se
nator De Bondt en es zijn belangrnk 
maar wel het bereiken van een grondi
ge hei vorming van de weddendienst 

Reeds twee jaar pleit ik m de Kamer 
vooi een decentralizatie van de uitbe-
talmgsdiensten, zonder sukses 

Maar nu, bii de begroting Nationale 
Opvoeding 1970, had ik een amende
ment inged)end en verdedigd dat de 
provinciale decentralizatie van de wed-
deuitbetalmgsdiensten onmiddellijk zou 
instellen 

Dit amendement werd én in de Kom
missie én m de Openbare Vergadering 
door alle CVP-ers verworpen 

De CVP moet geen vragen stellen, zij 
moet. als regeringspartij , een eind ma
ken aan het betalmgsschandaal des
noods, aan een ministerportefeuille 

Door het schuldig zwijgen van de 
vLiamse kianlenpers ben ik verplicht 
mij op deze wijze rechtstreeks tot U te 
richten Het )s een ongelijke maar 
rechtvaardige strijd Maar informatie 
is de bazis van een demokratisch bestel 

Met dank voor uw aandacht en met 
vriendelijke achting, 

dr M Coppieters, 
volksvei tegenwoordiger 

Hij voegde er nog een tweetal pikante 
post scripta aan toe : 

1) Mijn amendement bij de begroting 
Nationale Oovoeding M70 tot 'nsteüen 
van een fonds voor Universitair Onder
wijs m Limburg, ten belope van 
50 000 000 fr werd door alle CVP-ers 
verworpen 

2) Vroeger reeds verwierp de CVP 
mijn amendementen met betrekking 
tot de kandidaturen te Kortrijk Waar
om te Kortnjk alleen « kandidaturen » 
maar te Namen en Bergen licentiaten 
en doktoraten ' Over een paar weken 
krijgt de CVP weer de kans om iets te 
doen. bi] de stemming over het wets
ontwerp betreffend universitaire ex-
panbie. 

tWil lcmen in « De Nieuwe Linie > 

progil 

pertinente vragen door coppieters 

De Volksunie was een van de eerste partijen in ons land om de 
aandacht te vestigen op de vraagstukken, die rijzen in verband met 
de bedreiging van ons leefrmlieu door een onoordeelkundige en met 
de volksgezondheid met het minst rekening houdende industriële 
inplantingspolitiek Op ons jongste kongres werd aan dit probleem 
grote aandacht besteed, nadat tijdens een perskon f ere ntie door 
volksvertegefCwoordigers van Leemputten en Schiltz aandacht was 
gevraagd voor een reeks VU-voorstellen, die aktief ingrijpen tegen 
leefmilieuvervmling inhielden en waarbij de partij zich hereid ver
klaarde tot elke pozitieve medewerking. Konkrete wetsvoorstellen 
werden sindsdien ingediend. 

Met de zaak Progil is dit vraagstuk weer brandend aktueel Volks
vertegenwoordiger Maunts Coppieters diende dan ook een interpeV-
latieverzoek in. gencht tot de ministers voor Streekontwikkehng, 
Volksgezondheid en Arbeid en Tewerkstelling betreffende « de ves
tiging van Progil te Kallo en een aantal aspekten die van beslissen
de aard zijn voor ons leefmilieu ». 

Reeds op dinsdag 5 november jl ondervroeg volksvertegenwoordi
ger Coppieters m de Kamer de minister van Volksgezondheid over 
de maatregelen tegen de luchtbezoedeling Hierbij herinnerde hij 
aan de recente noodmaatregelen die m Nederland werden getroffen, 
waar reeds normen zijn opgelegd en een aangepast meetnet dage
lijks zeer akkuraat en wetenschappelijk meet, zodat aangepaste 
bestrijdingsmaatregelen kunnen genomen worden. Ons land moet 
het stellen met een zogenaamde kaderwet van 28 december 1964, 
waarvan tot op heden toe geen uitvoeringsbesluiten werden gepu
bliceerd, tenzij een koninklijk besluit, dat betrekking heeft op de 
onderzoeküaboratorui. Ons kamerlid wees op de ontoereikendheid 
van deze wet en vroeg zich af of deze wet niet ruim is voorbijgC' 
streefd Hij drong besluitend aan op hoogdringende maatregelen ter 
bestrijding van de luchtbezoedeling, op konkrete opties en vroeg of 
de minister sankties voorzag en het niet nodig achtte, dringende 
maatregelen te nemen om bijzondere bestrijdingsakties en -programr 
mas te voorzien voor noodgevallen en noodgebieden. 

Minister Namèche poogde in zijn antwoord de fcrifiek van kamer
lid Coppieters te minimahzeren. De zaak Prttgil echter bewijst dat 
er tussen «droom en daad nog vele praktische bezwaren» staan. 
Vandaar de interpellatie die deze keer alle betrokken minister* ter 
verantwoording roept. 

Bij de — zeer laattijdige — bespre
king van de begroting van Nationale 
Opvoeding — maakte senator van Hae
gendoren ettelijke per t inente opmer
kingen. We citeren enkele pa.ssusen uit 
deze rede : 

onderwijs 
en 
volksbelang 

over « duistere demokratie » 

« Het onderwijs wordt meer dan an
dere zaken van bet openbare leven aan 
de bevoegdheid van het par lement ont
trokken. Bij het werkelijk overleg, bui
ten Kamer en Senaat, gaat het niet zo
zeer om een harmoniér ing van opvat
t ingen maar veeleer om een kompromis 
van belangen en machten. Bij de bespre
king van de begroting in 1969 in de 
Kamer gewaagde de heer Coppieters 
van een duistere demokratie. Het feit 
dat onze fraktie niet als pleitbezorger 
van schoolnetten of schoolbelangen moet 
optreden maak t van de Volksunie de 
enige part i j die de onderwijsproblemen 
van nationaal s tandpunt uit benader t ». 

over «demokratizering van de kuituur» 

« De demokrat izer ing van de ku l tnur 
moet samen met de verlenging van de 
leerplicht worden aangevat. Om alle 
jongeren tot 16 of tot 18 jaar op te van
gen moeten nieuwe onderwijsnormen 
worden ontworpen. Indien men beide 
vraagstukken niet samen behandel t zal 
la ter alles te herbeginnen zijn. De weer-
stand van de ekonomiscbe kr ingen te
gen de verlenging van de leerplicht be
last de toekomst t en zeerste. Immers , 
zij die n u een verkeerde studierichting 
uitgaan en a fortiori zij die slechts tot 
14 jaar naar school gaan zullen de toe
komstige permanent werklozen zijn. 
Worden door de huidige politiek de toe
komstige sociale welstand en leefbaar
heid niet opgeofferd aan een schijnwel-
vaar t op korte termijn ? Het is werke
lijk niet he t VNB dat ons het leerpro
gramma moet dikteren of ons zijn me
ning inzake de s taatss t ruktuur moet op
leggen », 

over de zogenaamde « vrijheid van het 
gezinshoofd » 

« We zouden graag de bedoelingen 
van de regering vernemen over de zo
genaamde vrijheid van het gezinshoofd. 
Het is een fabel dat het gezinshoofd niet 
vrij zou zijn in de taalkeuze voor de op
voeding van zijn kind. Een vlaams echt
paar dat vrij beslist franstalig te wor
den, is vri j zijn kinderen in he t frans
talig stelsel te laten opvoeden. Zij die 
de Vlamingen beschuldigen van « impe
rialisme flamand », daag ik ui t te be
wijzen dat Vlamingen franstaligen wil
len vernederlandsen. Het beginsel dat 
we echter niet verzaken is da t k inderea 
uit Vlaamse gezinnen konsekwent ver
der in het nederlandstalig onderwijs te
recht komen. Dat is geen imperialisme 
maar een pedagogische bescherming 
van bet kind ». 

over « de belgische scheiding » 

« Indien de meerderheidspart i jen de 
vrijheid van de huisvader willen invoe
ren tekenen ze niet alleen hun doodvon
nis in Vlaanderen, msai schrijven zij 
ook Brussel af als hoofdstad en brengen 
zij het voortbestaan van het land in het 
gedrang. De pedagogische beschermiBg 
van de vlaamse kinderen te Brussel is 
voor ons een essentiële voorwaarde van 
een nieuw belgisch huwelijk. We hopen 
dat dit huwelijk tot stand komt. Als aan 
de genoemde voorwaarden echter niet 
wordt voldaan, vrezen we « Ie divorce 
beige ». 
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brussel is groot genoeg! 

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen mogen, over heel Vlaanderen 
genomen, op een toenemend vlaams bewustzijn wijzen, in de randgemeenten 
(de oude en de nieuwe) zijn zij rampzalig te noemen. Op Wezembeek-Oppem en 
Sint Genesius-Rode na, waar een groeiend vlaams verzet merkbaar wordt, ver
tonen de zes randgemeenten-met-faciliteiten het beeld van een gebied waar de 
toon aangegeven wordt door rabiate fransgezinden en waar de Vlamingen — de 
inboorlingen — meestal verloren lopen op tweetalige lijsten. Het ziet er naar uit 
dat deze gemeenten steeds verder verfransen. Ieder die het weten wil, weet trou
wens hoe dat komt. 

de nieuwe randgemeenten 

In een aantal nieuwe randgemeenten 
zijn de Walen en verfransten zo sterk 
in aantal toegenomen dat zij er in 
slaagden, vertegenwoordigers naar de 
gemeenteraad te sturen. Geen Vlamin
gen die welwillend staan tegenover 
hen, geen franstalige kleurpolitiekers, 
maar dadelijk de ergste soort die ze 
hebben : zij die van hun vlaamshaterij 
en van hun veroveringszucht een pro
grammapunt maken. In Groot-Biigaar
den zijn er zo 2 opgedoken, in Zellik 
eveneens, in Grimbergen één, in Beer-
sel, Tervuren en Vilvoorde 3, in Sterre
beek 2, in St. Stevens Woluwe 3. in St 
Pieters-Leeuw 2 en dan gewagen we 
nog niet van hoogst onbetrouwbare 
lijsten als PLP (naast PVV) in Overij-
se (2) en ESP (strekking Simonet) in 
Buizingen (4) ! 

In de brusselse problematiek van nu 
zit er geen enkel gegeven dat verschilt 
van deze problematiek 20 jaar geleden 
— tenzij de herleving van de vlaamse 
beweging. Objektief gezien bestaat er 
geen enkele reden om aan te nemen 
dat de nieuwe randgemeenten niet de
zelfde weg zouden opgaan als de oude. 
In 1950 waren Wezembeek-Oppem, 
Wemmei of Sint Genesius-Rode niet er
ger aangetast dan nu Zellik of Tervu
ren. Het ligt dan ook voor de hand dat 
wij ons moeten afvragen hoe wij daarop 
zulen reageren. Wij bedoelen niet : met 
welke gemoedsbeweging, maar met 
welk overleg, met welk tegenplan Of 
zullen we domweg doorgaan met klach
ten in de pers, feiteliike. nadien wette
lijke tegemoetkomingen, betogingen en 
eindeloze paragrafengevechten op het 
omgewoelde slagveld van de taalwet
ten ? 

verfransinq door inwijking 

De verfransing der randgemeenten 
is meer toe te schrijven aan do inwij
king van Walen en verfransten uit 
Brussel m.a.w. aan de uitbreiding van 
de agglomeratie dan aan verfransing 
van de plaatselijke inwoners (dit laat
ste verschijnsel neemt, onder invloed 
van de vlaamse bewustwording, in be
langrijkheid af). De inwijking zelf is 
te wijten o.m. aan de uitholling van de 
grootstad (het is een wereldverschijn
sel) door kantoren : kantoorruimte ver
dringt er woonruimte en eens dat een 
koncentratie van allerlei takken van 
het openbaar en zakenleven zo ver ge
vorderd is als te Brussel, blijft deze uit 
zichzelf verder toenemen. 

Tot op heden is niet geweten of ooit, 
zo ja wanneer, zulk uitbreidingsproces 
vanzelf stilvalt De tallozen die geld 
verdienen aan deze uitbreiding werken 
er in elk geval flink aan mee. 

De vraag is nu of het mogelijk is. 
deze uitbreiding te laten doorgaan en 
tevens de nederlandse taal op het 
grondgebied van de voorheen landelijke 
vlaamse gemeenten te handhaven als 
de enige officiële ? Wij geloven het 
niet Wij denken dat een grootstad als 
Brussel om vele objektieve redenen be
hoefte heeft aan een enkel bestuur en 
dat hetzelfde statuut voor de hele 
grootstad moet gelden Trouwens, de 
samenstelling van de bevolking van een 
randgemeente gelukt na twintig jaar 
heel fel op die van gelijk welk aiider 
stadsdeel. 

de meerdere 
past zich nooit aan 

Wij moeten niet verwachten dat de 
franstaligen zich ooit aan hun nieuw 
vlaams milieu zullen aanpassen. De 
Walen (de verfransten nog meer) voe
len zich méér waard dan de Vlamingen. 
Er is een tijd geweest dat daaraan een 
minderwaardigheidsgevoel bij de Vla
mingen beantwoordde Het is niet om
dat dit laatste aan 't afnemen is (rond 
Brussel komt het echter juist nog het 
meest voor !) dat de anderen hun meer-
derwaardigheidswaan laten varen. Er 
bestaan zeker franssprekenden die in 
de gelijkheid van alle volkeren geloven. 
Maar als groep vinden ze zichzelf toch 
in kuituur ver verheven boven de ande
re Europeanen, zeker de Vlamingen. 
Wij moeten rekening houden met dit 
feit en waarschijnlijk voor altijd want 

gisch. Moesten zij zich in een hipote-
tische vlaamse (deel)staat vestigen, 
zij zouden zich misschien gemakkelij
ker bij neerleggen dat zij geen taai-
rechten kunnen laten gelden. Bo
vendien zouden hun pretenties kunnen 
bedwongen worden door een vlaams 
gezag. Zelfs wanneer een vlaamse ge
meente door inwijking meer fransspre
kenden dan nederlandsspreken den zou 
krijgen, kan zulk gezag een omver
werpen van de plaatselijke toestand 
kunnen beletten. Het zou ook de inwij
king zelf kunnen beperken. Maar wij 
dromen hardop. Er bestaat geen vlaams 
grondgebied, er bestaat geen vlaams 
gezag, er bestaat alleen een belgisch 
grondgebied en een belgisch gezag. En 
belgische gezagsdragers die ons tegen 
henzelf moeten beschermen... 

de bijl aan de wortels 

Zo komen wij tot de kern van de 
kwestie : indien de uitbreiding van de 
grootstad Brussel onvermijdelijk de 
verfransing van de door haar versteed-
ste gebieden meebrengt, dan moeten de 
Vlamingen, uit zelfbehoud, de verdere 
urbanistische uitbreiding van Brussel 
stelselmatig beletten. 

Is dit technisch mogelijk ? In het 
buitenland werden er ernstige pogingen 
ondernomen om miljoenensteden (Pa
rijs, Londen) af te remmen, met groene 
gordels, met satellietsteden, met belas
ting op elke bijkomende industriële 
vestiging, met vrijstelling van belasting 
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een van de faktoren die tot meerder-
waardigheidswaan aanzetten is grotere 
getalsterkte. Er zijn Europa nu een
maal méér franstaligen dan nederlands-
taligen. De ervaring leert in elk geval 
dat een meerdere of wie zich als dusda
nig beschouwt nooit tot aanpassing aan 
een mindere overgaat. Zo zullen de 
franstaligen in de randgemeenten zich 
nooit « aanpassen » In het beste geval 
zullen de Vlamingen zelf zich aan hen 
niet meer aanpa<^sen Al zullen ze dan 
nog heel wat zelfvertrouwen moeten 
bijwinnen. 

gebied noch gezag 

Tenslotte is er een bijkomende reden 
waarom de franstaligen zich in de 
randgemeenten niet aanpassen aan de 
vlaamse toestanden Er bestaat geen 
Vlaams grondgebied, alleen een bel

voor elke industrie die het ten minste 
100 km verderop ging zoeken, enzo-
meer. De rezultaten waren tot nu eer
der ontmoedigend. Nooit echter heeft 
men het er op aan gelegd een stad in 
de wortels zelf van haar groei aan te 
tasten. 

Voor Brussel zijn deze wortels o.i. de 
volgende : gunstige ligging midden in 
het land, verkeerstechnische begunsti
ging door het centrale bestuur (knoop
punt van alle auto- en spoorwegen, 
vliegveld, zelfs zeehaven), samentrek
king van politieke en ekonomische 
macht in de hoofdstad van een centra-
lizerende staat. 

De eerste wortel moeten we uiteraard 
laten voor wat hij is. 

De tweede kunnen we al wat tref
fen : alle verbindingswegen die niet 
over Brussel lopen bevorderen en alle 
andere afremmen ; het monopolie van 
de Sabena breken : uitbreiding van 
de brusselse zeehaven weigeren Het 
meest vat hebben we op de belangrijk
ste, de derde wortel. Reeds met een 

eerlijke decentralizatie, maar vooral 
met federalisme (een tweeledig, na
tuurlijk) kan Brussel in grote mate ont
manteld worden. De kern van de poli
tieke macht moet naar Vlaanderen en 
Wallonië worden verlegd. De ekonomi
sche machten, die graag dicht bij de 
zon zitten zullen wel vanzelf de kon-
kluzies treffen. Zeker, dan zal een heel 
stuk van de tertiaire sektor verdwijnen, 
woningen vrij komen en de bouwgron
den goedkoper worden. En dan ? In 
plaats van uit te breiden zal Brussel 
inkrimpen. De kroon op het werk even
wel moet zijn het verbrodden van Brus
sels kandidatuur als Europa-hoofdstad 
en de afstoting van internationale ves
tigingen aldaar. 

Want het zou slechts half werk zijn, 
het zwaartepxmt van het belgische po
litieke en ekonomische leven te ver-, 
leggen, als het zwaartepunt van Euro-
oa te Brussel zou blijven. Aan de last, 
die de « hoofdstad » van zo'n klein land 
als het onze meebrengt, kunnen wij 
weten wat er ons met Brnssel-europese-
hoofdstad boven het hoofd hangt ! 

een ware groene gordel 

Gelijktijdig met deze pogingen moei! 
er een radikale politiek van ruimte-or
dening worden gevoerd. Rond de hoofd
stad moet een brede groene gordel ko
men : van Aalst naar Leuven, over Me» 
chelen en NijveL 

Binnenin moeten de dorpen een maK-
sïmum aan inwonersaantal toegewezen 
krijgen en verder moet het landschap 
landelijk blijven. Zelfs de (franskiljon
se) groep Alpha heeft dit ooit, vanuit 
louter stedebouwkimdig standpunt, 
voorgesteld. 

Ter ontlasting van een eventueel 
toch nog groeiend Brussel kan de groei 
van de vorengenoemde steden als « sa
tellieten » onder ogen genomen worden; 
die zouden dan rechtstreekse, snelle eni 
talrijke verbindingen bekomen met 
de hoofdstad. Dat is heel wat anders 
dan wat « mens en ruimte » en minister 
De Saeger met de brusselse omstreken 
op het oog hebben. 

Dichterbij in het rijk der mogelijE-
heden : wanneer er ooit federaties van 
gemeenten komen rond Brussel moeten 
die zich ondereen verstaan en — in te
genstelling tot wat de regerïngsplannen 
inhouden — juist geen overlegcentrum 
met Brussel tot stand brengen. Zodat 
Brussel geïzoleerd wordt en geen vin
ger in de pap van vlaams Brabant meer 
krijgt. 

het uur van de waarheid 

Mogelijk ziet heel dit strijdplan er 
nogal fantastisch ui t Anders gezegd : 
is het ook politiek haalbaar ? Het 
spreekt vanzelf dat de kleurpartijen er 
geen oor naar zullen hebben. Maar dat 
is al meer gebeurd ; en ook : dat ze on
der de druk van net flamingantische 
dinamisme naderhand moesten bijdraai
en. Het is dus juister, te vragen of de 
vlaamsgerinde kringen zulke grondige 
aanpak wensen. Het antwoord zal niet 
noodzakelijk pozitief luiden. 

Streeft men echter zulke inperking 
niet na, laat men Brussel voortwoeke
ren en gaat nien ondertussen verder 
met woorden te keer tegen de uitbrei
ding van de brusselse olievlek, dan 
pleegt men boerenbedrog. 

Dan ware het niet meer eerlijk, de 
mensen in vlaams Brabant nog voor de 
wagen van de vlaamse beweging te 
spannen. Dan late men deze bij voor
baat opgegeven Pajotten en andere 
Brabanders met rust. Want men zou 
wel een desperado moeten zijn om te 
willen strijden voor een Vlaanderen 
waardoor men zelf afgeschreven wordt 

karel jansegers 



10 wu 

de wereld 
Momenteel staan drie westeuropese liberale partijen in de belangstelling als 

gevolg van de ontbindingsverschijnselen of niet geslaagde doorbraakpogingen. 
Onze bloedeigen PVV is het toonbeeld van een totale ontreddering, en wedijvert 
daarin met haar westduitse zusterpartij, die samen met de partij van kanselier 
Brandt een steeds zwakker wordende koalitie vormt. Het bordelese avontuur ten 
slotte van J.J. Servan-Schreiber heeft de franse neo-radikaal-socialisten ernstig 
geremd in hun vernieuwing, die na de zege van de « nieuwe wonderknaap » te 
Nancy zo zeker bleek. 

De westduitse liberalen blijken er het ergst aan toe te zijn, ook al volgen hun 
belgische geestesverwanten hen op de voet. Maar in orde van belangrijkheid 
kan het uiteindelijke lot van de westduitse liberalen zwaarder van gevolgen zijn 
dan dat van de belgische of franse liberalen. 

wespennest 

De krizis in de « Freie Demokratische 
Partei » (zoals de officiële benaming 
van de westduitse liberale partij luidt) 
dateert niet van vandaag. Ze is al be
gonnen ten tijde van Ehrard, wiens po
litieke falen er mede oorzaak van was, 
dat de « Christlich Demokratische 
Union » zich van de derde partij af
keerde en met Kiesinger als nieuwe 
kanselier de zgn. « grosse Koalition » 
aanging, met Brandt als vice-kanselier. 
Na de jongste algemene verkiezingen 
ging Brandt scheep met de kleine FDP, 
waar ondertussen Erich Mende aan het 
hoofd van de partij verdrongen was 
door de huidige vice-kanselier Walter 
Scheel, wiens aanhang het haalde op de 
FDP-fraktie die eventueel opnieuw 
met de CDU een regeringskoalitie wou 
vormen. 

De Mende-fraktie is nu openlijk in 
opstand gekomen. Niet alleen zijn de 
liberale bondsafgevaardigden Mende 
en Starke uit de partij getreden, ook de 
algemene voorzitter van de « National 
Liberale Aktion» Zoglmann en verschei
dene liberale afgevaardigden der land
dagen van westduitse deelstaten heb
ben de FDP verlaten, nadat reeds in 
Noord-Rijnland-Westfalen drie liberale 
afgevaardigden van dit deelstaatparle
ment uit hun fraktie gesloten waren. 

Al deze uitgetreden of uitgestoten 
liberale voormannen lopen nu met 
plannen rond voor de oprichting van 
een nieuwe liberale partij, die een po
litiek vrii van kompromissen zou vol
gen en waarvan een der voornaamste 
principes zou slaan op het vrijwaren 
van het eigendomsrecht, afgezien van 
de buitenlandse politiek, die uiteraard 
in scherpe tegenstelling zou staan met 
de politiek « van uitverkoop » zoals 
deze ex-FDP-ers de toenadering tot 
Oost-Europa, nagestreefd door het ka
binet Brandt;Scheel, noemen. Ze treden 
daarin het standpunt bij van de CDU, 
die geleidelijk aan haar draai vindt als 
oppozitiepartii en waarbij vooral een 
Franz-Josef Slrau=;s zich ontpopt als 
de man die steeds meer aanhangers van 
de bij vorige verkiezingen geslagen 
NDP (Adolf von Thadden) opvist. 

Wanneer die nieuwe liberale partij 
zal gesticht worden is nog niet gekend, 
maar reeds werden alle leden van de 
« National Liberale Aktion » aangezet 
ontslag te nemen als lid van de FDP, 
terwijl ook gespekuleerd wordt op het 
opvangen van «ontgoochelde NDP-ers». 

Het algemeen westduits en zelfs in
ternationaal belang van dit liberaal 
ontbindingsproces wordt duidelijk als 
men weet dat door deze interne liberale 
krizis de parlementaire meerderheid 
van de regering Brandt-Scheel in de 
Bondsdag tot zegge en schrijve zes ze
tels is herleid, een wel zeer krappe 
meerderheid voor een regering die met 
haar nieuwe Oostpolitiek zeer stoute 
en prestigieuze doeleinden nastreeft, 
f(met internationale weerslag, w.o. het 
bevorderen van een europese veilig-
heidskonferentie) doch welke politiek 
tot op heden weinig konkrete rezulta-
ten opleverde. Men kan weliswaar ver
wijzen naar de ekonomische voordelen 
voor de westduitse ekonomie, die door 
de verdragen met de oosteuropese lan
den een grotere expansie mag verwach
ten, doch deze verdragen zijn ofwel pas 
gesloten (met de Sovjet-unie) maar nog 
niet bekrachtigd, ofwel zijn ze nog in 
volle bespreking (met Polen) terwijl 
de kontakten met Oost-Duitsland 
eigenlijk nog steeds op niets konkreets 
wijzen 

Men heeft geschreven dat het onver
wacht bezoek van de Sovjet-minister 
van Buitenlandse Zaken aan Bonn (het 
eerste bezoek van een Sovjet-minister 
aan Duitsland sinds Molotov, de DDR 
buiten beschouwing gelaten dan) be
doeld zou zijn, om Brandt in zijn inter
ne moeilijkheden ruggesteun te verle
nen. Daarmee viel samen de plotse be
reidheid van Ulbricht, om de kontak
ten van Erfurt en Kassei nu weer voort 
te zetten. Sommigen zagen daarin een 
oosteuropese ruggesteun aan Brandt, 
ook op elektoraal vlak (landdagverkie
zingen in de deelstaten Hessen en Beie
ren) De vraag mag toch gesteld wor
den of Moskou werkelijk zoveel be
lang hecht aan de moeilijkheden van 
Scheel met zijn volgelingen en de mo
gelijke weerslag daarvan op het bestaan 
van de regering Brandt-Scheel, dat het 
zelfs Ulbrecht zou verplichten een einde 
te maken aan de « pauze na Kassei », 
na de maandenlange scheldkanonnades 
op de « revanchisten van Bonn » ? 

Het standhouden van de FDP in Hes
sen bracht Brandt en Scheel enig res
pijt Het wachten is nu op het verder 
verloop der onderhandelingen met Oost-
Europa, de evolutie binnen de FDP en 
de volgende deelstaatverkiezingen. 

o u d 

Zij die zweren bij een geniaal onfeilbare leider Lenin 
zullen toch niet anders kunnen dan een van zijn vergis
singen erkennen. De macht van het goud moest gebroken 
worden, en als dat eens gebeurd was zou hij « Lenin » de 
openbare wc's van goud laten maken. Wat er ook van 
moge gebeuren, dat zal niet gebeuren. Al is het goud nog 
altijd een teken van rijkdom, al wordt het nog steeds 
gebruikt om juwelen te maken die bepaalde mensen in 
verrukking kunnen brengen, al is het blijkbaar nog al
tijd onvervangbaar in de wereld van de geldhandelaars, 
goud heeft een nieuwe betekenis gekregen in de meest 
moderne technieken. Kn om daar maar een enkel voor
beeld te noemen : in de ruimtevaart. 

Goud is zo niet het oudste, dan toch een van de aller
oudst bekende metalen. Kn het werd ook al dadelijk 
gebruikt om sieraden van te maken. Goud is inderdaad 
een « edel » metaal. De rol die het in de loop van de 
geschiedenis gespeeld heeft is daarom nog niet even 
« edel » ! Het is echter voor tallozen het simbool gewor
den van welvaart en geluk. Omwille van het goud zijn 
ontdekkers erop uit getrokken, en hebben velen alles -in 
de steek gelaten om naar streken te trekken waar het 
gevonden werd. 

Een dergelijke goud-rush werd dan vaak een massa
uittocht. Een amerikaans naslagwerk vermeldt voor de 
Verenigde Staten en Kanada dergelijke tochten naar 

deze week 
in de wereld 

Bij de verkiezingen in de westduitse 
deelstaat Hessen (3,8 miljoen stem
gerechtigden of 10 t.h. van het totale 
westduitse kiezerskorps) boekt de 
CDlI-oppozitie een merkelijke stem
menwinst, lijden de socialisten een 
licht verlies (4 t.h. met verlies der 
volstrekte meerderheid) en behaalt 
de FDP (liberalen) 10 t.h. der stem
men. De NPD behaalt slechts 3 t.h. 
en zal in de Landdag niet meer ver
tegenwoordigd zijn. 
Het blijkt dat bij de verkiezingen in 
Hessen een groep sociaal-demokraten 
liberaal stemde, om de regeringsko-
alitie te Bonn niet in vergelegenheid 
te brengen, wat het verlies der vol
strekte socialistische meerderheid in 
Hessen tot gevolg had. Bij gedeelte
lijke gemeenteraadsverkiezingen in 
Rijnland gaan de liberalen echter 
met 2 tot 6 t.h. achteruit. 
Uit een toespraak van partij-ideoloog 
Soeslov, gehouden naar aanleiding 
van de 53e verjaring van de Okto
berrevolutie, wordt afgeleid dat de 
betrekkingen tussen Moskou en Pe
king verbeteren. Peking stuurt voor 
het eerst sinds jaren een telegram 
met hartelijke gelukwensen. 
Russische schildwacht bij Sovjet-
monument te Berlijn beschoten en 
gewond. 

Volgens een foto van de ontvoerde 
James Cross, opgestuurd aan de ka-
nadese politie en van recente opna
me zou de britse diplomaat nog in 
leven zijn. De aangehouden 19-jarige 
Bernard Lortie bekent deelgenomen 
te hebben aan de ontvoering van de 
vermoorde minister Laporte, doch 
loochent alle schuld in de moord 
zelf. 
Amerika laat de eis tegenover Egyp
te, de verplaatste raketbazcs in de 
Suez-zone te ontmantelen, vallen, 
waarop zich epn koerswijziging van 
de israëlische regering aftekent, die 
nu bereid zou zijn, aan het vredes
overleg te New York deel te nemen. 
Na 21 maanden onderhandelen er
kent Italië kommunistisch China en 
knopen beide landen diplomatieke 
betrekkingen aan. Formosa roept 
7ijn ambassadeur te Rome terug. 
De staatshoofden van Egypte, Libië 
en Soedan besluiten tijdens een top-
konferentie te Kario tot de konfede
ratie van de drie staten over te 
gaan, om aldus een nieuwe spil van 
arabische eenheid tot stand te bren^ 
gen 

De wereld stond dinsdag een ogenblik 
stil bij het vernemen van de dood van 
Frankrijks ongekroonde koning. Op 24 
november zou Charles de Gaulle tachtig 
zijn geworden. Met hem verdween de 
laatste grote westerse figuur uit de 
tweede wereldoorlog. Tijdens deze oor
log legde hij de bazis van zijn politieke 
macht, die een alleenheerschappij was 
zonder dat men van een feiteli.ike dik-
tatuur kon spreken. Ontegensprekelijk 
heeft de Gaulle het wereldpolitiek beeld 
mede beheerst, meer door zijn tipische 
grandeurstijl dan door werkelijke in
vloed, al was deze dan in eigen land zeer 
groot en ook op westeuropees vlak. 

Met de woorden «Mes enfants, Ie père 
est mort» vertolkte wellicht de leider 
van de gaullistische parlementsfraktie 
liet treffendst de gevoelens van de 
do'M-^nee-Fransman. ook van de niet-
gaullist, op deze overlijdensdag. daags 
voor 11 november .. 

California, Brits Columbia, Nevada, Colorado, Idaho, 
Montana, South Dakota en naar de Yukon-rivier. 

De laatste belangrijke goud-rush was echter die naar 
het Witwatersrand- of Rand-distrikt in Transvaal in 
Zuid-Afrika. De goud-rush volgde op de diamant-rush 
naar de Kaap tegen het einde van de zestiger en het be
gin van de zeventigerjaren in de voorbije eeuw. Wie 
juist net eerst goud ontdekte is misschien niet helemaal 
zeker maar het gebeurde in 1886, nog geen eeuw geleden. 
En samen met de diamanten werd het goud dan een hele 
tijd lang het noodlot in Zuid-Afrika. 

Vandaag is het zijn grootste uitvoer-rijkdom en tege
lijk zijn kracht op internationaal gebied. In 19.50 produ
ceerde Zuid-Afrika nauwelijks iets méér dan een derde 
van de wereldproduktie, maar in 1964 was dat heel wat 
méér dan de helft geworden. 

In Zuid-Afrika is gouddelven een echte mi.jnbou», geen 
goudwassen in de rivieren of geen individueel delven 
met de eigen spade : er liggen schachten op drieduizend 
meter diepte, er moeten miljoenen liter water worden 
weggepompt. Vandaag werken ongeveer vierhonderd
duizend arbeiders in de goudmijnen ! Tien procent ervan 
zijn blanken, maar van de ruim driehonderdvijftigdui
zend zwarten komen er ongeveer tweehonderdtwintig
duizend uit de buurlanden van de Zuid-Afrikaanse Re
publiek. Een vijftigduizend van hen komen dan nog on
wettig het land binnen : daar is immers geld te verdie
nen. 

Goud-delven is geen avontuurlijk leven meer, goud is 
niet langer het sieraad van de rijken zonder meer, het 
is een element in de hedendaagse technische ontwikke
ling. Maar een teken van macht, een middel tot macht 
is het gebleven — en daardoor nog steeds gevaarlijk. 
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oordeel over nasser 

Een tiidschnft met een goed archief is toch maar 
een schat ! Een dergelijk tijdschrift (halfniaande-
lijks) IS e Est & Ouest » en dat publiceert in zijn 
laatste nummer een hele reeks teksten uit kommu-
nistische bladen, uit de jaren 1959 en 1960, over 
Njsser en zijn regime. Het minste wat uit deze 
teksten kan worden afgeleid is dat het als een al
lerslechtst regime wordt aangevallen. Nasser en 
zijn politie worden van talrijke en duidelijk met 
naam, plaats en datum genoemde misdaden tegen 
kommunistisohe of kommunistisch gezmde mili
tanten beschuldigd De term « fascist » en « nazi » 
ligt zo voor de hand We hebben nooit gehoord dat 
er aan het interne beheer in de Verenigde Ara
bische Republiek de laatste jaren heel veel veran
derd is. Maar Nasser werd een bondgenoot, en een 
zeer nuttige bondgenoot. Hij liet enkele vooraan
staande kommunisten vrij en nam die op in zijn 
eigen partij. Dat was voldoende De militanten kon
den verder wel voor zichzelf zorgen ! 

JJSS 

Met verbazing maar zeker niet zonder bewonde
ring hebben heel wat mensen naar JJSS (Jean-
Jacques Servan-Schreiber) opgekeken na zijn 
overwinning op een gaullist m de gaullistische 
burcht die Nancy altijd geweest is Zijn reuzegrote 
nederlaag in Bordeaux was voor hen natuurlijk 
een heel erge klap Maar hij bleef ten slotte stevig 
in Nancy zitten Het bliikt nu echter dat de parijse 
regering al het mogelijke, en liefst nog iets méér, 
wil doen om JJSS ook daar het leven moeilijk te 
maken En die regering beschikt heel zeker over 
heel wat meer mogelijkheden en middelen dan de 
beroemde man zelf, hoe rijk hij ook is, en over 
hoeveel rijke « vrienden » hii ook moge beschikken. 

'*'»'«»*»*iii,,, ^ 

Het wapenbestand langs het Suezkanaal is met drie maanden verlengd. Men blij/t nochtans zeer waak' 
zaam langs heide zijden van het kanaal. 

anti-autoritair onderwijs 

Het laatste duitse mopje al gehoord over het 
anti-autoritair onderwijs ' Het is heel kort, maar 
vol diepe zin Het is de gewoonte dat de kleuters 
in Duitsland de schooljuf « tante » noemen. Op een 
morgen komen de kinderen weer eens in de klas 
waar ze altijd maar mogen doen wat ze willen. Hun 
grootste vreugde volgens de zeer geleerde opvoe
ders En dan wordt de vraag gesteld : « Tante, moe
ten we vandaag wéér spelen wat wij willen ? ». 

gemotorizeerd oogsten 

Iedereen weet dat de landbouwekonomie en de 
landbouwplanning een van de zwakke punten is 
van de Sovjetunie. Daarom wordt ook ieder jaar 
opnieuw een uitvoerige en intense kampanje ge
voerd om de land-arbeiders er toe aan te zetten hun 
werk met geestdrift en toewijding te verrichten 
Of dat veel uithaalt is een andere vraag Misschien 
zouden de sovjetboeren alleen maar graag gerust 
worden gelaten om hun werk te kunnen doen Na
tuurlijk moeten dan de nodige werktuigen en ma-
chienen beschikbaar ziin. En dat is niet altijd het 

geval. Dit getuigde zelfs de « Pravda » die onder 
andere verklapte dat er op 1 juli van dit jaar m da 
Russische Federale Republiek negenenvijftig dut. 
zend kamions waren die niet gerepareerd waren, 
in de Oekraïne waren er zo tweeentwintig duizend 
en in Kazakstan ook nog elf duizend Dit is uiter
aard geen volledige statistiek. Maar kenschetsend 
is hij toch wel. 

verdeeld land 

De burgeroorlog in Jordanië heeft nog maar eens 
heel scherp de aandacht gevestigd op de verdeeld
heid van dit land. Die verdeeldheid is niet alleea 
politiek. Zij is gegroeid uit de geschiedenis en in 
zover volledig onvermijdelijk. De oorspronkelijke 
bevolking, de Bedoeïenen, beleven in een zekere 
zin wat de Palstijnen met de Israelis hebben be* 
leefd : zij zijn een minderheid geworden in hun 
eigen land ! Er schijnen tans in Jordanië twee mil
joen tweehonderdduizend Palestijnen te wonen en 
niet me§r dan zevenhonderdduizend Bedoeïenen. 
De eigenlijke, de « échte » onderdanen van Hoes. 
sein, zij die hem steeds trouw zijn gebleven, zijn 
daardoor minder dan één derde van de bevolking 
geworden. Beslist geen prettige toestand. 

rene levesque 
(Argos) Toen René Levesque begin 1968 zijn Parti Québecois boven de 

politieke doopvont hield had hij voorafgaandelijk twee separatistische 
groeperingen, het Ralliement National ( nationalistisch en konservatief) 
en het Rassemblement pour L'Independanse Nationale (marxistisch) op 
een programma verenigd. Bij de provinciale verkiezingen van april jl. 
wist hij het stemmenaantal van zijn nieuwe partij tot 24 pet op te voeren. 
Dit was een onmiskenbaar sukses als men bedenkt dat de twee groepen 
waaruit de Parti Québecois ontstond bij de verkiezingen van 196G nauwe
lijks 8,7 pet haalden. Tot zover beantwoordden de recente verkiezingsuit
slagen dan ook aan de verwachtingen van het « gematigde » separatis
tische kamp. Maar de hoop van Levesque dat de liberalen en de konserva-
tieve Union Nationale =amen geen soliede meerderheid zouden behalen 
waarbij zijn eigen partij een benijdenswaardige evenwichtspozitie zou te 
beurt vallen, werd niet waar gemaakt. Met de zeven zetels (op 108). waar
mee een anomalistisch meerderheidsstelsel hem ietwat stierfmoederlijk 
had bedeeld, kon Levesque niet optornen tegen een liberaal-konservatieve 
koalitie. Levesque en zijn aanhangers waren verbitterd ITit die verbitter
de ontgoocheling groeiden zijn agressiviteit en de radikalizering van zijn 
partij. Op die manier heeft Levesque onrechtstreeks en, naar men mag 
aannemen ook onbewust, de sfeer helpen voorbereiden en bestendigen die 
onlangs in kidnapping en terrorisme haar dramatisch hoogtepunt bereikte. 

René Levesque (49) is naar zijn 
uiterlijk niet h^t tipe van de 
« klassieke » volkstribuun. Hij 
heeft een slanke maar tengere 
lichaamsbouw, een olimpisch 
voorhoofd en hipnotizerende ogen. 
Via de pers belandde de jonge 
doctor in de rechten in de propa-
gandadienst van de amerikaanse 
oorlogsmarine (!). Later werd hij 
korrespondent van de kanadese 
radio in Korea en tv-regisseur te 
Montreal. In die hoedanigheid 
verwierf hij een zekere populari
teit. Toch was hij om en bij het 
midden van de iaren vijftig een 
berooid intellcktueel gebleven, 
alleen aangewezen op onverdroten 
ijver, intelligentie eii welspre
kendheid Zijn opvlucht werd ver
traagd door zijn nederige afkomst 

(zijn ouders waren boeren in 
Gespé, het armste distrikt van 
Quebec). Zonder protektie en 
zonder het, in gefrusteerd Frans-
Kanada zeer gewaardeerd aureool 
van maatschappelijke standing, 
kende hij dan ook een moeizame 
start. 

In weerwil van het Castro-
imago dat frans-kanadese fans 
hem wilden opdringen is Leves
que meer een tipische sociaal-
demokraat gebleven. Zijn separa
tisme speelt binnen de mogelijk
heden van de demokratische en 
federale strukturen. Hij heeft 
zich ook vrij laat tot het separa
tisme «bekeerd ». Zijn « ekstre-
mistisch » bewustzijn ontwaakte 
pas in de tweede helft van de ja

ren zestig. Tot dan toe was hij 
lid geweest van de liberale partij. 
Dank zij zijn vooral teoretische 
bedrijvigheid in de progressieve 
vleugel van die partij werd hij 
achtereenvolgens minister van 
Arbeid en van Energie in de eer
ste liberale regering. In die hoe
danigheid schiep hij werkgelegen
heid voor tienduizenden frans-
kanadese technici, ingenieurs en 
hoge ambtenaren. TTit die jaren 
(ig.'ïO-fiO) dateren zijn sibillijnse 
verklaringen i.v.m. de kommu-
nautaire problematiek van zijn 
land • « Hadden de Engelsen ons 
na 1759 maar kompleet geïnte
greerd, dan heette ik vandaag 
Bishop, en dan was er nooit een 
frans-kanadees probleem geweest» 

Na 1960 zou hij de liberale par
tij verlaten waarmee hij niet 
langer ideologische bindingen 
had. Hij verweet de partij haar 
konservatieve trend, haar oppor
tunistische en elektorale aanpak, 
haar lonken naar engels-kanadese 
en amerikaanse kapitalisten, haar 
neiging om de akute moeilijkhe
den inzake werkverschaffing te 
bevriezen. Toen hij in 1968 zijn 
Parti Québecois stichtte vatte hij 
de officieel erkende frans-kanade
se grieven in zijn programma sa
men. Die grieven waren na het 
bezoek van de Gaulle (1967) en 
na de wereldtentoonstelling van 
Montreal wereldkundig geworden. 
De opruiende dithirambes van de 
ex-prezident en de bruuske loon
daling die het einde van de ten
toonstelling begeleidde hadden 
die grieven nog scherper geprofi
leerd. Met zijn subversieve reto
riek had de Gaulle het probleem 
Quebec definitief en integraal 
op de wereldkaart gebracht. De 
Québeckers mochten juichen : de 
ouwe jongen had op vijf minuten 
voor elkaar gebracht wat twee 
eeuwen lang niet mogelijk was 
geweest : van Hammersfest tot 
Auckland was de wereldopinie 
een probleem rijker geworden. 

Levesque schuwt de term « se
paratisme ». Zijn voorkeur gaat 
naar « soevereiniteit ». In de 
praktijk zou dit een « losse » eko-

nomische unie van zelfstandig 
Quebec met Engels Kanada bete
kenen. De « republiek Quebec » 
zou de voordelen van een grote 
en gevestigde ekonomische ruimte 
behouden en verder blijven genie
ten van de hieraan verbonden 
dollarkredieten. Die « dubbelzin
nigheid » wordt, om tegengestelde 
redenen, zowel door konservatie-
ven en liberalen als door het 
links-radikale FLQ bestreden. In 
die samenhang merkte premier 
Trudeau eens sarkastisch op dat 
de Engels-Kanadees wel liever 
barvoets zou lopen dan schoenen 
te kopen van een afgescheiden 
zelfstandig Quebec, dat politieke 
zelfstandigheid opeist, maar toch 
mee wil profiteren van de engels-
kanadese kaas. 

Toch is Levesque zeer geyoellg 
voor socio-ekonomische motieven. 
Steeds hamert hij op de ongelijk
heid tussen Frans- en Engels-Ka-
nadezen. Maar ook hier kan hij 
voorlopig alleen het verleden ver-
antwoordelijk stellen. Hij weet 
dat die ongelijkheid o.m. terug
gaat op het bewind van premier 
Duplessis, wiens konservatisme 
remmend werkte op het sociaal-
ekonomisch initiatief van de Qué
beckers. Onder zijn bewind begon 
de overspoeling van engels-kana-
dees kapitaal dat vandaag door 
de radikalizering van het separa
tisme naar het nabüe Toronto af
vloeit en op die manier de ekono
mische ontmanteling van Quebec 
in de hand werkt. 

Zoals de toestand nu is staat 
René Levesque. met het oog op 
de uitbouw van zijn Parti Qué
becois en haar « beschaamd »-se-
paratistische opties, voor enorme 
moeilijkheden. Men kan zich bo
vendien afvragen of het misdadig 
terrorisme van het FLQ het sepa-
ratisme niet kompleet zal diskre-
diteren. Ten slotte moet Levesque 
het opnemen tegen Trudeau en 
Bourassa, twee liberale schatrijke 
en briljante opponenten, die on
veranderlijk kunnen steunen op 
het groot-kapitaal en op het kon
servatief instinkt van gearnveer-
de Québeckers. 
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de l e l i a a r t s v a n BEERSEL 

Je kan er nog — tot vlakbij het dorpsplein — in holle wegen door 
beukbossen wandelen. Zo landelijk is het vlaams-brabantse dorp Beer-
sel, ook al ligt het vlak tegen de zuidwestrandvan Brussel aan. 

Zuidwaards liggen de bosgebieden van Alsemberg en Dworp, naar 
het oosten toe het Kleetbos en de « vallei der kunstenaars ». En als je 
naast het hooggelegen kerkje gaat staan, kijk je — richting noordwest 
— vrij uit over het landschap van Breugel. 

Kortom, Beersel is een groene oaze, zowat halfweg tussen de grote 
stad met zijn drukte en zijn uitlaatgassen en de industriële Zennevallei. 
Een gemeente waar het goed is om wonen. Maar... 

Reeds storten Ukkel en Vorst hun huisvuil in de buurt. De grauwe ag
glomeratie steekt haar tentakels uit naar het rustige dorp. In het gemeen
tehuis zijn lieden aan het bewind die een bos veil hebben voor een vuilnis-
fabriek, of voor een schrale parking Die kermismolens opstellen in de vre
dige omgeving van het aloude kasteel. Lieden bovendien die Beersel 
zo vlug mogelijk wil len verbrusselen, in elk opzicht. Die hun mooie 
vlaamsbrabantse gemeente een nieuwe naam wensen te geven : Beersel-
les. 

Het zijn leliaarts van Beersel. 

schoolvoorbeeld 

In 1920 waren er in Beersel nog maar 
twee procent franstaligen': enkele toe
vallige mwijkellingen. Tien jaar later 
waren ze met 9 procent en bij de anti-
vlaamse talentelling van 1947 verklaar
de 19 procent van de 2.637 inwoners 
hoofdzakelijk Frans te spreken. De ver-
brusseling was kennelijk begonnen. Nu 
wonen er een goede vierduizend men
sen in Beersel, en volgens het rapport 
Kluft-Jaspers zou niet minder dan 48 % 
daarvan franstaligen zijn. Beerselaars 
die hun gemeente door en door kennen 
schatten hun aantal op 25, maksimum 
30 procent. 

Hoe dan ook, dat aantal begint te tel
len. Vooral nu de meest rabiate onder 
hen aan een grootscheepse ï)oging zijn 
begonnen om Beersel — volgens aloud 
brussels recept — te verfransen. Op 11 
oktober behaalde de lijst «Union des 
Francophones» drie zetels in de ge
meenteraad met 23 procent van de stem
men. Maar dit is voldoende om hen een 
schèpenzetel (die van openbare wer
ken) te bezorgen. Franstaligen van het 
FDF-kaliber zullen de komende zes jaar 
dus meebesturen in Beersel. Dat het zo
ver is gekomen in deze wettelijke één-
talig nederlandse gemeente is dan voor
namelijk te wijten aan de lieden die ik 
daarnet de <deliaarts van Beersel» heb 
genoemd. Zii hebben het bedje gespreid 
waarin het FDF nu is komen slapen. 
Wij brengen hieronder hun verhaal Het 
is een schoolvoorbeeld van wat er in 
menige brusselse randgemeente is ge
beurd en nog dagelijks gebeurt. 

de politiek van een rentenier 

Vóór 1970 waren er bij gemeenteraads
verkiezingen te Beersel steeds twee 'lijs
ten. Die van het PVV-BSP-kartel en die 
van de CVP. In de voorbije zes jaar was 
het PVV-BSP-kartel aan het bewind (7 
zetels) en de CVP zat in de oppozitie 
(met 4 zetels). De burgemeester, het 
PVV-provincieraadslid Jean Theys, ren
tenier van beroep heeft — met de wel
willende steun van zijn kollege en van 
zijn politieke vriendjes — letterlijk al
les gedaan om zijn gemeente rijp te 
maken voor een snelle verfransing. 

Toen er in 1964 al spraak was van het 
indienen van een afzonderlijke fransta-
lige lijst, voorkwam hij dit door twee 
franstaligen een plaatsje te bezorgen op 
de kartellijst. Een daarvan, een zekere 
Beckers, werd verkozen, de andere 
(Jean-Pierre Bauwens) kreeg het KOO-
voorzitterschap toegespeeld. 

De tweetaligheid werd op alle moge
lijke wijze bevorderd Een van de truk-
jes om de wet te omzeilen was bijvoor
beeld dit ; elke gemeentelijke medede
ling kwam tweetalig in de brievenbus
sen terecht, de nederlandse tekst op 

officieel gemeentepapier, de franse «tra
duction» zat erbij ingevouwen en die 
was « gracieusement offerte» door het 
« cartel PSB-PLP ». 

Denk nu maar niet dat de CVP-oppo-
zitie daar ooit graten in gevonden heeft. 
Zij liep al evenzeer de franstalige inwij-
keiingen na, en doet zich zelf bij elke 
gelegenheid voor als een tweetalige 
groep. Te Beersel worden sedert jaren 
de blauwe, rode en gele (of groene) lo
pers uitgerold om de heren en dames 
franstalige inwijkelingen volgens alle 
regels der onderdanige gedienstigheid 
met de nodige eer te kunnen verwelko
men... 

de vriendjes 

Zoals in alle randgemeenten van 
Brussel is de massieve franstalige in
wijking hoofdzakelijk aan grondspeku-
latie te wijten. Aan de overzijde van de 
Alsembergsesteenweg heeft de «Immo-
bilière de Belgique» een tiental jaren 
geleden een grote eigendom van de 
graaf de Mérode verkaveld. Zoals ge
bruikelijk in brusselse spekulantenkrin-
gen werden vrijwel uitsluitend fransta
ligen aangetrokken naar dit nieuwe 
kwartier « Schaveys». Ze vormen daar 
nu een kompakte groep. Verder in de 
gemeente wonen slechts weinig fransta
ligen verspreid. In de wijk «Schaveys» 
zwaait een rabiate fransdolle PW-nota-
ris — Noteris heet hij — zowat de plak. 
En dan te weten dat de niet al te snug
gere burgemeester Theys van Beersel 
voornamelijk bij deze Noteris te rade 
gaat voor zijn (politieke) doen en laten. 
Er wordt in Beersel zelfs gefluisterd 
dat Noteris in feite de burgemeester 
achter de schermen is. Theys, Noteris, 
Van Of f el en en de ukkelse P W , het is, 
al koek en deeg. Burgemeester Theys 
van Beersel moet het trouwen^ voorna
melijk van zijn ukkelse vriendjes en 
üijn blauwe beschermheren hebben wil 
hij provincieraadslid blijven. Én wie 
weet droomt onze beminnelijke rente
nier in al zijn naïviteit ook al niet van 
een kamer- of senaatszetel ? Die wil hij 
alvast verdienen door te dansen naar 
de pijpen van de brusselse PVV-federa-
tie, wegbereidster van het FDF. In al 
hun slaafsheid gingen Theys, zijn kolle
ge en zijn politieke vrienden zover dat 
zij op 25 juni te Brussel mee opstapten 
in de fameuze «carcan «-betoging van 
het « comité du salut public», omringd 
door hun grinnikende franstalige 
« vrienden ». 

naïeve vlamingen 

Keren wij nu even terug naar de ge
meenteraadsverkiezingen van 11 okto
ber, die te Beersel tot de fransgezinde 
koalitie hebben geleid. 

Er waren ditmaal vier verschillende 
lijsten : het PVV-BSP-kartel, de CVP 
die zich nu had vermomd als « gemeen
tetoekomst », een vlaamse lijst «ver
nieuwing» en ten slotte het FDF dat 
zich aanbood onder de benaming UDF 
(Union des Francophones). De snugge
re heer Theys had ditmaal dus niet 
kunnen voorkomen dat er een afzonder-
lijkp lijst van doorwinterde franstali
gen Kwam, ook al stonden er op zijn 
eigen lijst ook al een viertal franstali
gen of uitgesproken fransgezinden De 
«Gemeentetoekomst», (CVP) speelde 
trouwens dezelfde kaart. Ook hier kon 
je een viertal fransgezinden op de hist 
aantreffen Natuurlijk bevatte de UDF-
lijst uitsluitend franstaligen, zoals de 
lijst «vernieuwing» alleen vlaamse 
mensen telde. En om helemaal in de 
brusselse sfeer te blijven voerden alle 
lijsten (behalve «vernieuwing») hun 
publiciteit in beide talen Jawel, óók de 
UDF • een gooi naar de stemmen van 
vlaamse naïvelingen Insiders zijn er 
nochtans van overtuigd dat maar wei
nig geboren Beerselaars voor de lijst 
van de franstalige imperialisten hebben 
gestemd Velen hebben echter niet be
grepen dat stemmen voor de PW-BSP-
kartellijst in feite al even erg was Nu 
ziin ze enigzins opgeschrikt door de 
triomferende intocht van de frankofo-
nen En met name in de middens van 
de BSP-gijzelaars voelt men er zich 
niet erg gelukkig om. vooral omdat er 
ditmaal slechts twee socialisten werden 
vprkozen op de kartplliist De uitslag ? 
De 2800 brachten 2585 geldige stem
men uit, er was dus een vrii hoog per
centage blanco en ongeldige stemmen. 

< 
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Precies 1000 s temmen (6 zetels) gingen 
naar de kartellijst, 614 naar « gemeente
toekomst» (3 zetels), 611 naar de XJDF 
(3 zetells) en 360 naar de vlaamse lijst 
«vern ieuwing» (1 zetel) . 

brusselse mentaliteit 

Als je de verkiezingsliteratuur van 
Beersel even overloopt, dan valt het da
delijk op hoezeer de paarse «vernieu-
wings «-lijst van Els Germis torenhoog 
uitsteekt — qua progamma en prezen-
tat ie — boven de andere lijsten. Dat ze 
« slechts » 360 stemmen bekwam zal wel 
voor een goed deel te wijten zijn aan 
een mentali tei t — die ook elders in het 
brussels randgebied nog wijd verbreid 
is — als zou iemand die bewust op zijn 
Vlaamse rechten staat een halve of een 
hele inciviek zijn. Vreemd genoeg wor
den de ware incivieken — de brusselse 
franstaligen — niet als dusdanig onder
kend. In zo'n klimaat krijgen dan de 
«gemat igden» — gewoonlijk vlaamse 
lamme goedzakken — meestal de stem
men der eenvoudige dorpelingen. Dat 
Brussel zo'n levensgroot kommunauta i r 
probleem is geworden kan voor een 
goed deel worden toegeschreven aan die 
politieke onderontwikkeling bij een 
groot deel van de vlaamse massa. De 
oorzaken daarvan moeten vanzelfspre
kend hogerop worden gezocht. Daar 
hebben de machthebbers uit de kleur-
part i jen schuld aan hun eeuwige lame-
nadige toegeeflijkheid in een enkele 
richting, hun totaal gebrek aan konse-
kwent vlaamsgezinde houding. En de 
hele reeks persorganen die deze houding 
er bij 't volk heeft ingepraat als opper
ste getuigenis van oprechte vaderlands 
liefde. Een Vlaming was en is slechts 
een goede Belg als hij de suprematie 
Van de franstaligen in deze staat onbe
sproken laat. Een Vlaming was en is 
maar een goed demokraat als hij vóór 
alles luistert naar wat zijn (kleur) par
t i j hem voorhoudt, en niet te veel last 
heeft aan zijn vlaams geweten. Niet zo 
bij de franstaligen. Zij staan eerst en 
vooral op hun frankofone (voor)rech
ten, en kijken vervolgens welke part i j 
die het best zal verdedigen. 

hun taktiek 

De uitslag te Beersel verwonder t ons 
niet. Zolang men door middel van faci
liteiten of om het even welke « onthaal- ' 
regimes» de franstalige inwijking blijft 
bevorderen, zullen vlaamse randge
meenten van Brussel steeds verder ver
fransen. Die inwijkelingen zijn het 
paard van Troje voor het mili tante 
franse imperialisme Hun aktie verloopt 
steeds volgens hetzelfde schema Eerst 
pleiten zij voor (taal)vrijheid en" gelijk
heid, voor verdraagzaamheid door 
tweetaligheid enzomeer, en later — als 
zij -"oldoende invloed hebben gekregen 
— is het uit met de komedie. Dan tonen 
zij brutaal hun onverdraagzaam frans
dol gezicht, en wie niet langer meewil 
wordt er onverbiddellijk uitgepest. De 
lange geschiedenis van de anti-vlaamse 
diskriminatie in de brusselse agglome
rat ie is daar om de koude werkelijkheid 
ervan te onderstrepen. 

In Beersel zijn nu dus de mili tante 
fransgezinden aan de macht. In de rege
rende meerderheid bezetten de fransta
ligen vijf van de negen zetels : twee 
'(op de zes) van de PVV-BSP-kartellijst 
en de drie van de UDF Thevs wordt 
opnieuw burgemeester, de UDF-man 
Pannecouque wordt schenen van open
bare werken en de BSP-er Cornet 
wordt schepen van onderwijs. Het is 
veelbetekend dat de kartellijst van 
burgemeester Theys voor het vormen 
van de meerderheid al dadelijk na de 
verkiezingsdag aanpaote met de UDF : 
soort zoekt soort Met «gemeentetoe
komst», laat staan met de verkozene 
van de lijst «vern ieuwing» werd zelfs 
geen kontakt gezocht En dit anti « car-
can »-koIlpge. dat openlijk uitkomt voor 
een spoedige «ekonomische en kultu-
rele » aansluiting bij de brusselse agglo
meratie, zal nu eens zes iaar lang tonen 
hoe taalwetten kunnen omzeild worden 
en hoe de verfransing handig kan wor
den bevorderd 

beersel les 

Een eerste test zullen wij al krijgen 
begin januari , wanneer de nieuwe 
raadsleden hun eed moeten afleggen. 
Zullen de franstaligen van Beerselles 
het in het Frans doen ? En in welke taal 
zal er in de raad van Beersel — wette
lijk eentalig nederlands — voortaan 
worden beraadslaagd ? In welke taal zal 
de gemeentesekretaris zijn notities ne
men •' EPH volk'='<''pr+"«i=''nwoordi?er stel
de daarover reeds een vraag aan de mi-
ni^tor van Binnenlandse Zaken Wij 
zün benieuwd naar zijn antwoord 

Hoe dan, zelfs als de frankofone ge
meenteraadsleden van Beersell^^ ei toe 
vernlicht worden in de raad wat gebro
ken Nederlands te stamelen, dan nog 
bin ven hen honderd en een middelen 
w e r om hun doelstellingen te bereiken. 
Het zal in de gemeenteraad van Beersel 
voortaan «brusselse» moties regenen. 

het « onthaal» van de franssprekenden 
zal nóg beter georganizeerd worden, het 
Vlaamse lager onderwijs te Beersel kan 
doelmatig worden gesaboteerd (zie 
maar in Remersdaal, Voerstreek) en de 
gemeente kan breed opengesteld wor
den voor verdere inwijking van fransta
lige brusselaars. Het volstaat de bouw 
van sociale woningen tegen te werken, 
en gronden in handen te spelen 
van de beruchte brusselse immobilières. 
Die kennen het klappen van de zweep 
wel, en de rest komt vanzelf. Over af
zienbare tijd kan een regering dan 
schijnheiig vaststellen dat Beersel in
derdaad beter zou aansluiten bij groot-
Brussel, gezien «de verdere ontwikke
ling die zich daar heeft voorgedaan » en 
gezien «de meermaals ui tgedrukte 
wens van de meerderheid van de inwo
ners ». Dat dit alles niet zó ondenkbaar 
is bewijst de toestand op onderwijsge
bied te Beersel. Sedert jaren worden 
daar leerlingen geronseld voor allerlei 
ukkelse scholen en dagelijks met bussen 
opgehaald. Om de eigen lagere school in 
leven te houden moesten vlaamse 
ouders maar zelf een bus inleggen... 

schijnflaminganten 

Er is uit heel die onverkwikkelijke 
geschiedenis een duidelijke les te halen. 
De door de drie kleurpartijen, PVV, 
BSP en CVP, jarenlang gevoerde « ont-
haalpoli t iek» in het brusselse randge
bied leidt onafwendbaar tot steeds ver
dere verfransing van vlaamse gemeen
ten Taalwetten, en zelfs een papieren 
afbakening van de brusselse moloch in 
de grondwet, zullen niet verhinderen 
dat de kwaal steeds erger wordt. Er is 
maar één afdoende remedie : men moet 
op doeltreffende manier de verdere uit
wijking van franstaligen naar het 
vlaamse randgebied van Brussel tegen
werken. Dit kan slechts met enige kans 
op sukses gebeuren wanneer dit pro
bleem urbanistisch op een ernstige 
wijze wordt aangepakt, wanneer de on
gebreidelde grondspekulatie hardhandig 
wordt beteugeld. Maar dit wensen PVV 
en BSP niet, en ook niet de schijnfla
minganten van de CVP. Waarom gaat 
De Saeger van het axioma uit dat Brus
sel steeds verder moet blijven groeien, 
waarom laat hij «mens en ru imte» 
inktvisplannen maken ten bate van de 
brusselse expansie. Waarom anders zou 
de CVP een Vanden Boeynants blijven 
steunen ? Droomt die er niet van het 
hele har t van Brussel vol te stouwen 
met buildings en parkeerruimten zodat 
steeds meer mensen naar de randstad 
worden verdreven. Ziet hij de toekomst 
van Brussel niet in een tomeloze verde
re opstapeling van allerlei diensten in 
de stad en verdere ui tzwerming van de 
woonzones over grote delen van vlaams-
Brabant ? Zelfs een grondwetteli jke 
«beperk ing» van het tweetalige gebied 
tot de 19 gemeenten van de brusselse 
agglomeratie is maar een papieren dam 
tegen de verfransing. Zolang die verde
re — ekonomische en administratieve — 
groei van Brussel niet wordt afgeremd 
zal er niets fundamenteel veranderen. 

In Beersel en elders zullen de frans
taligen, met de hulp van de vlaamse 
leliaarts, zogoed hun voeten vegen aan 
de grondwet als zij het altijd hebben 
gedaan aan de taalwetten. Slechts wan
neer zij onder het gezag van een vlaam
se deelstaat komen in een gefederali-
zeerd België kan hun pretentie aan ban
den worden gelegd. 

p. m. 
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Te Seoel (Zuid-Korea) zijn zomaar yyy paartjes in één \eer 
in het huwelij\ getreden. De paartjes droegen allen dezelfde 
i^ledij. Om de }{ldssie}{e tvit-zwarthjetiren van deze plechtigheid 
wat meer kjeur te geven traden zestig matrozen van de zee
macht naar voor en bliezen er feestelijk op los. Hoe meer zielen 
hoe meer vreugd ; dicht bij el}{aar is het warm ; hoe meer hoe 

liever. Gaat u maar verder... 

speciaal 

& 

duur ? 

Onder de hoofding speciaal 
& duirr stuurde de uitgeverij 
De bezige bij onlangs een fol
dertje rond waarin het boek 
Scola Nostra van Dorothea van 
Male met inleiding en aante
keningen van Hugo Claus, werd 
aangekondigd. De bundel be
vat gedichten, zo zegt de folder, 
van Dorothea-Marie-Julie van 
Male (1929) geschreven in 1948 
tijdens haar verblijf in het In
ternat des Dames de Saint-Eus-
tache te Ingelmunster in West-
Vlaanderen. Het ging hem om 
een dertigtal gedichten door de 
jongedame zelf geïllustreerd, 
die alleen in zeer konfidentiële 
kring bekend waren. Hugo 
Claus leerde de vrouw kennen 
tijdens zijn verblijf in Rome 
en kreeg er het manuscript, een 
schrijfboek. 

Hugo Claus moet het geheel 
zo misterieus gevonden heb
ben dat hij met de uitgever be
sloot te zorgen voor een -mooie 
en dure uitgave. (± 500 fr.) 

Over deze uitgave zegt Claus 
in zijn inleiding : « Wat Doro
thea van Male uiteindelijk tot 
de titel Scola Nostra heeft doen 

besluiten, weet ik natuurlijk 
niet. Persoonlijk vind ik De 
meest eenvoudige verwoesting, 
een zinniger titel, want in de 
gedichten van Dorothea van 
Male wordt veel verwoest, in 
ieder geval meer verwoest dan 
er vei'heven in het Latijn op
geroepen woTdt ». 

Totdaar Hugo Claus over 
(zijn) Scola Nostra. 

Ondertussen is nu gebleken 
dat deze Dorothea van Male 
niet bestaat of slechts in de 
dromen van Hugo Claus. Men
sen van de uitgeverij gaven 
reeds toe dat Hugo Claus onder 
deze naam schuilging en deed 
alsof iedereen op de hoogte was 
van dat stukje grapjasserij. De 
vraag is nu waarom de uitgever 
niet gewacht heeft tot het boek 
in de uitstalramen lag om de 
auteur te identificeren ? Is het 
vroegtijdig uitgelekt misschien? 

Wat wij ons ook afvragen is 
waarom deze « progressieve » 
Claus het triestige verhaal van 
een westvlaams meisje op 
een aftandse kostschool, die er 
nooit geweest is te Ingelmuns
ter-maar ongetwijfeld op ande
re plaatsen, gebruikt om nog 
eens in 't nieuws te komen? We 
weten dat zijn ster hoog staat 
aan het literatorenfirmament 
maar ook dat ze nodig dient 
opgepoetst en dat een nieuwe 
stunt meneer Claus geen kwaad 
zou doen. Was voor de vooruit
strevende Claus, die wij een 
goed schrijver vinden, een 
vrouw hét middel om weer 
eens in het nieuws te komen ? 
Is hij niet mans genoeg zich
zelf dermate te handhaven ? 

c,VE.I;Z)^, 

PRIKJES 

Vrijgezellen weten 
meer af van vrouwen 
dan gretrouwde man
nen. Als ze dat niet 
deden dan zouden ze 
ook getrouwd zijn. 

•(Henry Louis 

Mencken). 

Een vrouw kan maar best met een archeoloog getrouwd 
zijn. Hoe ouder ze wordt, hoe meer hij zich voor haar 
gaat interesseren. (Agatha Cristie). 

Wat mij bijna verzoent met het feit dat ik een vrouw 
ben, is de overweging dat ik op die manier nooit met een 
vrouw zal moeten trouwen. (Maty Worthey Montagu). 

haar 

met gespitste oren 

Jumbo-Jets en nog reusachtiger, allemaal goed en wel maar 
waar moet dat naartoe met het lawaai ? 

Air France, Pan American en TWA hoe reusachtig en machtig 
die ook zijn hebben de duimen moeten leggen tegen twaalf aan 
Orly, de luchthaven van Parijs, grenzende gemeenten. Drie jaar 
geleden vonden deze « communes » het stilaan welletjes en trok
ken naar een rechtbank en vroegen maatregelen. Alhoewel vrou
we Justitia blind is hoort ze nog wel wat voor een hels lawaai 
de luchtmastodonten maken en drie deskundigen trokken met 
gespitste oren de wacht op. Hun opdracht : eerst en vooral goed 
luisteren, de juiste formule van vergoeding zoeken, binnen- en 
buitenlandse plannen bestuderen om de geluidshinder tegen te 
gaan en die doen toepassen. 

Waarschijnlijk kunnen de heren-luisteraars het doeltreffende 
middel uit Sydney onder de loepe nemen dat om het storende 
lawaai van kamions en ontploffingen en gehak en gezaag in een 
steengroeve te overstelpen wordt aangewend. Een enorme luid
spreker die alles overstemt met poëtisch bladergeritsel en roman
tisch geluid van .een zacht golvende zee... 

f 
I • 
tt "^r Perez Lopez, Koloniënstraat 16-24 -1000 Brussel - ^ ^ M 

V ^ ü w geld véél laten opbrengen...^# 
\%iJ^^ er intussen nog konstant^^^^ 
% ^ > plezier aan beleven. w \ ^ ^ 

%L'^t(^ A Daarvoor... . hkr^jT 

% 

de geid-zon-bon. 
Perez Lopez 

Deze niets-kostende maar zoveel opbrengende geld-zon-bon zal meteen bewijzen dat een appartement 
of villa aan de Granadese Costa del Sol, niet alleen het voordeel heeft dat het in waarde blijft stijgen 
en meer dan interessante huurprijzen haalt, maar hij geeft u ook een abonnement op een constant 
zonnig klimaat met een overvloed van bloemen en groen. 

Een ideale geld-opbrengerdus. Perez Lopez verkocht er in de afgelopen 12 jaar reeds meer dan 3.600. 
Aan pientere geidbeleggers. Aan verwoede vacantie-zonners. Of aan beide. Te duur voor u? Zeker niet 
Met een voorschot van 42.000 F en afbetalingen tot 6 jaar wordt u er reeds eigenaar. 
Deze zomaar-gratis-voor-niets-geld-zon-bon geeft u daarbij ook alle informatie over de eigen 
financierings- en verhuurdienst van Pere^Lopez. Schatten kost het dus niet... brengt u wei schatten opl 
Regelmatig leggen wij speciale vluchten in om geïnteresseerden de nieuwste urbanisaties (of mogen 
we niet zeggen goudmijntjes...) te laten bekijken. 
In alle rust. Ruim de gelegenheid gevend te genieten van de paradijselijke, rustige omgeving. Zonder 
enige verbintenis. Vraag ons intussen inlichtingen. 
Schrijf, telefoneer. Dag of nacht. Perez Lopez staat steeds tot uw beschikking. Stuur ons die bon . . : u 
wint er geld bij. De zon is gratis. Het hele jaar door. Gelegenheid om er voortaan steeds warmpjes 
in te zitten. 

Perez Lopez KMoniènstrafit 18-24 
WOO Brussel • TeL 02>1L85.4S 

Kmtoran ki U K M . P«i)S, Bru»»«l. O M HMD, Frenkfart M StmjWwli». 
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Wie zaait kan oogsten. Dat doen de boeren nu 

waar in vette grond het in 't voorjaar (mei) gezaai

de zaad rijk en weelderig was opgeschoten. De 

suikerbieten, in rijen liggen de gerooide vruchten 

te wachten, worden van hun bladerkroon ontdaan 

en op de kar gegooid De boer zal ze naar het sta

tion rijden met een door forse paarden getrokken 

kar waar ze in naamloze goederentreinen Tienen-

waarts zullen reizen. Dit is een faze in het steeds 

weerkerende spel van jaargetijden en seizoenen 

waaraan door geen mens te ontkomen valt. Het 

voorspel van een komende (strenge ?) winter..; 

sociologie van het staatsbestuur 

Is de sociologie nog een tamelijk recente - tenminste auto

noom-erkende - wetenschap, dan is de bestuurssociologie als 

onderdeel ervan nog recenter en vertoont de kenmerken van een 

nieuw wetenschappelijk specialisme - zoals prof. van Braam in 

het voorwoord tot het eerste deel van « Sociologie van het Staats

bestuur ,, schrijft. Toch blijkt de benadering van de bestuurspro-

blematiek in staatsverbanden en in andere maatschappelijke or-

ganizaties. zowel in de universtaire wereld als daarbuiten veld 

gewonnen en de bestuurssociologie meer aandacht gekregen te 

hebben 

Teneinde deze tak der socio
logie meer bekendheid te ver 
schaffen werd in « Sociologie 
van het staatsbestuur » een 
oriënterende en gekommentari-
eerde bloemlezing uit de he
dendaagse sociologische litera
tuur gebracht, bloemlezing uit 
soms moeilijk toegankelijke 
boeken en artikels. De samen
steller beperkte zich daarbij 
op tweevoudige wijze. Hii 
koos uitsluitend teksten met 
betrekking tot de sociologie 
van het staatsbestuur, deelge
bied der bestuurssociologie. Hij 
koos deze teksten uitsluitend 
«it de buitenlandse literatuur 
De teksten werden zo gekozen 
dat zij een overzicht bieden 
van de verschillende probleem 
velden waarmee de sociolo
gie van het staatsbestuur zich 
bezig houdt. 

Deel I. dat in het geheel S.̂O 
bladzijden telt en einde vorig 
laar verscheen, bevat twee 

grote afdelingen. In deel A 
wordt een beknopte omschrij-
vmg van het objekt gegeven, 
samen met een overzicht van 
de belangrijkste begrippen en 
termen. Deel B brengt dan een 
uitwerking van het objekt, aan 
de hand van fragmenten uit 
westeuropese en amerikaanse 
sociologische literatuur Dit 
deel B wordt voortgezet in een 
tweede boek, dat ook een derde 
deel C bevat waarin een gese-
lekteerde bihlioerafie is opge
nomen 

Deel B van «Sociologie van het 
staatsbestuur I » bevat vooral 
opstellen over de machts- en 
kontrolerelaties tussen staats
bestuur en de overige subsis-
temen en suborganizaties (par
tijen en belangenorganizaties) 
en de staatsburgers, alsmede 
over de onderlinge relaties 
tussen deze suborganizaties In 
« Sociologie van het staatsbe

stuur n » — een bij het nu be
sproken boek aansluitend deel 
— worden dan meer de wer
king en de interne organizatie 
en struktuur bestudeerd. 

Wij kunnen niet alle opstel
len vermelden, noch de speci
fieke problemen die zij aanra
ken. Zij werden samengebracht 
rond enkele grote temata rond 
enkele kernen : staatsbestuur 
en politiek sisteem. macht en 
onmacht van de staatsbureau-
kratie, staat, bestuur en maat-
schanpij, staatsbestuur en 
staatsburgers staatsbestuur en 
ambtenaren ambtenaren en 
samenleving 

Voor ons zijn vooral de on
stellen interessant waarin de 
kontrole in het staatsbestuur 
wordt nagegaan. In zijn opstel 
over de horizontale en vertika-
le kontroles vermeldt Loewen-
stein o.m. ook het federalisme 
als een naast elkaar plaatsen 
en elkaar in evenwicht bren
gen van twee territoriaal ge
differentieerde staatsmachten.. 
Voorts geldt wat hier gezegd 
wordt over de kontrole op het 
staatsbestuur door bestuursor 
ganen (o.m belangengroenen 
en politieke partijen) ook gro
tendeels voor de kontrole in en 
op deze organen zelf 

In « Sociologie van het 
staatsbestuur, deel II » zullen 
meer de werking en ÜP interne 
organische struktuur onder de 
loep genomen worden. 

« Sociologie van het Staats
bestuur » Deel 1 — Standaard 
Wetenschappelijke Bihlioteek. 
Antwerpen. 
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• Jan Cohhaert stelt in het muzeum pan de 
stichting Mevr. D'Hondt-Dhaenens te Deur' 
Ie, Muzeumlaan, schilderijen, gouaches en 
i]zerskulpturen tentoon van 8 tot en met 29 
november. Toegangsprijs 20 jr., hezoek aan 
het muzeum inbegrepen • 

• Nu men meent het geschiedenisonderwijs 
af te schaffen stelt men een groeiende he-
langstelling bij de jeugd voor het historisch 
verhaal vast Misschien juist daarom startte 
de « Nederlandse Boekhandel » met een niev^ 
we reeks jeugdboeken van dit genre. SpitS' 
af bloter was Johan Ballegeer, die op dit ge
bied reeds zijn sporen heeft verdiend. Zijn 
« Ridders van de Groene Tente » speelt zich 
af in de 15e eeuw en is een geromanceerd 
verhaal in het kader van de opstand der Wit
te Kaproenen te Gent tegen hertog Füips de 
Goede. Het staat historisch vast dat de Witte 
Kaproenen in hun strijd allerlei boeuenben-
den betrokken die ze bewapenden en bevoor
raadden. Aan het hoofd van deze henden 
stond de verlopen jonker « Ie hatard de Blanc-
Estraint » genoemd, vermoedelijk de zoon 
van een zeeuws edelman en door de auteur 
Johan van Blankensteen genoemd. Hij speel
de een bloedige rol, werd ten gevolge van de 
misdrijven door hem uit de hand gelopen ben
den door de Witte Kaproenen verloochend en 
sneuvelde in de strijd tegen de hertog. Knap 
geschreven en spannend verhaal, in een per-
fékt Nederlands maar jammer genoeg met te 
schaarse illustratie (nochtans zeer goed. van 
de hand van Wim Dolphijn) • 

• Herinneren we aan de opvoeringen van 
« Trio » (dne eenakters rond hetzelfde tema 
door Marnix Gysen, Chris Yperman en Rob 
d'Usmeth) in de regie van Senne Roeffaer 
door het Brtissels Kamertoneel in de Studio-
zaal van het Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel, van 26 november tot en met 19 de
cember telkens op donderdag, vrijdag en za
terdag Plaatsbespreking tel 12 50 45 • 

• Het VACV stelt voor op maandag 30 no
vember en dinsdag 1 december in het Paleis 
voor Schone Kunsten te Brussel « Opus 4 », 
nederlands kabaret. Plaatsbespreking al
daar • 

• Beursschouwburg Brussel • 14 en 15 novem
ber « De Huisbewaarder » , 19, 20, 21, 22, 21, 
28 en 29 november « De Trein naar Venetië » ; 
25 en 30 november « Neen cirkus ? Ja dr-
kus » • 

• In het kultureel centrum Antoon Spinoy 
te Mechelen, loopt tot en met 29 november de 
« Wereldtentoonstelling der fotografie », twee
de in de reeks, deze keer met de vrouw als 
tema : 522 foto's gemaakt door 236 fotografen 
uit 85 verschillende landen. Dit is een selektie 
mt niet minder dat 40 000 ingezonden foto's • 

• De gruwelverhalen zijn m In de lente van 
volgend jaar verschijnt een bundel griezeU 
proza van .. Hendrik Conscience ! Wie had 
gedacht dat onze oerernstige romantische 
schrijver nummer één ook in het spoor van 
Alan Poe gelopen had ' Naar het heet vinden 
kenners, die het — tot 1971 ongepubliceerd — 
manuskript van deze verhalen gelezen heb
ben ze heel goed We kijken met spanning 
uit Het gaat toch met om een mistifikatie 
zeker ? • 

• Het vervolg van « De zaak i? ma Laplasse i> 
van Karel van Isacker zal m janxmn 1971 
verschijnen. De schrijver heeft in Duitsland 
nieuwe elementen opgezocht en heeft ook het 
helgisch dossier nagepluisd Van Isacker laat 
Vossen met los • 

• Hef door de vlaamse provincies bekroonde 
grote werk van Hendrik Elias « De geschie
denis van de vlaamse gedachte » krijgt een 
tweede, beterkope editie. De belangstelling 
voor de eerste uitgave was zo groot dat tot 
een tweede werd besloten Een paper back 
die wellicht geschiedenis zal maken en die 
bewijst dat de bewustwording in Vlaanderen 
overhands toeneemt • 

• In de « Middagen van de Poëzie », telkens 
van 12 u. 40 tot 13 u 30, m de Koninklijke 
Bihlioteek te Brussel, Keizerslaan 2, spreekt 
op 19 november prof. dr. Jean Weisherger 
over « Nieuw licht op Hugo Claus » met Rvdi 
van Vlaenderen als voordi achtkunstenaar ; 
op 3 december is het de beurt aan Eugene 
van Itterbeek met een causerie over Charles 
Péguy, Johan van der Bracht draagt voor We 
vestigen ook uw aandacht op de « Middag-
koncerten y>, elke looensdagmiddag m het Mu
zeum voor Oude Kunst Regentschapstraat 3 
te Brussel, telkens van 'i2 u. 40 tot 13 u. 30. 
Toegang 10 ir. Voor en na het koncert • koud 
buffet • 
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e n g e l s e p o c k e t s 
Het zakformaatboek — de pocket, het Taschenbuch of zoals de 

Engelsen het heten : de paperback — heeft na de oorlog een zo
danige uitbreiding gekend, dat men bijna van een revolutie in de 
boekenwereld mag spreken, hoewel voordien reeds zakformaat
uitgaven verspreid werden, en hoewel sommige — ik denk hierbij 
aan de reklameboekjes — een grote populariteit kenden. Maar het 
is vooral via de angelsaksische uitgaven dat het pocketboek een 
voor de klassieke uitgeverij bijna verontrustende doorbraak ken
de. Nu nog bieden engelse en amerikaanse uitgeverijen op gere
gelde tijdstippen hun nieuwste boekjes aan, die zowel naar aantal 
als naar verscheidenheid van onderwerp een grote keuze uitma
ken. Uit de vele titels en reeksen geven wij hierna enkele namen. 

dat de uit het zuiden opruk
kende boeren voor zich een on
bewoond land vonden waar zij 
zich konden vestigen zonder op 
tegenstand te stoten. 

Shakas opvolger zou de En
gelsen bij Isandhlawana ver
nietigend verslaan, maar ten
slotte moest hij voor de over
macht zwichten. 

Morris' boek biedt meer dan 
droge historie • het is op boei
ende wijze geschreven met zin 
voor detail en kleur en leest 
spannender dan vele romans. 
Een boek dat wij ten zeerste 
kunnen aanbevelen aan al wie 
in afrik-^an^e geschie(^eni<; en 
gegchiedenis in het algemeen 
belang stelt. 

Bij de uitgeverij André Balland, Parijs, verscheen een 
118 bladzijden tellende brochure « Contre Servan Schrei-
ber » van Dominique de Roux. Servan-Schreiber kent 
wel iedereen, die de politieke gebeurtenissen enigszins 
volgt : de direkteur van « L'Express » die zich in de poli
tiek waagde met wisselende kansen, een best-seller 
scheef over de amerikaanse invloed in Europa (meer 
polemiek dan techniek, zei een gespecializeerd tüd-
schrift), die zich als vernieuwer van de radikaal-socia-
listische partij opwierp met zijn manifest « Ciel et Ter-
re » en na een verkiezingsoverwinning te Nancy ver
pletterend geslagen werd door Chaban Delmas in Bor
deaux, zoals onze lezers wel bekend is. Anders kan hij 
met hem kennis maken door Dominique de Roux, hoewel 
deze auteur niet aan zijn proefstuk is met zijn pamflet. 
Hij schreef voordien reeds enkele romans (Mademoiselle 
Anicet, L'Harmonika-Zug) en een zeer opmerkenswaar
dig boek over Celine (La Mort de L.F. Celine) waarvan 
de agressieve openhartigheid door Maurice Nadeau 
werd geroemd 

tegen servan-schreiber 
« Contre Servan Schreiber » behoort tot het pamfletai-

re genre waaraan de franse literatuur zo rijk is. Dit 
genre vereist een scherpe snedige pen en een degelijke 
kennis van de tegenstrever en van de te behandelen 
situaties. In het huidige Frankrijk hebben een Poulet, 
een Jacques Laurent, om slechts deze twee te noemen, 
de pamfletaire stijl op briljante wijze gehanteerd. 

Het boek van Servan Schreiber kreeg van verschil
lende zijden kritiek : zowel van links als van rechts. De 
kritiek van Dominique de Roux richt zich tegen enkele 
essentiële punten van het neo-radikaal programma, maar 
ook tegen de persoon van Servan Schreiber zelf en zijn 
ambities. « Sedert Saint Simon », zegt de auteur, « hebben 
in Frankrijk de algemene ideeën slechts gediend om de 
carrière van enkelen te ondersteunen... ». 

Er is in de eerste plaats de (ook door de P W overge
nomen) slogan dat « men de mens door de politiek van 
de ekonomie moet bevrijden... ». De Roux neemt Servan 
Schreibers analize van de geschiedenis, vanuit diens eko-
nomische opvattingen die uitgangspunt zijn van het ra-
dikaalsocialistisch manifest en keert zich tegen wat hij 
de subversieve dialektiek van het radikalisme noemt, en 
zowel rechts als links wordt vooropgesteld, door een 
reformistische « shampooing » af te zwakken. Hij trekt 
een vergelijking met de nationale en sociale revolutionai
re bewegingen in 1934-1936, die toen ook door de « synar-
chie » werden afgeremd. Een hoofdstuk over « Les des
sous de la déesse Raison » — een scherpe aanval op het 
rationalisme — wordt gevolgd door een kritiek op het 
« projet radical » en door een ontleding van de « radikale 
strategie ». De auteur ziet haar doel in de vorming van 
een soort sociaal-demokratische Verenigde Staten van 
Europa waarin de bestaande hierarchiën vervangen wor
den door de nieuwe zogezegd revolutionaire elite van 
een politiek-administratief apparaat, dat zich van de 
sleutelposten in de ekonomie meester heeft gemaakt. 

Servan-Schreibers uitstapje naar Griekenland, waar hij 
zogezegd — de doodzieke maar nadien springlevend blij
kende — Theodorakis « bevrijdde » kommentariërend, 
geeft de Roux een blik achter de schermen van het griek-
se regime, waar een Papadopoulos gematigde en mati
gende figuur zou zijn in een Nationale Revolutieraad. 

Dominique de Roux's aanval op Servan-Schreiber is 
niet delenige die de auteur van het radikaal-socialistisch 
manifest moest ondergaan. Nog onlangs nam Philippe 
Simonnot in « Le Monde » de ideeën en het programma 
op de korrel, zich daarbij op de ontledingen van de Ame
rikaan Galbraith steunend. 

De kritiek van de Roux stelt de nationale opvatting 
voorop. « Reaalpolitiek is steeds nationaal geweest (d.w.z. 
in het franse geval gaullistisch). Het socialistische deli
rium heeft altijd de naties geprostitueerd in naam van 
principes die uiteindelijk zich tegen hen gekeerd hebben 
en die de totalitaire avonturen hebben voortgebracht ...». 

De Roux's kritiek op Servan-Schreiber is niet zomaar 
een schermen in de lucht. Hij raakt vaak essentiële 
dingen aan, kent de zwakke punten bij zijn tegenstrever 
en fundeert zijn aanvallen met citaat en feit. Men hoeft 
de Roux's opvattingen niet steeds bij te treden of ze voor 
honderd procent te aanvaarden, om de gegrondheid te 
erkennen van een aantal van zijn analizes en konkluzies, 
ook en vooral als ze non-komformistisch zijn ! 

Domintque de Roux • « Contre Servan-Schreiber » — 
André Balland, PaHjs 12 FF, — 120 blz. 

Bij de « Pan-books » ver
scheen onlangs « A Tree on 
Fire » van Alan Sillitoe, de au
teur van het de meesten onder 
ons door de film bekend « Sa
turday night and Sunday mor
ning ». Het boek sluit aan bij 
« The Death of William Pos-
ters » : Sillitoes talent als ro
mancier wordt erin bevestigd. 

Bij een andere uitgeverij, in 
de reeks der « Gorgi-books », 
verscheen onlangs in pocket het 
in 1968 uitgekomen boek van 
de amerikaanse negerauteur Ja
mes Baldwin : « Tell me how 
the train's been gone... ». Het 
is zijn eerste roman sedert 
« Another Country » en wel
licht zijn mooiste boek. De 
agressiviteit van zijn vroeger 
werk is hier gemilderd tot een 
poëtische weemoed... 

Tenslotte zijn er de — zeer 
uiteenlopende — uitgaven der 
« Sphere books ». Uiteenlopend 
naar aard en kwaliteit : van 
kookboek tot filozofie, van 
science fiction tot geschiedenis. 
Wij vinden er bijvoorbeeld 
Marcuses o One Dimensional 
Man » naast een stuk Victori
aanse underground-literatuur 
als « Venus in India » waarin 
een brits officier zijn — alles
zins niet militaire — amoureu
ze perikelen in India op minu
tieuze wijze verhaalt. Wij vin
den er bijvoorbeeld, naast een 
lijvig « Berlin Diary » van de 
joernalist William S. Shirer een 
dun romannetje van Roger 

Mc (Jough, leraar maar tevens 
leider van een beatgroep « The 
Scaffolds ». Het boekje ver
haalt de historie van een jon
gen, die uit de obskuriteit op
stijgt, met één plaat een ster 
wordt en dan terugzinkt in de 
vergetelheid ; opgebruikt met 
twintig jaar. Een bundeltje ge
dichten 8 Summer with Moni-
ka » — het poëtisch verhaal 
van een zomerliefde — is even
eens in dit boekje opgenomen. 

Een der lijvigste pockets uit 
de hele reeks, maar tevens een 
der interessantste is « The Was
hing op the Spears » van Do
nald R. Morris. Het is de ge
schiedenis van de opkomst en 
de val van het Zoeloe-rijk De 
Zoeloes, in het begin der ne
gentiende eeuw niet veel meer 
dan een groot familieverband, 
onderwierp aldra, onder leiding 
van Shaka, die in 1816 de macht 
tot zich getrokken had, de ver
wante naburige stammen of 
roeiden ze uit Zo ontstond een 
zij het ook kortstondig rijk, dat 
over een buitengewone militai
re macht beschikte. Toen Sha
ka de macht in handen nam, 
heerste hij over amper 1500 
man. Twaalf jaar later, toen hij 
vermoord werd, was hii de op
permachtige heerser over twee 
miljoen mensen en bijna even
zoveel waren omgekomen ge
dood door de assegaaien, de 
werpsperen van zijn krijgers, 
of gestorven op de vlucht Zo
danig groot was de ontvolking. Een nieuw soort zoo in Kopenhagen. Een klank- en lichfspel zorgt er voor dat de dieren in hun 

natuurlijke omgeving kunnen getoond worden in om het even welk jaargetijde. 

W\ 
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gehoord 

aktueel 
De herrie rond Aktueel is simtoma-

tisch voor het hele BRT-beleid. Afgezien 
van de konkrete aanleiding van de moei
lijkheden rond de fameuze en gewraak
te abortusuitzending kan gesteld worden 
dat reeds sedert geruime tijd een fun
damenteel verschil in denkrichting be
staat tussen de radio-nieuwsdienst en in 
het bijzonder de Aktueel-ploeg enerzijds 
en de BRT-direktie anderzijds. 

De aktueelmensen, die doorgaans 
zeer degelijk joernalistiek werk ver
richten denken soms wel een tikkeltje 
eenzijdig in één bepaalde richting. De 
BRT-direktie en raad van beheer, die 
doorgaans minder degelijk werk ver
richten, denken ook nogal eenzijdig. 
Maar dan in de andere richting. 

Dit heeft op lange termijn een per
manente kat-en-muishouding tot gevolg: 
radionieuwsdienst en direktie beloeren 
mekaar en de direktie wacht met span
ning op een incident om een lang ge
koesterd onbehagen te kunnen afreage-
en. 

Met Aktueel is het bommetje dan ge
barsten : tijdens een uitzending naar 
aanleiding van het recente manifest-dat 
vrije verspreiding van voorbehoedsmid
delen vraagt en legalizatie van abortus 
kwam het incident. 

Op het einde van zijn gesprek vroeg 
de reporter aan een senator : « het is 
dus 20 dat... ? ». 

In gesproken taal kan men inderdaad 
een dergelijke formulering als vraag 
herkennen. Wanneer men echter later, 
na protest van luisteraars, het bandje 
van de uitzending uittikt, kan men, 
voortgaande op een geschreven tekst die 

\ 

lïfdü^DeïJr^L^^^^'^ ^^"^^y^L^^G belooft een boeiende uitzending te 
^ch.Zff7llT T-r ^^l^-""^ t ^''°'''^^^ ^*9"'-"i op het vlak van de histori
sche letterkundige kritiek. Hijis63 jaar oud en een overtuigd socialist en vrijzin-
nige til] is de auteur van socialistisch geïnspireerde verzen en één van de leiden-
hl Jhn'f:!^^ JTMII ^r'^'^'^'A^^'^^ ''e^'bond. Hij wordt tevens als deskundige 
beschouwd wat Multatuh en Gorter betreft. Op het scherm van BRT dinsdag 19 

november om 21ul5. 

vraagstelling ook beschouwen als een 
pozitieve affirmering uit de mond van 
de betrokken reporter. 

Dit is tendentieuze berichtgeving, 
zegde de BRT-direktie. En meteen be
gon de revanche. Er zou een redaktie-
sekretaris worden aangesteld, en er zou 
dit en er zou dat. 

De socialistische kranten bliezen het 
zaakje op en meteen zat het spel defi
nitief op de wagen. 

Er kwamen kommunikees en logen
straffingen en rechtzettingen en weer 

andere kommunikees. 
Maar over de grond van de zaak 

spreekt geen mens op de BRT. 
Wanneer zal men eindelijk gaan in

zien dat alleen een duidelijk statuut 
voor de radio-joernalist dat precies om
schrijft wat zijn taak is, én dat rfleteen 
vastlegt of en in hoeverre een nieuws
dienst afhankelijk kan of mag zijn van 
enige direktie, of raad van beheer of 
regering of noem maar op. 

Er zouden nog wel eens vele aktueels 
kunnen nodig zijn voor men dit inziet. 

& gezien 

vrouwen 

De met veel brio aangekondigde show 
t Vrouwen » heeft me maar matig kun
nen boeien. Als wij de gespezializeerde 
pers mochten geloven zouden we nu 
eens eindelijk een show krijgen die nog 
lang in het geheugen zou blijven lig. 
gen. Ik geloof nochtans echt niet dat er 
over veertien dagen nog kijkers zullen 
wakker liggen van deze produktie Ak
koord, Jo Leemans heeft haar best ge
daan en ze was geloofwaardig. Hoewel, 
een vrouw die twintig jaar jonger was 
zou veel beter gepast hebben in deze 
situaties. De beeldregie van Jef Cassiers 
was wel knap. Maar voor de teksten 
past slechts één woord. Lullig ! 

Zo gaat dat bij onze BRT : als ze dan 
al eens een eigen ontspannmgsshow in 
mekaar boksen, gaan ze vlug, vlug een 
tekstschrijvertje onder de arm nemen. 
Hoe stupied en nietszeggend de liedjes
teksten ook zijn, uitgezonden worden 
ze. Spijtig. 

magesien 

is ook zo'n programma dat ieder sei
zoen opnieuw als nieuw en beter wordt 
aangekondigd en meestal niet boven 
het patronagepeil uitsteekt. De eerste 
uitzending van dit seizoen is bepaald 
niet meegevallen. Er staken wel een 
paar vondsten in : de toespraak van Oe 
Thant in de UNO. Maar het nummertje 
over « de spreker » stond bepaald niet 
hoger dan de klassieke kampvuur
avond in Bommerskonte. Het interview 
met Bomans daarentegen was een pa
reltje. 

Het grote bezwaar tegen deze vorm 
van Magesien is wel dat wij te doen 
hebben met een traag vooruitkruipend 
programma met af en toe een geestig 
moment. Wat nog niet hetzelfde is als 
een satirisch programma. 

datmoetuzien • maandag 16 november 
BRT 20u.25: Come back, lit
tle Sheba, bekende speel
film. 

• dinsdag 17 november 
BRT 21U.25 : hetzelfde be
roep als pa en ma ? pro
gramma over studie èn be
roepskeuze. Ned. 2.22u.23 : 
IJssel-deita, leportage. 

• woensdag 18 november 
BRT 21u.10 : panorama. 

• zaterdag 14 november Ned 2. • donderdag 19 november 
22ü.15: tot de dood ons scheidt. BRT 21u.15 : Ten huize van 
satire. RTB 20u.: meksikaanse or- Garmt Stuiveling. Ned. 1. 
talide en gibon, natuurdokumen- 20u.50: America the beauti-
taire. ful, reportage. 

• zondag 15 november BRT 19u.: 
Finland, dokumentaire. 21.40 : 
stemmen uit de russische onder
grond. Ned. 1.19.ü05: de profeet 
en zijn zonen, reportage over de 
kerk. van Simon Klmbangu in 
Kongo. 

• vrijdag 20 november BRT 
21u.10 : elke dag is één, uit
zonderlijk tv-spel over het 
alkoholisme van Max Den-
dermonde. Ned. 2 21u36 : 
voor de vuist weg met Wil 
lem Duys. 

DORTMUNDER THIER BRAUHOF 
KONTICH 

Kent een groot sukses 

1 

Het grootste (3.000 pi ) en mooiste baancafé van het land 

ALLE VRIIDACEN : WEENS ORKEST 
ALLE ZATER EN ZONDAGEN : TWEE ORKESTEN 

Al le dagen open van 8 u. 's morgens t o t middernacht . Ook de keukens met 
hun special i te i ten aan zeer goedkope pr i jzen : 
Eisbein mif Sauerkraut 7 0 , — Ajuinsoep 3 0 , — 
Kip aan ' t spif 6 0 , — Hongaarse Coulache 3 0 , — 

Ochsenschwanzsoep 2 0 , — 

Koud Buffet : Alles prima en spotgoedkoop 
CANS HET GEHEEL SPECIAAL INCERICHT VOOR KLEINE EN CROTE CROEPEN, VOOR 

BALS, DINERS, MODESHOWS, VERGADERINGEN, ENZ. 

Zaterdag 14 november : orkest Moens; zondag 15 nov : Novelty Combo; vrijdag 20 nov : 
De Win te r ; zat 21 nov : professor Steyaert; zondag 22 nov. : Moens; vrijdag 27 nov.: De 
Win te r ; zaterdag 28 nov. : van 15 tot 21 u : Baert en na 21 u. Dynamiks; zondag 29 rK>v.: 
Ostends Stars; zondag 13 dec. : Steyaert; vr i jdag 18 dec. : De W in te r ; zaterdag 19 dec. : 
Moens; zondag 20 dec. : Baert; donderdag 2 4 dec. : Moens; kerstmis 25 dec. : Dynamiks; 
zaterdag 26 dec. : Moens; zondag 27 dec. : Baert 
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«If 

de specialisten 

Zondag, tijdens «Binnen en 
buiten», kregen wij van de 
sportspecialist «van piket», de 
s tanden bij de rust van de 
liroetbalwedstrijden in de hoog
ste afdeling, en tot grote ver
bazing van de knappe jongen 
kon hij de stand in de wed-
Btrijd Anderlecht-Lierse niet 
geven. Ergens achter de kame-
f a moet men hem op een of an-
Here manier duidelijk hebben 
feemaakt dat er iets niet klopte 
tnnet zijn uitleg, want even la
ter vertelde hij met een dwaze 
gri jns dat de genoemde wed
strijd natuurlijk pas 's avonds 
werd gespeeld. Zoiets kan na
tuur l i jk de beste overkomen, 
tmaar het werpt toch wel een 
•schril licht op de zorg waarmee 
de heertjes van de tv hun za
ken voorbereiden, en op de ho
ge dunk die zij blijkbaar moe
ten hebben van de idioot die 
voor zijn kijkkast naar hun ge-
bazel 'zit te luisteren. Het 
sportreporter zijn schijnt zich 
in de tv te beperken tot het 
dragen van een « plastron » om 
van te gillen en een schildje 
van twaalf frank vijftig op het 
vestzakje. Maar wij nemen het 
wel. 

high society 

In een brusselse krant een in-
tervieuw gelezen van onze 
^(sportdame nummer één» : 
echtgenote van BOK-boss Mol-
|e t , zoals ledereen weet. Wij 
lieerden dit : Mollet en dame 
hebben het zo druk, ma chère, 
idat er nauwelijks tijd over-
l)lijft tot wat eenvoudige ont-
Ispanning als geregeld bios-
koopbezoek, wandelen, paard
rijden, golf, verzamelen, reizen 
KI ballet, en tot enkele yakan-
jKes, als ze écht moe zijn, in 
p a n n e s of een of ander winter-
sportcentrum. En nog, maar dit 
iirordt slechts terloops even ge-
«egd : dat de Mollet's een 
paard kadoo kregen van de ko-
Eing van Marokko, dat de ge
schenken zich opstapelen, dat 
ze houden van meubelen Louis 
XIII en dure tapijten, dat ze 
een magnifieke ierse setter 
vertroetelen en dineren met de 
emiers van Koeweit en andere 
hooggeplaatsten uit de hele we
reld. Voor dat soort mensen 
(hopelijk zijn de Mollet's dat 

met echt) kennen wij een paar 
toepaselijke franse woorden. 
Onze spreekwoordelijke hoffe
lijkheid verbiedt ons die hier 
neer te pennen. 

niks voor ons 

Wij zijn ook eens binnenge
lopen in de brusselse zesdagen. 
Hoewel wij doorgaans wel hou
den van de sfeer bij dergelijke 
spektakels — nieer dan van de 
spektakels zelf — is het ons 
Lier toch wel een beetje tegen
gevallen. Misschien speelde de 
nostalgie naar de ouderwetse 
sportpaleizen ons parten, maar 
het gebouw te Vorst zei ons al 
niks om te beginnen. Het klei
ne baantje vonden wij een 
prullerig gedoe, en vermits wij 
al niet veel aandacht plegen te 
besteden aan de krachttoeren 
die op dergelijke dmgen wor
den opgevoerd, verstonden wi] 
geen « sjiek » van klassementen 
en «rondenspieleri j» (zoals 
onze Fred het -Jegt) Tenslotte 
voelden wij ons niet thuis mid
den al die bels-brusselse twee
taligheid (echt Frans en ver
taald Frans) . De hoge inkom-
prijs Was evenmin van aard 
om ons te doen glunderen. Al
leen het wat al te opvallende 
gedraaf van een enorme hoop 
« offisjellen », « grosses legu
mes » en rechthebbenden von
den wij echt komiek. En de 
koers ? Ach ja... 

ezelstreek 

werd op zijn beurt aan de deur 
gezet en vervangen door de 
eigen Bob Willems, tegelijk 
kapitein van de ploeg. Die kan 
nu maar de geleden averij her
stellen. Om, eens zover, weer 
de plaats te moeten ruimen 
voor een «grote naam », zoals 
op zoveel plaatsen gebeurt ? 
Van de Lierenaars vei wachten 
wij dat ze wijzer zullen we
zen. 

fijn 

Wat een gazetteken als «Les 
Spor ts» meer heeft dan de 
«vlomse», dat is een zekere 
esprit de grandeur. Wij willen 
een vertwijfelde poging doen 
om in ons boerenvlaams enkele 
titels weer te geven, in de 
krant verschenen, en waarui t 
dijdelijk blijkt dat het treffen 
Warschau-Standard méér was 
dan een voetbalmatch, en de 
luikse nederlaag minder dan 
een rammel ing. «Troef aas van 
Standard : een middenveldbe
zetting in supervorm », « Bel
gisch objektief : 4 op 4 », Stan
dard beoogt de tegenaanval om 
Legia uit te schakelen», « Met 
Kostedde en Takac, de weer
gevonden punchers, kan Stan
dard het bevrijdende doelpunt 
lukken », « Een heroïsch Stan
dard in een onmogelijke ach
tervolging », «Heeft Standard 
gezondigd uit hoogmoed ? » en 
« Reis naar de grenzen der on
rechtvaardigheid ». Wat zegt 
u ' Barok sportproza dat in de 
Vlaamse pers gelukkig tot het 
verleden begint te behoren ? 
Dachten wij ook. 

Wij hebben Staf van den 
Bergh altijd'beschouwd als een 
van de allerbeste voetbaltrai
ners hier te lande en stukken 
beter dan de meeste buiten
landse « wondermannen », die 
hier met een dikke nek en dito 
portefeuille paraderen. Wij 
hebben van Lierse dus nooit 
begrepea dat het de Staf af
dankte (ondanks het argument 
dat hij nu al zoveel jaren de 
« schaapjes» hoedde, en dat er 
wat gewoontesleet opkwam) en 
dat het precies « ijzeren » Spur-
geon binnenhaalde, uitgere
kend in Lierke plezierke. Het 
pleit echter voor de Lierenaars 
dat zij zeer snel hebben inge
zien dat zij zich de vinger in 
het oog hebben gestoken tot 
aan de elleboog. Spurgeon 

goed antwoord 

PVV-senator Poma stelde de 
minister van franse Kuituur, 
Parisis, enige tijd geleden de 
vraag hoe dat nu zat met de 
niet-aanduiding voor de euro
pese zwemkampioenschappen 
te Barcelona van Carla Galle 
en Patsy van Poucke. De sena
tor stelde vast dat de ministers 
van Kuituur, via BLOSO en 
ADEPS, de zwembond de nodi
ge centen hadden bezorgd om 
de tr ip naar Barcelona te kun
nen bekostigen. Dus vond hij 
het ook maar billijk dat de mi
nister op eigen handje de atle-

mante 

Carteii"- f FC Brugqe) doelt : 2-0. Jiaion (rechu) kwam te laat 

Overal waar op de gezond
heid van de sport en de vedet
ten moet gedronken worden, is 
onze belgische troep er als de 
kippen bij om een stel sterren 
en galons te laten aantreden, 
en dat is maar heel « zjust », 
ten eerste omdat die verstand 
hebhen van klinken, en ten 
tweede omdat zij in hun ran
gen inderdaad sportieve jon
gens tellen. Onze « kapper » 
destiids was er ook zo een. Won
neer bij hem een piot naar de 
« elfurenmis » moest komen, 
omdat hij weer eens een ser
geant « leugenachtig » had ge
maakt, of niet gegroet, of omdat 
hij zijn schoenen niet de no
dige zorgen had toegediend, dan 
was het niet de gewoonte van 
de kapitein met zijn indruk
wekkende reglementen te staan 
zwaaien, of koeken uit te delen. 
Hij kafferde eerst de onnozele 
bleu een kwartier lang uit. in 
een taaltje dat die toch niet 
begreep, en het einde was on
veranderlijk « Bon. waai zal 
der ne kier veu hoks. Trekt 
daane veston euit ». 

Terwijl de verbouwereerde 
P)ot zich trachtte te realizeren 
wat er nu moest gebeuren, 
schoot de kapitein zijn vest uit. 
rolde hij zijn hemdsinouioen 
op, zo gelijk de mannen van de 
body-building dat doen De ble
ke milicien kreeg dan een reeks 
krachtige ryloekwoorden « naar 
het stoem kop » geslingerd, om
dat hij nog niet klaar was. Hij 

Eén spier spanning : Jempi Monseré wanneer hij Patrick Sercu 
afduwt, dit tijdens de pas afgelopen zesdaagse van Brussel te 

Vorst (waar ± 20 kijkers per dag het spektakel volgen). 

ten zou aanduiden die door de 
(niet) bevoegde bondsinstan
ties om andere dan sportieve 
redenen over het hoofd werden 
gezien. Minister Parisis heeft 
op die vraag geantwoord, en 
erop gewezen dat het minder 
erg is dat mensen als Carla en 
Patsy een keertje over het zo 
verdienstelijke hoofd werden 
gezien, dan dat een minister 
zich zou gaan moeien met se-
lekties. Dat zou namelijk een 
beetje te sterk naar etatizatie 
gaan ruiken. Wij denken dat de 
minister rrelijk heeft, maar wij 
blijven denken dat de zwem
bond des te groter ongelijk 
had. Zou Poma zich niet willen 
inzetten opdat over vlaamse 
zwemsters vlaamse federatie-
bonzen zouden beslissen ? 

reglement toegepast 

De voetbalbond heeft zijn re
glement toegepast en Standard 
de wedstrijd tegen Antwerp 

begon dan maar gelaten aan 
de vele knopen van zijn hattle-
dress te knopen, maar eer hij 
daarmee klaar was had de on
geduldige « fcapper » hem al 
een eerste oplawaai gegeven, 
zodat de boeteling nog meer 
verstrikt raakte in zijn vele 
riemen en andere uitrustings
stukken. Enfin, eer hij er erg 
in had en in gevechtskledij 
stond, zat hij al op zijn boern 
tussen ons « buroofce » (wij 
waren « schrijver » bij de kap
per) en de kast verdwaasd rond 
te kijken, met zijn muts zot 
over zijn één oog. Daarmee was 
't rapport gedaan De kapitein 
stopte zijn volumineuze poten 
en oren weer in zijn uniform, 
de piot kreeg een vol en mocht 
inrukken. 

En toen kwam Mante. Hij 
had de avond tevoren, om de 
kameroverste te k , een zware 
legermoto moedermens alleen 
drie verdiepingen hoog langs de 
trap naar de slaapzaal gesleurd, 
en het tuig daar met angstaan
jagend gekroch bovenop het 
duhheldekshed van de kamer
overste gehesen Er waren vier 
mannen van piket nodig ge
weest om het monster weer 
naar beneden te halen. En die 
Mante moest « zaaine veston » 
uittrekken. Hij was nog maar 
aan zijn derde knoop aan 't frie
melen, als hij al een vlaai tegen 
zijn kin kon inkasseren, en hij 
had goed te zeggen « wacht ne 
minnut. tedje ». hij zat subiet 
met al zijn peerdefors, waar al 
zijn voorgangers hadden geze
ten, twisen onze buroo en de 
kast Maar Mante verstond het 
zo niet « Seg Joeng, zei hij tot 
de « kapper » terwijl hii recht-
krabhelde. willen toe nog ne 
keer herbeginnen, en ik zal 

doen verliezen met 5-0, omdat 
het, tégen het reglement in, 
vier vreemde spelers had opge
steld. Alles normaal dus. In de 
pers is men het er nu over eens 
dat het reglement terzake ver
ouderd is, en gewijzigd moet 
worden, temeer omdat er in de 
EEG-landen zoiets bestaat als 
een vri je arbeidsmarkt (bazis 
van het pleidooi van de Stan-
dard-advokaat t rouwens) . Wij 
denken dat Standard zich, on
danks de twee verloren punten, 
met die eensgezindheid al vol
daan acht. Zij kan immers be
schouwd worden als de voorbe
reiding tot de wijziging van 
het reglement. Voor ons ver
rukt geestesoog rijst dan al het 
beeld van een voetbalkompeti
tie waar in alle ploegen zoveel 
vreemde spelers zullen kunnen 
opstellen als zij willen, en 
waar in de belgische kompeti t ie 
op het hoogste vlak bijna zon
der belgische spelers zal verlo
pen. Zoiets in de aard van de 
(zwarte) belgische basketbal
kompetitie dus. 

Tnijn vest wel aanhouden ». Wij 
zeiden het al, de kapitein was 
« un sportif », en misschien 
ook een beetje aan de simpele 
kant, want hij zei ja. En schoor
de zowaar de eerste punten. Hij 
gaf Mante eerst een dreun te
gen zijn oor, en dan een zware 
slag in de lever, maar hij heeft 
geen tijd meer gehad om deze 
punten te noteren, want toen 
planeerde Mante een slagske. 
Half tegen de « kapper » zijn 
kaak, half tegen zijn kin, maar 
efficiënt genoeg om hem met 
sterren en al van de grond te 
lichten. Met verbaasde blik 
zweefde onze kompagniepere 
zijlings naar ons burooke toe, 
hij schoof over het ding heen, 
dat prompt de geest gaf. veeg
de in 't voorbijgaan de inktpot, 
het bakske met stempels en een 
stapel issueslips mee, ramde 
ons met stoel en al opzij en 
heide dan de kop met een luide 
dreun tegen de verwarming 
aan. Volle dertig sekonden 
heeft de « kapper » daar liggen 
prakkizeren, eer hij het plaatje 
« Votre tenue Uw houding » 
tegen de kast in het oog kreeg. 
Hij klefferde recht, met de ene 
hand zijn kin wrijvend, met de 
andere zijn schedel tastend, en 
hij was deze keer niet gepres-
seerd om zijn jas aan te trek
ken. 

Mante. met de pmk aan de 
de naad van zijn broek, moest 
vier keer vragen « Nog iets tot 
Uw orders, kapitein ? », eer de 
« kapper » met scheve mond 
nadrukkelijk verklaarde dat er 
niks meer tot zijn orders was. 
Maar het heeft een half uur en 
een halve fles wisky geduurd 
eer hij in orde was En Mante 
is nooit meer naar 't rapport 
geweest. 
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Groepen en maatschappijen 
allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER D O R T M U N Ö E R 

THIER BRAU HOF 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

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

Oberbayern orkesten 

Middag- en avondmaal in groep 
gezellig, fi jn, goed en goedl<oop 

De grote specialiteiten zijn : Ochsen. 
schwanzsuppe • Hongaarse goelas] -
Eisbein mit Sauerkraut • Kip aan het 
spit - Krachtvleesschotel 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 

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-Lichtervelde 
(open) 2.000 plaatsen 

DRONGEN, Autoweg Brussel-Oostende 
(open) 

BRUSSEL, Nieuwbrugstraat 28 

BECO 
leve 

BECO 

p.v.b.a. 

jring 

BECO ^ 

BECO 1 

BECO 

Tel. 

van gas- en 

verwacht ook Uw 
/erwacht ook Uw 

Krijgsbaan 236 

: (03)52.81.73-

stooko 

BECO 
lie ! 

BECO 
bestelling ! 
bestelling ! 
;, ZWIJNDRECHT 

32.02.10 

WALTER ROLAND 
Gtdiplomurd opucitfi, erkend door 

atl« ziekenfondicn 

KERKSTIUAT 38, ANTWERPEN 

(Let op tiet tiulsnummer 1} 
Tdcioon 35 «6 62 

ALLE GLAZEN 
ALLE'MONTUREN 

Voor lexers van dit blad : 10 */• koning 

Aanbevolen 

Huizen 
P A P Y R U S 

Boek- en Papierhandel 
Zaakvoerder Fons Labeau 

de Ribaucourlstraat 7 
(nabij het Sint-Jansplem) 

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

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonch 

tel. 015/714.47 
V/ochtbestand Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel. 051/612.84 

H. PELMAN-MARCKX, 
Van Den Nestlei 16, Antwerpen 

Tel. 39.19.27 

r.V RADIO ALLE ELEKTRI
SCHE TOESTELLEN HERSTEL

LINGEN A A N HUIS 
r.V PELMAR 61 scherm, 

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

« PIET POT « 
Anfwerpen's gezelligste 

Bierkeldei 
Grote Pieter Potstraa* « 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dins3ag gesloten 

Bezoek « Casthot 
DE VEERMAN » 

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

. Uitbater Jan Brugmans 
3-2-68 

Bezoek 

CASTHOF LINDENHOVE 
Koud en warm buffet 

L a u w e r e y s D e B r u y n 
Gezellige vlaamse sfeer 

wekelijkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 - Hekelgem 

Tel. 053/687.40 

Totale verkoop 
DEKENS • LAKENS 

BEDSPREIEN ' 
aan WEGGEEFPRIJZEN 

S c h u l - t e r s h o f s t r a a t 4 0 
ANTWERPEN 

5 % korting V.U. 
Alle dagen open van 10 - 17u. 

Zondag van 9 tot 12 u. 

VLAMINGEN 

BOUWEN TE CALPE 

(Alicante - Spanje) 

App. 2 sipk, 370.000 fr. 
App. 3 sIpk, 429.000 fr. 

, mooi terras 
Autobox • 50 m. v /zee 

terreinen - villas 

Naverkoopdienst 
1 0 % interest gegarandeerd. 

Promocion Moulart, Lindeni. 5 
Gr.-Bijgaarden - T. 02/65.10.12 

^ meester 
^^ kleennaker 

f VERMEFSCH ^ g 

STEENHOÜWERSVEST 5 2 
ANTWERPEN 

Tel. 31.35.83 

NflflR 
UW 

M#HT... 

ZÓ'VEEL BETER 

VERMINDERING VOOR 
.. ^ VITLEDEN --;.;.; 

& 
3-B 
4-B 

6-3 
7-É 
8-S 
9-m 

10* 
u-i 
125 
13« 
1 4 ^ 
15-B 
16-fi 
17-S 

Tüfl 

ANTWERP PUBLIC 

RELATIONS 
Hof ter Schriecklaan 33 

BERCHEM — ANTWERPEN 

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

Publiciteitsagent vooi 

« W I J r, VLAAMS-NATIONAAL 

Tel. (03)30.48.99 

VOOR EEN VEILIGE GELDBELEGGING 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 
VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN 
ONROERENDE GOEDEREN 

# / via "GROEP DE BONDT 
Coremanssf-raat 22, Berchem-Antwerpen 

Telefoon : 03/30.18.85 

matthieu's beddenbedri if 
biedt voor elk probleem een wooninrichting 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 

mmm MM mm^ 
KOEITOSEN / ^ B f l i ^ plEPVRlESnJNNElS 
KOELKAMERS {nni l ldl ) KAMIDNKOELJNQ 
DIEPVFUEZÊRS V^llltlIJ/ VWlNKJaJNBUJHTlNGEN 

c a VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE SN V0ÏDIN6SNIJVÏRHE1D 

ETN JEURISSEN PVBA DeWinterstraat24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03)36.11.35-36.59.31 

WIJ-LEZERS VRAGEN BI) HUN OPTICIEN 

Brilmonturen 
Invoerders : VANDERBRUGGEN & C. Provinciestraai 95 ANTWERPEN 

TEL. (03)36.12.94 - Opticiens : Vraagt het bezoek van onze 
vertegenwoordiger. 

JUMATT 
BUNGALOWS 

Industriële 
integrale 
prefab, 

maakt het mogelijk 
bv. 3 slaapkamers 452.000 fr. 

Garantie - bouwpremie 
korte levertijd 

Vaste prijs - tot. woonkomfort 
Dokumentatie - Verkoop 

Tel. 02/59.61.14 

WIJ-lezers 

hebben een 

boon voor 

WIJ-adverteerders 

DE BROUWERIJ M O O R T G A T 
2659 BREENDONK - TEL. (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 
BIEREN en LIMONADEN 

Breendonk ligt in Vlaanderen 
dus UW streek, U W volksgenoten I 

Depot Gent - TeL 09/22.45.62 

ELKE V.U.-AFDELINC 
J^IN OON Ml 

VOlKSOjllE 

VORST 
IK BEN LID 

HAAR EIGEN LUCIFERS! 

«PUBLi-SPIEGEL» 
16, Belegstraat 

2.000 ANTWERPEN 

J 



spiegel 
Onze eerste schipper, Vaast 

Eyskens, is dus vast van plan 
Se najaarsstormen te trotseren 
en zich opnieuw in het grond
wetsorkaan te begeven. Of hij 
vo'.vloende mirakeldoener zal 
«sijii om die storm te bedaren, 
wordt ondertussen erg betwij
feld. Een die zijn schip verlaat 
is dan Leo Collard, « Weg met 
Collard » schrijft de Libre dan 
ook sarkastisch. En de bewe
ging schijnt wel algemeen te 
ï!ijn. want ook bij de PVV ver-
laten de De Muyters het zin
kende schip. En achter dit alles 
Bgt het federalistische land te 
Wachten, hoe zeer sommigen 
ook laveren om er niet naar 
toe te moeten. 

gazet van antwerpen 

Deze kran t geeft laveerder 
Eyskens niet veel kans. Het 
lijkt eerder maar een schijn-
maneuver, waarna hij waar
schijnlijk rustig zal voortdob-
beren in de hoop eerste-minis-
te r te kunnen blijven tot 1912. 
Of komen er toch onverwachte 
klippen. 

« Naargelang het antwoord 
op de vraag wat men met de 
grondwet gaat doen, antwoordt 
men impliciet ook op de vraag 
hoelang deze regering het nog 
zal uiÜiouden. Hierbij spelen 
echter ook partijpolitieke en 
elektorale motieven. 

De PSC is helemaal niet meer 
happig op vervroegde verkie
zingen, temeer daar zij feite
lijk stuurloos werd door de 
ziekte van voorzitter Servai? 
Ook bij de BSP is de drang 
naar verkiezingen gezakt, ze
ker als die zouden vallen in de 
periode van verwisseling van 
het partijvoorzitterschap. En 
zelfs kort nadien is het een ri-
ziko, omdat men in Vlaanderen 
ongunstig zal reageren op de 
verkiezingen van de Waal Le-
burton. 

Men mag zoggen dat zowel 
de PSC als de BSP van oordeel 
zijn dat de regering het nog 
wat moet uithouden, terwijl in 
de CVP velen van mening zijn 
dat een mislukking van de 
grondwetsherziening g e e n 
weerslag mag hebben op de re
gering zelf ». 

het volk 

De grootste keffers binden in. 
De Waalse CVP-ers vrezen dat 
een nieuwe verkiezing hun on
ooglijke hoopje zou doen ver
schrompelen tot een totaal on
beduidend muzeumstuk. En uit 
de ontboezemingen van « Het 
Volk » en Dehousse leren wij 
weer eens « dat deze grond
wetsherziening een waalse 
grondwetsherziening is ». 

« Van waalse PSC-zijde werd 
al verduidelijk dat het in feite 
niet gaat om een ul t imatum, 
maar eerder om een nadrukke
lijke wens, zonder echter de 
stok achter de deur, d.i. zonder 
bedreiging met ministerieel 
ontslag. Wij zijn geneigd geloof 
te hechten aan deze mildere 
uitleg, om verschillende rede
nen. 

» Eerst en vooral omdat uit 
de uitslagen van de jongste ge
meenteraadsverkiezingen zowel 
in Wallonië als te Brussel dui
delijk genoeg blijkt, dat de 
f ranstalige PSC niets, maar dan 
volstrekt niets t e winnen heeft 
bij nieuwe wetgevende verkie
zingen. Dat is trouwens het ge
val voor ^ l e partijen tenzij 
wellicht voor het FDF, in de 
brusselse agglomeratie. Geluk
kig kan het FDF zelf geen par-
lementsontbinding uitlokken, 
altans niet zonder medeplich
tigheid van de drie grote par
tijen. Deze laatste zouden met 
« zelfmoordgedachten » moeten 
rondlopen om het FDF te vol
gen, . _ 

» Gelukkig zijn er buiten de 
CVP ook nog politici die er an
ders en meer realistisch over 
denken. Zo verscheen gisteren 
een belangwekkende opinie van 
de luikse socialistische senator 
Fernand Dehousse in het socia

listisch partijorgaan « Le Peu-
ple ». Senator Dehousse onder
streept de voordelen die het re-
geringsakkoord aan Wallonië 
biedt. En hij besluit. « Wij ge
ven er ons rekenschap van wat 
de sch'pbreuk van het rege-
ringsvergelijk zou betekenen : 
een grote leegte die niet spoe
dig zou opgevuld worden ». 

la libre belgique 

Zucht (in het nederlands) op
gelucht « Weg met Collard », 
Waarom ? Hij was niet streng 
genoeg tegen zijn waalse fede
ralisten, zelfs al was zijn fede
ralisme dan allang een jeugd
zonde geworden. 

« Collarci, met zijn kanunni
kengezicht van St. Waudru, de 
rode eminentie van het bel-
gisch socialisme poogde steeds 
de renardistische ketters, die 
hmi mis lazen in de zijbeuken, 
terug naar het hoofdaltaar te 
krijgen. Zijn kromstafslagen 
hadden niet veel gevolg — 
vooral omdat hijzelf federalist 
was, zij het van het soort «ver
lepte bloem in het knoopsgat», 
zoals M. Dehousse zegt, zodat 
zijn ketters op dit ogenblik 
voor het grootste deel minister 
zijn van de koning. Hij is het 
die onhandig de vorming be
spoedigde van de regering van 
den Boeynants-De Clercq (door 
zijn « Ja aan de CVP, neen aan 
van den Boeynants ») en die 
drie jaar later zijn weerwraak 
nam toen hij de door van den 
Boeynants voorgestelde drie-
parti jenregering de grond in
boorde in 1968. Minister van 
staat en burgemeester van Ber
gen blijft hij een kenmerkende 
Figuur van de belgische poli
tiek, maar een trieste figuur ». 

drijfveer van deze partijma-
niak van de part i j zonder be
ginselen lijkt wel een ziekelij
ke haat tegen de Volksunie te 
zijn. 

« Als hij in een studio van de 
BRT in gezelschap van een 
Volksuniemandataris verwijlt , 
t rek t hij de verbeten snuit van 
de klerikale duisterling, die ab
soluut wil duidelijk maken dat 
hij met een VU-man liefst niet 
spreekt. De VU is zijn nacht
merrie , hij is er door bezeten. 

» Vandekerekhove's politiek 
heeft al lang elke inhoud 
verloren, maar één taak blijft 
voor hem over : de kruisvaart 
tegen het vlaamse nationalis
me, daf hij met wortel en tak 
wil uitroeien. 

» En zo komt het dat hij mo
menteel, waar mogelijk, tot in 
het allerlaatste dorp van Vlaan
deren, de cevepekens wil laten 
besturen samen de de socialis
ten. Als dat niet gaat, dan met 
de PVV-ers. Eventueel mét de 
liberalen en mét de socialisten, 
en met eender welke plaatselij
ke brouwers-, herbergiers- of 
baronnenlijst. Maar nooit of 
n immer met de Volksunie. 

» Het door senator-notaris 
van de Kerckhove bezongen 
pluralisme houdt op zogauw er 
een Volksunieman in de omge
ving opdaagt. Dan valt inééns 
het masker weg van de zoge
zegd - verdraagzame, moderne 
politicus. Dan toont hij zijn ha
telijke tronie van bekrompen 
unitaire Belgicist. 

» We hopen dat hij op zeer 
vele plaatsen het onthaal zal 
genieten dat hij verdient, en 
dat hij dikwijls met een t rap 
onder zijn broek verdreven 
wordt uit de gemeenten waar 
hij zijn gift komt spuien ». 

Vlaamse tegenhanger lezen dat 
het « federalisme toch niet zal 
tegen te houden zijn ». Dit zal 
dan ook de enige afdoende be
grenzing voor Brussel mee
brengen. 

« De geesten die men heeft 
opgeroepen zullen door politi
ci niet meer kunnen bezworen 
worden. De federalizerende 
strekking bij het uitbouwen 
van Belgiè is eigentijds en 
zoekt haar juiste bedding. In 
december zullen afgevaardig
den van waalse en vlaamse 
groeperingen een nieuw plan 
ter zake bestuderen, dat opge
steld werd door een werkgroep 
van deskundigen van diverse 
strekkingen. Het is voorbarig 
nu al te gewagen van een 
nieuw federalistisch manifest, 
maar het feit dat elk hervor
mingsplan in dit land niet bui
ten de erkenning van en de 
machtsoverdracht naar de twee 
taalgemeenschappen toe, kan 
worden verwezenlijkt, steekt 
de ogen uit. 

» De brusselse politici, onder 
wie toch klaarziende sociolo
gen van het slag Simonet, zou
den moeten bedenken dat de 
onomkeerbaarheid van het fe
deralistisch verschijnsel die an
dere onomkeerbaarheid, die nl. 
van de verfransing volgens 
brusselse opvattingen, zou kun
nen afremmen ». 

Ie matin 

Het blad van de laatste carré 
franskiljons (veel geld. weinig 
lezers) draaft mee aan de zijde 
van de Mundeleers en de De-
muyters tegen wat het noemt 
« een PVV zonder liberalen » 
en roept verder op tot een on
verbiddelijke strijd tegen de 
kapituleerders. Of onder lei
ding van de antwerpse frans
kiljons op voor de brusselse 
Metten. 

« Wij hebben het al sinds 
lang gezegd. De brusselse fran-
konfonie moest vroeg of laat 
slachtoffer worden van zijn ei
gen verdeeldheid. Tegenover 
de veroverende eenheidskracht 
van de Vlamingen mist zij een 
echte eenheidsdoktrine. Op dit 
vlak heeft de binding in Brus
sel-stad van Snyers d'Attenho-
ven met de UTB een zware 
slag toegebracht aan het aan
zien van de brusselse P W . In
derdaad een te groot deel van 
de hoofdstedelijke burgerij 
buigt zich bij voorbaat voor de 
kracht en de suksessen van de 
Vlamingen en zij denkt er 
slechts aan de zaakjes te red
den, M. Snyers d'Attenhoven 
gaf het toe, als hij zegde ver
schrikt te zijn door de bedrei
gingen van M. Vandekerckho-
ve, CVP-voorzitter. Met derge
lijke heldennaturen geven wij 
geen cent voor de toekomst 
van het liberalisme te Brussel. 

p a l l i e t e r k e 

De franskiljons van « Le Ma-
t in » kennen notaris Vande-
kerckhove slecht. De grootste 

ons leven 

Als beschouwing bij ^ e ko
mende amnestiebetoging te 
Gent op 22 november geeft he t 
leuvense s tudentenblad onom
wonden zijn mening over het 
schandaal van het uitbli jven 
van amnestie in dit land dat t e 
klein is om grootmoedig te zijn. 

« Er zijn problemen die be
ginnen tegen te steken en een 
ervan is amnestie. 

» Hoelang roeren we nu reeds 
deze grieventrommel ? Alsof 
we niets beter te doen hadden 
dokteren we nu nog steeds aan 
de gevolgen van een verkeerde 
takt iek die vijfentwintig jaar 
geleden werd toegepast. 

» Kollaboratie en repressie is 
steeds een struikelsteen ge
weest in de opinie zowel van 
jongeren als van ouderen : 

» Voor ouderen omdat nog 
duizenden medeburgers lijden 
onder de gevolgen van een 
meedogenloze repressie. Behal
ve natuurl i jk een happy few 
die gespaard bleef, meestal eko-
nomische koUaborateurs. 

» Voor de jongeren omdat zij 
geen oordeel « kunnen » of 
« willen » vellen over deze on
begrijpelijke periode. Maar wij 
staan voor de vaststelling da t 
alleen België nog geen volledi
ge amnestie verleende ». 

v^after Luyten 

de nieuwe gids 

Nog een dubbelzinnigaard A. 
Samoy vindt het spijtig dat 
Walter Kunnen niet alleen voor 
federalisme op europees vlak, 
maar ook op belgisch vlak 
ijvert. Hij vindt dit tegenstrij
dig. En roept als profeet ter 
hulp de grootste dubbelzinnig
aard uit het vlaamse politieke 
w e r e l d j e , ex-federalistisch 
kruisvaarder Wilfried Martens, 
h u i d i g anti-Volksuniekruis
vaarder. 

R Wellicht was de europese 
beweging van Walter Kunnen 
in Hasselt beter geïnspireerd 
geweest door duidelijk een on
derscheid te maken tussen de 
problemen van het europese fe
deralisme en de belgische kom-
munauta i re problematiek. De 
vermenging van beide proble
men werkt , niet alleen bij de 
jeugdigen, verwarrend. 

» Terecht wees de h. Martens 
erop dat de werkelijke voor
standers van federalisme in 
België, de Volksunie en de Ras-
semblement Wallon-FDF niet 
akkoord gaan over wat zij on
der federalisme verstaan. De 
oplossingen van het regerings-
kompromis hebben het enorme 
voordeel dat zij door hun de-
centralizerende en federalize
rende tendenzen konkrete op
lossingen bieden ». 

de financieel 
ekonomische tijd 

Waarschijnlijk leest notaris 
Vandekerckhove « l'Echo de la 
Bourse ». zoniet kan hij in de 
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Trekking op 23 noyembe; 
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weekblad van het grote gezin 
troonstraat 125 
lOSQbnssseL tel. 02/13.91.70 
302.300 EXEMPLAREN WEKELIJKS 
OVER HET 6EHELE VLAAMSE LAND 
2.100.000 VERBRUIKERS 

Zevendaagse VLIEGTUIGREIS 

Winterfestival te MOSKOU van dinsdag 2 2 

tot maandag 28 december 1970 

Naast een grotxJIg bezoek aan Moskou zi jn onder meer 

voorzien : 4 schouwburgvoorstellingen, een réveillon 

met kerstmenu en nrKigelijkheid tot het bijwonen van de 

middernachtmis. 

Reissom : ongeveer 11.720 fr. 

(in eersteklassehotel) 

Inschrijvingen slechts to» 22 NOVEMBER. 

Vereist : geldige reispas met v izum. 

Voor een voiiedig programma : V.T.B. Sint jakobsmarkt, 45-47 - 2.000 Antwerpen - Tel. 03/31.09.95 (10 lijnen) 



bewegi 

Antwerpen 
antwerpen {arr.) 

trekking tombola 
« mai-bockfeesten » 

Ekeren - 25 oktober 70, Het 
lot nummer 16.207 kwam bij de 
trekking uit de bus en zal 
voorzeker de winnaar van deze 
« Ford Capri-wagen » verheu
gen. De wagen is af te halen 
bij de Et. De Kort - Kapelse-
steenweg, 127 te Ekeren. 

antwerpen (stad) 
lidmaatschap 1971 

U kan nu al uw lidmaatschap 
1971 storten en hierdoor de 
moeite besparen voor onze 
rondgaande propagandisten. 
Hoofdlid 80 fr, bijlid 40 fr. Kan 
gestort worden op P.C. Bergers 
G. 61.75.11, Antwerpen 1000 
amnestiebetoging te gent 

De afdeling legt een bus in : 
prijs 60 fr. te betalen op het se-
kretariaat der afdeling Wetstr. 
12 Antwerpen ten laatste op 
vrijdag 20 november. Het se-
kretariaat is open alle dagen 
vanaf 9 u. tot en met 16.30 u. 
Tel. 36.84.65. Na sluitingsuur 
kan men voor bestelling der 
plaatsen nog terecht bij de pro
pagandaleider De Laet Frans : 
Kruishofstr. 16 Antw. Tel. 
38.66.92. 
abonnementens lag 

Vanaf november start de 
abonnementenslag. Wij doen 
ons uiterste best. Doet u mee ? 
Help een vriend aan een abon
nement 300 fr. voor een gans 
jaar. De nummers tot eind dec. 
1970 worden gratis verstrekt, 
lustrumba! vü-harmonie 

Op 14 november 1970 om 
20.30 u in de «Thierbrau-hof», 
Groenplaats 33, Antwerpen. Or
kest : De Accordona's ». 

berchem 
bestuursverkiezingen 

Vrijdag 27 november van 18 
tot 22 uur en op zaterdag 28 no
vember van 10 tot 16 uur, op 

ons sekretariaat, Grote Steen
weg 66 te Berchem (Vrijetijds
centrum) 

Kandidaturen moeten uiter
lijk op de 6de dag voor de ver
kiezingen schriftelijk toekomen 
bij de uittredende sekretaris : 
Jos De Roover. Ruytenburg-
straat 10, 2600 Berchem. 

bal 
Overwinningsbal op zaterdag 

21 november 1970 in de zaal 
«Alpheusdal» Kan. Peeters-
straat 38 te Berchem. Toegang : 
50 fr. Kaarten te bekomen bij al 
de bestuursleden. 

booischot 
feest 

Om de verkiezing van 5 ge
meenteraadsleden (op 13) te 
vieren richtte de afdeling Booi
schot een breugeliaans feest
maal in. Voor een eivolle zaal 
dankte dr. Jan Moons zijn kie
zers en sprak senator Wim Jo 
rissen de dank uit van de par 
tij aan de afdeling. 

broechem 
bestuursverkiezingen 

Van het arrondissementeel 
bestuur uit zullen we tijdig 
worden ingelicht wanneer in de 
plaatselijke afdeling bestuurs
verkiezingen dienen gehouden. 
ledenwerving 

Na de schitterende overwin
ing van 11 oktober jl. waarvoor 
wij nogmaals alle helpers har
telijk danken, hopen wij de af
deling op een gezonde bazis 
verder te kunnen uitbouwen. 
Nieuwe leden (bijdrage 80 fr., 
bijleden 40 fr.) kunnen steeds 
inschrijven bij de bestuursle
den : W. Duys. J. De Cuyper, 
Eug. Penne, A. Verwerft, of bij 
onze gekozenen. 100 ledten moet 
in onze mogelijkheden liggen ! 

v/eekbiad « wi j » 
Vanaf heden zal regelmatig 

broechems nieuVs verschijnen 
in ons weekblad. Abonneer nu 
en U krijgt het blad tot einde 
1971 voor de prijs van 300 fr., 
te storten op p.c. 1507 voor re
kening van de VU Broechem 
(1050). Wij zorgen voor de rest. 
Alle weken 24 blz. met rubrie
ken naar ieders gading. Ver
sterk de kracht van de leeuw ! 

DOSFELINSTITUUT 
Tweedaags colloquium van « Europa en het vredes
vraagstuk » op zaterdag 14 en zondag 15 november 

1970 

Programma : Zaterdag 

Voormiddag : begin te 10.30 u. stipt ; inleidende les : « Pro
blematiek van oorlog en vrede als burger-maatschappelijke 
bewustwording », E. Troch, hoofdredakteur buitenland « De 
Standaard » ; Diskussie. 

Namiddag : «Waar staan wij met Europa ?». Enkele kritische 
opwerpmgen door Prof. Dr. van Oudenhove. 1. Supranationali-
teit in de praktijk ; 2. Balans na 20 jaar ; 3. De ekonomische 
unie ; 4. Een meer demokratisch Europa (rechtstr. verkiezing); 
5. Interne versteviging (terug naar de wettelijkheid) ; 6. Ex
terne uitbreiding (formules, voor en tegen) ; Besluit : Welk 
Europa ? — Koffiepauze — Diskussiegroepen — Avondmaal 
— Plenum — Einde omstreeks 21 uur. 

Programma : Zondag 

Voormiddag • begin te 10.30 stipt — « Waar staan wij met 
het europees vredesvraagstuk '» H Butinx ; 1 Kollektieve vei
ligheid (oproep van Boedapest) ; 2. Gelijktijdige wederzijdse 
bewapenmgsreduktie — Diskussiegroepen en plenum — Mid
dagmaal, 

Namiddag : «Perspektieven voor vrede door integratie» Dr 
S.W. Couwenberg — Diskussiegroepen en plenum — Einde 
omstreeks 17 30 uur 

Praktische schikkingen 

Oeelnemingskosten : 300 fr. Hierin zijn begrepen : twee volle
dige warme middagmalen aan 90 fr.. een broodmaalti.jd aan 
^9 fr., koffie en sillabus. 

Inschrijving geschiedt zo spoedig mogelijk, en zeker voor 
7 november, door storting van de bijdrage op postrekening nr. 
224.43 van Kredietbank 1000 Brussel voor rekening nummer 
3300/13/83.555 van het Dosfelinstituut. Tribunestraat 14. 1000 
Brussel met vermelding : colloquium « Europa en het vredes
vraagstuk ». 

Het colloquium gaat door in de VTB-zaal, Emiel Jacqmain 
laan 126, 1000 Brussel. Zaterdag 14 november : begin 10.30 u, en 
einde omstreeks 21 u. Zondag 15 novemer : begin 10.30 u, en 
einde omstreeks 17.30 u. 

Dit programma Is tevens een persoonli.jke uitnodiging Een 
dokumentatiemap wordt u ter plaatse bezorgd. 

hernieuwing abonnementen 
Diegenen van onze vaste le

zers die voorzien niet thuis te 
zijn als de briefdrager komt 
met de kwijting voor de ver
nieuwing van het leesgeld kun
nen hun leesgeld vooraf beta
len aan W. Duys, die het nodi
ge doet met het plaatselijk kan
toor. Aarzel niet ! 
kerstfeest 

Voor alle leden, bijleden en 
kinderen die regelmatig inge
schreven zullen worden. De 
eerste kontakten betreffende 
zaal en andere noodwendighe-
den werden reeds gelegd. 
ter herinnering 

De VU behaalde + 30 % van 
de stemmen : 94 kopstemmen, 
433 naamstemmen en 329 bonte 
stemmen. Het kiescijfer be
droeg 485. 

De voorkeurstemmen bedroe
gen voor De Cuyper J. 345. Is 
dat ooit gebeurd te Broechem ? 
En verder : Vervliet Fr. 113 ; 
Voorspoels J. 96 ; Verwerft Alb. 
48 ; Penne Eug. 81 ; Op de 
Beeck R. 61 ; Gijsels L. 53 ; 
V.d. Linden H, 54 ; Dom Guido 
60 ; Duys W, 197 ; Smolders G. 
41 ; Geeraerts A. 57 : Janssens 
87, 

edegem 
lode claes komt 

Vrijdag 27 november spreekt 
senator Lode Claes voor onze 
afdeling over « Wat met Brus
sel ? », Begin om 20.15 uur in 
3e zaal van « De Basiliek », 
Hovestraat. 
vujo 

De piepjonge VUJO-kern telt 
na een week reeds dertig leden. 
Jongeren van 18 tot 25 jaar die 
willen meewerken of die infor
matie wensen, geven hun naam 
op aan : Vera Smedts, Kon-
tichstraat 38 ; Hugo van Bue-
ren, Sorbrechtshofstraat 22 ; 
Karel van Reeth, Drie Eiken
straat 70. 
afdelingsraad 

De eerste vergadering van de 
nieuwbakken afdelingsraad 
heeft op dinsdag 17 november 
om 20.15 uur in het lokaal 
« Oud-Antwerpen », Oude God
straat 248. 

Belangstellenden zijn harte
lijk welkom. 

kapellen 
bestuursverkiezing 

Vrijdag 27 november a,s. om 
20 u. gezellig samenzijn met 
bestuursverkiezing in lokaal 
Blokskesweg, Kapelsestr., 162 
Kapellen. 

mortsel 
naklank 

Een tachtigtal onzer leden 
waren aanwezig op onze leden-
ontmoetingsavond, dinsdag 3 
november jl., in zaal Helle-
mans, en beleefde er het zeer 
verzorgde en door alle aanwezi
gen geprezen klank en licht-
spel. «Een bezoek aan Ierland» 
door dhr. Bob De Wachter. Het 
politieke woord bracht onze 
volksvertegenwoordiger Reim 
IVlattheyssens. Hij kende een 
zeer aandachtig gehoor, 
wensen 

Afdeling en bestuur wensen 
dhr. Gaston Wijnen (techn. in
genieur) een spoedig en alge
heel herstel na het arbeidson
geval dat hem overkwam, 
abonnementenslag 

Ook U wilt meewerken aan 
de opgang van «WIJ ». Laat 
dan niet na, een vriend of ge-
buur als nieuwe abonnee aan 
te werven. Door storting van 
300 fr. op pc. nr 1151.12 Volks
unie, p/a. Wim Claessens, Lier-
sesteenweg, 197 Mortsel, wordt 
ons weekblad t.e,m. nieuwjaar 
gratis bezorgd en is meteen 
het abonnementsgeld voor het 
jaar 1971 in regel. Dank voor 
uw medewerking. 

nijlen 
overwinningsfeest 

De grootste zaal van Nijlen 
was veel te klein om de VU-
verkiezingsoverwinning te vie
ren. Honderden moesten af
druipen of wachten tot in de 
vroege uurtjes om de zaal bin
nen te kunnen. Volksvertegen
woordiger Sels mocht mevrouw 
van Dessel, echtgenote van on
ze nieuwe burgemeester, in de 
bloempjes zetten Het was een 
geestdriftig overwinningsfeest 
zonder weerga. Ook onze sena
toren Bouwens en Jorissen 
woonden de viering bij. 

turnhout 
herfstbal 

Het herfstbal van de afde
ling Turnhout-Oud-Turnhout-
Kasterlee heeft plaats op zater
dag 21 november a.s. in de pa
rochiezaal van het gehucht 
Oosthoven (Oud-Turnhout. 
steenweg op Ravels, Tilburg), 
Inkom 50 fr. Muziek Dee Jee 
F. Bee. Kaarten te verkrijgen 
bij de bestuursleden. 

vorst-kempen 
aktieve werking 

De ledenslag is juist gestart 
en reeds konden we 17 nieuwe 
leden inschrijven ; hiermede 
overschrijden we reeds de 
streefnorm, maar de werving 
gaat onverminderd verder. 

Volgende bestuursvergade
ring op 15 november in ons lo
kaal. 

wi|negem 
nelly maes en vic anciaux 

Zijn onze gasten op vrijdag 
20 november in het Vleminck-
hof. Marktplein 8. Eerstge
noemde, gemeenteraadslid te 
Sint Niklaas zal handelen over 
« De vrouw in de politiek ». 
Daarna spreekt dokter Vic An
ciaux over « Brussel, wat nu?». 
Wij verwachten een grote be
langstelling. Gelegenheid tot 
kennismaking met onze drie 
gekozenen, 
herdenking 

Door leden van de Vlaamse 
Vriendenkring en VU wordt 
zaterdag 21 november om 18.30 
uur een mis opgedragen ter na
gedachtenis van E.H. Vermey-
len, gewezen direkteur van het 
Kindertehuis en overtuigd Vla
ming, 
toneel 

De Vlaamse Vriendenkring 
en het IJzerbedevaartkomitee 
zijn de inrichters van een 
prachtige toneelavond op zon
dag 22 november te 20 uur in 
de feestzaal van de jongens
school. Opgevoerd wordt « De 
zaak Winslow » van Tarence 
Rattigan, dodr Kuhstgroep 
« Opbouw ». Toegang 30 fr. 

wommelgem 

samenzijn 
Vrijdag 23 pktober ^ hielden 

we ons gezellig samenzijn. Na 
de verkiezingsstrijd waaruit we 
voor ons twee gemeenteraads
zetels haalden plus de deelna
me in de bestuurskoalitie, was 
het sukses van deze avond wel 
geen verrassing. Het fijne op
treden van de zanggroep « De 
Ortolaan », de anekdoten ver
teld door onze volksvertegen
woordiger Raymond Mattheys-
sens ; het in de bloemetjes zet
ten van al onze verkiezings
kandidaten, waren even zoveel 
hoogtepunten op deze geslaag
de avond 

Brabant 
brussel (stad) 

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. 

bestuursverkiezingen 
Het arr, bestuur dringt er op 

aan dat de plaatselijke atde-
lingsbestuursverkiezingen z o 
vlug mogelijk afgewerkt 
zouden worden. Het herinnert 
de plaatselijke besturen eraan, 
,dat hierop steeds een lid van 
het arr, bestuur moet aanwezig 
zijn. Stuur daarom zo dra mo
gelijk een uitnodiging aan het 
aiT. sekretariaat, Dupontstraat, 
27 te 1030 Schaarbeek en aan 
de arr. sekretaris, Frans Adang, 
Ruisbroeksesteenweg 109, 1600 
St. xPieters-Leeuw en de arr. 
verantw. Organizatie " Walter 
van Mieghem, Vijverslaan, 125 
te 1810 Wemmei. Vergeet even
eens uw kantonnale gevolmach
tigde en eventueel het provin
cieraadslid uit uw kanton niet 
te verwittigen, 

brussel (arr.) 
arr, sekretariaat 

Het arr. sekretariaat is open. 
elke weekdag van 19.15 u, tot 

22 u. Adres : Dupontstraat, 27 
te 1030 Schaerbeek, Tel. 17,92.18. 

arr. raad 
agglomeratie brussel 

Om over te gaan tot een gron
dige hervorming en vernieu
wing van de Volksunie-we]> 
king in de brusselse agglome
ratie, gaat er op donderdag 
19 november om 20 uur in het 
lokaal Egmont, van Praetstraat 
22 te Brussel (nabij de Beurs)" 
een vergadering door, waarop 
alle leden van de gehele agglo
meratie worden verwacht. 

zoekertles 
Vlaams chauffeur zoekt passend 
werk in het Brusselse, r i jbewi js k a -
tegorie C, betrouwbaar. Adres b u -
reel blad. T 154 

Jonge dame zoekt dr ingend werk 
liefst in bejaardenhulp, ook als 
kantoorbediende. Kontakt via sena
tor M. van Haegendorcn, Guido Ge -
zellelaan 63, 3Ó30 HeveHee. Tel. s 
016/245,45. T 156 

Vi l la , alle komf. voor maanden d e c , 
jan , febr. en maart, wegens verb l i j f 
in Spanje om gez. redenen. Lage 
huur en liefst gepen, paar z. k inde
ren. R.G., Wit te Torenwal 20, Bree. 

T 1 5 9 

Wi j verzamelen alle onui tgegeven 
gedichten en afor ismen met als t e -
ma Vlaanderen. Doel : bundel ing. 
Bij het v inden van een ui tgever : 
mogel i jkheid van honorar ium. Teks
ten opsturen naar Mauri ts van Lie
dekerke, Poortstraat 40, 1770 Lie
dekerke. 

Dame zoekt gérance of betrekking 
als verkoopster in ui ts lui tend 
Vlaamse boekhandel of dagb lad-
w inke l in het Brusselse. Kontakt 
via ons blad onder T 158. 

Jonge bediende, eindexamen huma
niora (ekonomische) zoekt passen
de betrekking Mechelen, St-Niklaas 
of An twerpen . Schri jven of te le fon. 
senator Jorissen, Mechelen. Tel. : 
015/435.96. T_164 

Techn. ingenieur electronica : v o l 
daan aan mi l i t ieverpl icht ingen zoekt 
passende betrekking : Brussel, M e 
chelen, An twerpen . Schri jven of teL 
senator Jorissen, Louisastraat 3 1 , 
Mechelen. Tel. 015/435.96. T 163 

Antwerpse ingenieur heeft projekt 
univers. inpakmach. Kan gemakke
li jk gebouwd worden door l icht u i t -
ger, mach konstrukteur. Aanbod 
via blad, T 160 

Dames, ook U kunt 80 tot 90 fr, per 
uur verd ienen, met aangenaam 
werk. Word t konsulente in het Bra
bantse van Moira Shira, schoon-
heidsprodukten T 161 

Bediende 49 jaar, zoekt passende 
betrekking in het Antwerpse. Schr. 
senator Jorissen, Louisastraat 31 -
Mechelen. Tel, 015/435 96. T 165 

Jongeman, d ip loma Mod, Humanio
ra en A l in moderne talen - sekre
tariaat, zoekt betrekking. Schri jven 
of bel len senator Jorissen, Louisa
straat 3 1 , Mechelen. T. 015/435,96, 

T 162 

T, van Overstraeten 
Hoofdredakteur 

Al le br iefwissel ing voo i 
redaktie naar 
Rotatyp Sylvaln Dupuislaan 
110 1070 Brussel Tel 
23.11 98 

Beheer 
Voldersstr 71 Brussel 1000 
Tel, (02)12.51.60 

Alle klachten voo i nlel ont
vangen van blad op dit adres 
Jaarabonnement 300 fr 
Halfjaarl i jks 170 fr 
Driemaandeli jks 95 f t . 
Abonnement bui tenland 

480 f i . 
Steunabonnemen' 320 fr. 

(m in imum) 
Losse nummers 8 f r 
Al le stort ingen voor hel blad 
op postrekening 1711.39 
«Wij» Vlaams-nationaal week
blad 

Verantw uitgever Mr F. Van
der Eist, Beizegemstraat 20 

Brussel 1120 
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amnestie-betoging te gent 

op 22 november 
Ook Brussel neemt hieraan 

deel ! Om-9 uur vertrekt er 
aan ons lokaal « Uilenspiegel », 
Pletinckxstraat 38 te Brussel 
een bus naar de Amnestie-beto
ging. Terugkomst rond 20 uur. 
Deelname per persoon : 80 fr. 
Inschrijvingen in bovenvermeld 
lokaal. Personen die met eigen 
wagen gaan kunnen aansluiten 
bij onze autokaravaan. 

dilbeek 
dank 

Het bestuur van de afdeling 
'dankt ten zeerste alle leden, 
abonnees en simpatizanten voor 
de hulp, geleverd om de suk-
«esvoUe verkiezing van ons be
stuurslid Oswald Grauls tot ge-
jneenteraadslid, mogelijk te 
maken. 

Binnenkort zal een algemene 
ledenvergadering g e h o u d e n 
worden. In december : statutai
re bestuursverkiezing. 

evere • schaarbeek 
pensenkermis 

Zaterdag 21 november in de 
ïaal café « La Limite », Wal-
ckiersstraat 10 te Evere vanaf 
20 uur. Prijs per schotel : 50 fr. 
Tijdig inschrijven bij Theo Pau
wels, Haachtsestwg, 1176 te 
Evere. Tel. : 410701. 
gelukwensen 

Het gezin van onze vriend 
Rudi Spruyt-Fonteyn werd ver
rijkt met een flink dochtertje 
Hilde. Onze beste wensen. 

haacht (kanton) 
kantonnale vergadering 

Kantonnale vergadering op 
vrijdag 20 november om 20 u 
in hotel Bloemendael, Mechelse 
baan 1099, Keerbergen. 

Agenda : overzicht politieke 
toestand door senator vanHae-
gendoren ; kantonnale werking: 
koördinatie der bestaande af
delingen en stichten van nieu
we afdelingen of kernen in el-
}ce gemeente. 

halle 
feest 

De afdeling organizeert haar 
jaarlijkse mossel- en frietker-
mis op zaterdag 21 en zondag 
22 november, in de parochie
zaal, Melkerijstraat, Sint Ro-
chus. Goed verwarmde zaal, 
verzorgde bediening, keuze van 
schotels. 

kessel-lo 
bestuursverkiezingen 

Vrijdag 27 november tussen 
18 en 22 u in café Sportpavil-
joen, Diestse stwg, 300 Kessel-
Lo. Kandidaturen moeten 
schriftelijk toekomen bij afd. 
sekr. R. Vandenbosch, Gulden 
Sporenlaan 15, Kessel-Lo, ten 
laatste op zaterdag 21 novem
ber. 

kortenberg 
overwinningsbal 

Heden zaterdag, 14 nov. in 
zaal Salamanders, Leuvense 
baan 191, Kortenberg. Orkest : 
Bert Minten. Toegang 40 fr, 
eerste dans om 20.30 u. 
bestuursverkiezing 

Eveneens op zaterdag 14 nov. 
tussen 19 en 23 u in zaal Sala
manders. 

laken 
nieuw bestuur 

De statutaire verkiezingen 
voor een nieuw bestuur hebben 
plaats op dinsdag 17 novemïjer 
a.s. tussen 19 en 21 uur bij de 
heer Richard Thiebaut, Ney-
berghlaan 188 te Brussel 2. De 
kandidaten moeten schriftelijk 
hun kandidatuur stellen op ui
terlijk maandag 16 november 
te 19 uur. 

landen 
kiesfonds 

De lijst Landen 70, gesteund 
door de Volksunie haalde 10 t.h. 
en 1 zetel, een opmerkelijk re-
zultaat in onze moeilijke taal
grensgemeente. De kiesstrijd 
sloeg een diep gat in onze fi-
nancies. Straks zal de strijd 
voor de parlemetnsverkiezingen 
opnieuw onze volle inzet vra
gen. Op pc 9164.04 van A. Tibau, 
Stationstraat 22, Landen, wordt 

steun voor onze taalgrensstrijd 
in dank aanvaard. 

leuven 
bestuursverkiezing 

Donderdag 26 nov. tussen 18 
en 22 uu in café Opera, Bond-
genotenlaan 30, Leuven. Kan
didaturen moeten schriftelijk 
toekomen bij arr. sekr. Gerd 
Bert, Corbielaan 4, 3060 Ber-
tem, ten laatste op vrijdag 20 
november, 
amnestiebetoging gent 
22 november 

Bussen vertrekken om 8 u 
aan café Opera te Leuven. In
schrijvingen aldaar of bij P. 
Wijndaele, P. Lievenslaan 14, 
Heverlee of bij A. van Hoof, 
Overwinningsstraat 24, Kessel-
Lo. 

leuven zuid (kanton) 
kantonnale werking gestart 

Met 22 aanwezigen een en-
toeziaste start van de kanton
nale werking. Het kanton werd 
als volgt verdeeld : Bestaande 
afdelingen : Bertem - Korbeek -
Dijle : sekr. Jos van Wijngaer-
den, Vossenstraat 46, Bertem ; 
St. Joris-Weert - St. Agatha-
Rode - Ottenburg - Huidenburg 
- Loonbeek - Neerysse : sekr. 
Erik Martens, Huldenbergstraat 
12, St. Agatha-Rode ; Tervuren: 
sekr. Marcel Eggerickx, Groen
laan 6, Tervuren. Te stichten 
afdelingen : Bierbeek - Kor-
beek-Lo - Lovenjoel - Haasro
de : verantw. Andree Abts, 
Ruysbroekstraat 9, Bierbeek ; 
Oud-Heverlee - Blanden - Vaal
beek : verantw. Paul Dirven, 
Beekstr. 23A, St. Joris Weert ; 
Vossem - Leefdaal - Duisburg ; 
verantw. Frans Trappeniers, 
Treuveldstraat 24, Vossem. 

machelen • meisbroek • 
peutie 
bal 

Ons jaarlijks afdelingsbal 
heeft plaats op zaterdag 21 no
vember e.k. in de zaal « Eg-
mont » 7 te Machejlen. Orkest : 
The New 'javelins. 

opwijk 
3de vu-dansfeest 

Zaterdag 21 november om 
20.30 u. in de St.. Pauluszaal, 
Processiestraat Opwijk. Orkest 
Harry and his Peacocks. 

Alle Vlamingen uit de streek 
worden er verwacht. 

schaarbeek 
bestuursverkiezingen 

Statutaire bestuursverkiezin
gen op dinsdag 24 november 
1970 om 20 uur bij De Clippe-
leer, Lefrancqstraat 4. (hoek 
Paleizenstraat) te Schaarbeek. 
Kandidaturen voor bestuurs-
funkties schriftelijk in te die
nen bij de uittredende afde-
lingssekretaris, Michel Bielen, 
Rogierlaan 210, 1030 Schaar
beek, vóór 20 november. 

car Denayer, zangeres Belinda. 
Inkom 50 fr. 

steenokkerzeel 
verkiezing van 
afdelingsbestuur 

Wordt gehouden op zondag 
voormiddag 22 november van 
9 tot 13 uur in het afdelingslo
kaal « De Avondlust » G. Pee-
tersstraat 5 te Steenokkerzeel. 
dienstbetoon 

In het lokaal « De Avond-
lust » elke tweede woensdag en 
elke vierde dinsdag van de 
maand van 20 tot 22 uur. 
« Vlaamse ziekenkas » 

Zitdag : elke vierde dinsdag 
in het lokaal van 20 tot 22 uur. 
lustrum- en 
overwinningsbal 

Zaterdag 5 december om 21 u 
in de zaal « Bonte Os » Fueri-
sonplein (rechover de kerk) te 
Steenokkerzeel. Orkest « Stan 
Nico ». Deelname in de kosten: 
40 fr. 

Oost-Vlaanderen 
burst 
joelavond 

De Volksunie geeft op zat. 
28. 11. 70 haar 5e Joeldansavond 
van 21.30 u. af. Zaal Perfa 6 
Stationsplein, Burst. Orkest Os-

denderleeuw 
tombola 

Tijdens een gezellig onder
onsje waarop alle medewerkers 
aan de kieskampanje uitgeno
digd waren, werden de winnen
de loten getrokken van de ge
nummerde steunkaarten. 

Winnende nummers : Dames
handtas voor de nrs. 1135 - 1149 
1342 - 1352 ; reproduktie de nrs. 
1691, 1749, 1883: elektrische kof
fiemolen : 1541 ; elektrische 
croc-minuut : 1962 ; platen
draaier en 10 speelplaten : 16 
en 7. 

Prijzen voor 1.1.71 af te halen 
bij W. De Metsenare, Sportstr. 
2 of telefonisch Rob. van Der 
Weëen verwittigen : 66960. 

bestuursherkiezing 
Deze wordt gehouden op vrij

dag 27 november te 20 u. 

gent 
klaasfeest 

Zaterdag 5 december richt 
het Sociaal Hulpbetoon Volks
unie-Gent in samenwerking 
met VNJ-Gent een Klaasfeest 
in voor kinderen van 2 tot 10 
jaar, in Vlaams Huis « Roe
land » om 15 uur. Inschrijvin
gen tot 15 november op naam 
van mevrouw Vera De Muynk-
De Wever, p/a Korte Kruisstr. 
3, Gent, 

hipnoze 
Zaterdag 29-11-70 om 16 uur 

in benedenzaal Roeland, voor
dracht over hipnoze met de
monstraties door de h. Raf 
Boeyens, provincieraadslid. 

Toegang 20 fr. Bijzonder aan
bevolen. 

merel beke 
amnestiebetoging 

De afdeling roept haar leden 
en simpatizanten op om in ge
sloten gelederen aan de provin
ciale amnestiebetoging van 22 
nov. a.s. deel te nemen. Verza
melen op het St. Pietersplein 
te Gent om 10 u. 15. 
land van rode 

Eerlang wordt met de nieuwe 
afdeling Gavere gestart. Deze 
afdeling zal, gezien de weinig 
talrijke inwoners, volgende ge
meenten omvatten : Gavere, 
Baaigem, Dikkelvenne, Sem-
mersake, Vurste, Melen en 
Schelderode. Vóór december 
zullen alle leden uit die gemeen
ten samengeroepen worden. 
Plaats en datum liggen reeds 
vast en zullen tijdig bekend 
gemaakt worden. 

nieuwkerken-waas 
kolportage 

Zondag 15 november kolpor-
teert onze afdeling op de ge
meente. Vrijwilligers ten zeer
ste welkom. 
amnestie 

Dinsdag 17 november, in zaal 
« De Klok » richt onze afdeling 
in samenwerking met de «Ame-
dée Verbruggenkring » en «Am-
nestiekomitee Waasland » een 
amnestieavond in. Sprekers : 
volksvertegenwoordiger Coppie-
ters, daar zullen ook de schik
kingen getroffen worden voor 
de deelname aan de betoging 
te Gent op 22 november. Ieder
een welkom. 

bestuursverkiezing 
De statutaire bestuursverkie

zingen hebben plaats op dins
dag 8 december tussen 20 en 
22 u in ons lokaal « De Gouden 
Leeuw » Dorp 4. Kandidaten 
worden aanvaard tot uiterlijk 
29 november op het sekreta-
riaat. 

overwinningsbal 
Dank zij de steun van de 

Volksunie behaalde de lijst 
« Vernieuwing » met als kop
man Maurits Coppieters, 36 % 
der stemmen, wat 5 zetels bete
kent en tevens het grootste per
centage behaald in het Waas
land. 

Het overwinningsbal gaat 
door op zaterdag 19 december 
te 20 u. 30 in zaal « Roscy ». 

sinterklaasfeest 
Zoals in 't verleden bezoekt 

de goede Sint nu dit jaar al de 
kindjes van onze leden, wij vra
gen de betrokken leden die kin
deren hebben die daarvoor 'in 
aanmerking kunnen komen en 
die de Sint wensen te ontvan
gen ons dringend verwittigen ! 

zottegem 
gelukwensen 

Hartelijke gelukwensen aan 
onze sekretaresse Nelly Janse-
gers en Pol De Bock die heden 
zaterdag in het huwelijk tre
den. Hartelijk dank voor het 
gepresteerde werk Nelly, wij 
wensen u veel geluk in Oude
naarde 

West-Vlaanderen 
blankenberge 
bestuursverkiezingen 

Deze zullen doorgaan op vrij
dag 20 november 1970 van 18 
tot 22 uur. 

De leden uit Blankenberge, 
Uitkerke, Wenduine, Nieuw
munster en Zuienkerke worden 
dan ook verzocht niet te aarze
len hun kandidatuur voor het 
afdelingsbestuur te stellen. De
ze wordt ingewacht bij de se-
kretaris, Julien Tersi, Desmet 
de Naeyerlaan 141, Blankenber
ge, vóór 14 november a.s. 

brugge 
zegefeest 

Zaterdag 21 november e.k. te 
21 uur in het Jagershof te 
Sint-Andries, gaat het groots 
zegedansfeest door, om onze 6 
zetels te vieren in de nieuwe 
grootbrugse gemeenteraad. Een 
andere reden is ook wel dat 
vooralsnog de nodige fondsen 
ontbreken in het verkiezings
fonds om de eindjes aan me
kaar te knopen. De toegang be
draagt 60 f r en er is een « gra
tis «-tombola voorzien. 
bestuursverkiezingen 

Vrijdag 6 nov. werd door het 
voorlopig overkoepelend komi-
tee beslist over te gaan tot 
rechtstreekse verkiezingen voor 
een bestuur van geheel nieuw 
Groot-Brugge, bestaande uit 19 
mensen. 

Elk lid en bijlid wordt ver
zocht zijn kandidatuur te. over
wegen en desgevallend in te die
nen bij één der huidige 5 afde
lingsvoorzitters. Een omzend
brief daaromtrent werd deze 
week verstuurd. Deze verkie
zingen zullen doorgaan op vrij
dag 27 nov. a.s. van 18 tot 22 
uur te Assebroek, St. Andries, 
St. Kruis, St. Michiels. Brugge, 
Dudzele, Lissewege en Zee-
brugge. De leden van Koolker
ke worden verzocht naar Brug
ge te willen komen. Te 22 uur 
worden de stembiljetten gecen-
tralizeerd en om 23 uur worden 
de uitslagen bekendgemaakt in 
het Breydelhof te Brugge. 

brugge (arr.) 
amnestiebetoging 

Het arrondissement Brugge 
legt een bus in naar de amnes
tiebetoging te Gent op 22 nov. 
as., vertrek Vismarkt om 9.30 u. 
Inschrijven tegen 45 fr. in het 
Breydelhof of bij de arr. sekre-
taris Arnoudt van Houtteghem, 
Roeaanstraat 46 te Zeebrugge, 
tel. 050.550.67. 

jabbeke 
bestuursverkiezingen 

Woensdag 25 november van 
20 tot 22 uur in lokaal De Spar, 
Dorpstraat. Kandidaturen bij 
sekretaris F. Collier, Dorpstr. 
45, Jabbeke, tot 19 nov. a.s. De 
afdeling omvat de gemeenten 
Houtave, Stalhille, Zerkegem, 
Meetkerke, Snellegem, Varse-
nare. 

lendelede 
algemene ledenvergadering 
bestuursverkiezingen 

Vrijdag 20 nov. 1970 gaat er 
een algemene vergadering door 
in « de Handboog », met F. 
Blancquaert als spreker. 

Tevens zal de bestuursverkie
zing gehouden worden. Belang
stellenden kunnen hun kandida
turen binnensturen tot 15 nov. 
bij de sekretaris, Declercq, G. 
Heulestraat 22. 
leden- en 
abonnementenwerving 

Ons ledenaantal is tijdens de 
verkiezingsperiode met een 45-
tal leden aangegroeid, wij staan 
nu op de drempel van de 100 
leden. Graag zouden wij het 
jaar 1970 afsluiten met meer 

' dan 100 leden, tevens wensen 

wij het aantal abonnementen op 
« WIJ » te verdubbelen. 

ruddervoorde 
bestuursverkiezingen 

Deze zijn voorlopig uitgesteld 
wegens « technische » moeilijk
heden. Voorzien voor januari 
ek. 

sijsele • oedelem 
bestuursverkiezingen 

Deze zullen doorgaan op vrij
dag 11 december a.s. Kandida
tuur indienen bij sekretaris 
mevr. Cecile Hoornaert-Gey-
sen, Oedelgemsesteenweg 57, 
8340 Sijsele, tot 5 dec. 

moerkerke - damme -
oostkerke 
nieuwe afdeling 

Dit is een nieuwe afdeling, 
ontstaan door het spel der fu-
zies te Brugge en te Moerker-
ke-Lapscheure-Hoeke. Het arr. 
bestuur legt de nodige kontak
ten om in de eerstkomende we
ken een bestuursverkiezing te 
organizeren. Alvast hebben we 
te Moerkerke een gemeente
raadslid : vriend August Per-
syn. 

Oostkamp - beernem . 
st. joris-hertsberge 
nieuwe afdeling 

Eveneens een nieuwe afde
ling, waar de nodige mensen 
bereid gevonden werden om 
een bestuur in mekaar te tim
meren. Het arr. bestuur voerde 
reeds de eerste besprekingen. 
Een datum wordt eerstdaags 
bepaald. 

torhout - aartrijke 
nieuw bestuur 

Bestuursverkiezingen gingen 
hier reeds door op 12 nov. jl. 
Uitslagen worden volgende 
week bekendgemaakt. 2 jaar 
schitterende werking werden 
bekroond met 2 zetels in de ge
meenteraad : de hh. De Vries 
en Vlieghe. 

oost«nde - veurne • 
diksmuide 
naar gent 

Teneinde een zo groot moge
lijke opkomst te verzekeren 
voor de amnestiebetoging op 22 
november te Gent, werd eeil 
autocar ingelegd met volgende 
reisweg : De Panne, markt, ver
trek 7.45 u. ; Adinkerke, brug, 
vertrek : 8 u. ; Veurne, markt, 
vertrek : 8.15 u. ; Koksijde, 
tramstatie, vertrek 8.30 u. ; 
Oostduinkerke, tramstatie, ver
trek : 8.45 u. ; Nieuwpoort, 
tramstatie, vertrek : 9 u. ; Mid
delkerke, kerk, vertrek : 9.15 u. 
Oostende, gerechtshof, vertrek: 
9.30 u. 

Inschrijvingsgeld : 70 fr. Wij 
verwachten u allemaal, tot zon
dag. 

stene 
weer aan de slag 

Na een wekenlange samen
werking met de afdeling Oos
tende begint de Volksunie af
deling Stene terug met haar 
eigen afdelingswerk. Op de eer
ste plaats wensen wij onze 
vrienden gekozenen uit de af
deling Oostende hartelijk pro
ficiat. Onze kaderleden startten 
inmiddels reeds met de her
nieuwing van de lidkaarten voor 
'71. De eerste berichten zijn 
meer dan bemoedigend : spon
tane hernieuwing bij onze le
den en veelvuldige toetredin
gen. 
sinterklaas 

Op uitnodiging van onze 
werkgroep vrouwen komt sin
terklaas op zaterdag 5 decem
ber e.k. te 15 uur in de gelag
zaal van de groentenveiling 
Steensedijk 184, Stene voor de 
kleintjes van onze afdelingsle-
den en simpatizanten. Program
ma : boterkoeken en chokolade-
melk, poppenkast, uitdeling van 
versnaperingen en tenslotte 
plechtige ontvangst van de sint. 
De kosten werden op 15 fr. per 
kind gebracht. Men kan nu 
reeds inschrijven en liefst zo 
spoedig mogelijk bij mevr. De 
Poorter, Epsomlaan, 38 (wijk 
nieuwe koers) ; mevr. Huyle-
broeck, Lindenlaan, 48 (wijk 
hoge barrière) : mevr. Aerts, 
Druivenlaan, 7 (wijk Stene 
Dorp) ; mevr. Schockaert, Brou
werijstraat, 28 (wijk Konter-
dam). 
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ALS U AAN BOUWEN DENKT. 
MOET U VEEL VRAGEN. 

VRAGEN 
KOST BIJ ONS HELEMAAL TS 

U kan echt niet zeker genoeg zijn voor u aan bouwen begint. 

Wat u wilt en hoe ? Waar en wanneer ? Hoe staat het met 

de grond ? En de ideeën, kosten, uitwerking. Dan de vergun

ningen en de leningen. Dit alles rekening houdend met uw 

gezinsomstandigheden. Wi j vertellen u gewoon alles. En 

doen het dan ook voor u als u het ons vraagt. Alles. Beter 

en veiliger. Omdat u alles weet. En daarbij voordeliger. Om

dat we alles van elkaar weten. Precies. Het is echt wel een 

vraag waard. 

BON 
• T w • • •*#-« • *-*-»-«'*-*-r**-# 

• 
• 

• 
• 

N A A M : 

ADRES : , 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die u nriij kan bieden. 

— beschik niet over een bouwgrond en verzoek u mi j 
een aanbieding te doen voor ' t bouwen van rijwo-
ning, viüabouw of half open bebouwing in volgende 
gemeenten: .-»-, 

— houdt mij ter beschikking van één uwer afgevaar
digden of zal een bezoek brengen aan uw Informa-
tiecentrum te , 

op ...-.-»-.-..-..., te u. 

Handtekening 

•^750-

BOUWEN MET KUNNEN... OMDAT U 
MET KUNNEN ZOVEEL MEI 

ALGEMEEN BOUWBEDRilF KUNNEN 
ANTWERPEN 

Meir 18 
Tel. 03/31.78.20 

J €00 ARBEIDERS. 

CENT 

Onderbergen 43 
Tel. 09/25.19.23 

GENK 

Wintersiagstraat 22 
TeL 011/544.42 

LEUVEN 

Brusseisestraat 33 
Tel 016 3^7 35 

1001 M O r p i H K M F H H N ! 
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KENT U HET MOOIE M E I S E ? 

De groene villagemeente, op slechts enkele km. van Brussel, 
Men wachtte er op de eerste appartementen... 
Daarom verkochten we op amper twee maanden tijd 

12 LUXE-APPARTEMENTEN. 
ER ZIJN ER NOC VIER 
Ik wens geheel vrijblijvend : 
O Nadere inlicliitngen betreffende de Reinaertresidentie. 

O Inlichtingen betreffende de kredietmogelijkheden. 

N A A M : 
Straat : 

Woonplaats : 

Telefoon - privé : 
Telefoon - kantoor : 

Wenst u snel nadere inlichtingen ? Zend dan bovenstaande bon naar: 

REINAERTRESIDENTIE 
16 appartementen (slechts 8 per ingang) in luxueuse villa 

DRIE SLAAPKAMERS : Prachtig vergezicht (69 m. boven de zeespiegel) 
Ideale oriëntatie naar zonzijde. 

N.V. IMMOPLANNING 

J .& H. VERVAECKE 
Gemeenteplein 8 - 1820 STROMBEEK-BEVER 
Tel. 79.46.40 of 27.43.47 (5 lijnen) en 59.51.47 

ALLE COMFORT - STANDING 

MEDEGEDEELD 
reuzeballonnekensbal 

te berch«m 

Op zaterdag 5 december te 
20 uur, richt de vlaamse Sport-
kring Voorste Vendel zijn 
tweede Reuze Ballonnekensbal 
in in zaal Luxor, Zillebekelaan, 
Berchem. 

Een steunkaart van 40 fr. 
geeft recht op toegang en op 
deelname aan de trekkmg van 
de prachtige prijzen. 
Smterklaas bij u thuis ! 

Op 29 en 29 november en op 
5 en 6 december. Om af te 
spreken bel. 21.47.51! Deelna-

de datum, 15 oktober 1970, stel-vens betreffende de toestand 
me in de onkosten : 60 fr. op de wregen nog sneller te ver

zamelen. 

zender west-vlaanderen 
in gebruik 

Enkele dagen vóór de geplande 
datum stelde de VAB (Vlaamse 
Automobilistenbond) de WW-
radiozender West-Vlanderaen in 
gebruik. Vanaf dat ogenblik 
staat onze oproepcentrale te 
Antwerpen in verbinding met 
alle technici die zich bevinden 
tussen De Panne en Kwaad-
mechelen. 

Door dez,e uitbr/=iding van 
het radiokontakt zal de tussen
komst van de WW nog sneller 
kunnen gebeuren; en zal het 
tevens mogelijk zijn de gege-

stichting lodewijk de raet 

De stichting organizeert 
woensdag 18 november een stu
diedag «Brengt meer rundvlees 
de oplossing voor het zuivel-
vraagstuk ? » te Weelde, Paro-
straat, van 9.30 u. af. Inschrij
ving door storting van 135 fr. 
op prk 52.43.04 van dr. veearts 
L. Van Dyck, Arendonkse Weg 
2, Weelde. 

Verandering en vernieuwing 
in het maatschappelijk leven, is 

het hoofdtema van het studie-
weekeinde « kreativiteit en sa
menleving » dat op 28 en 29 no
vember te Oudenaarde wordt 
georganizeerd door de stichting 
Lodewijk de Raet. 

Meer inlichtingen kan u ver
krijgen op het sekretariaat van 
de stichting Lodewijk de Raet, 
Maria Theresiastraat 55 1040 
Brussel, tel. 02/19.29.33. 

sint-kruis 

« trefpunt » aktief ! 

De tentoonstellinig van te,ken-
verhalen in « De Zorge » kende 
een onverwachte bijval en 
werd op aanvraag met een dag 
verlengd. 

Verzamelaars van tekenver-
haaltjes kunnen dubbele num
mers steeds inruilen bij de heer 
R. De Cadt, Kongostraat 82 te 
Sint-Kruis, die ook oude al
bums en strips opkoopt. 

Tweede punt op het winter-
programma van « Trefpunt » ; 
diskussieavond over de aktuele 
onderwijsproblemen : woens
dag 2 december 1970 te 20 uur 
in « De Zorge ». 

lees « wij » 
dan ben je steeds bij 
« wij » rekent 
ook op u 
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SUCCES KLEDING MEYERS 

lanceert speciaal voor U 

DE MAAND VAN DE 
MANTEL 

Deze aanbieding blijft geldig tot 15 november 1970 
en waarborgt U op vertoon van deze advertentie 

SUCCESKLEDINC 

MEYERS 
RUIME PARKING 

NIEL 

a. - 3 0 % korting op de getekende prijs van alle mantels. 

b. • nog eens extra 100 FR. als geschenk of verplaatsingsvergoeding. 

Het loont beslist de moeite om SUCCES KLEDI N C te leren kennen. U vindt er een keus van 

meer dan 2 000 MANTELS voor dames, tieners twens. M I D I - M I N I - M A X I t 

U koopt in een der grootste kledingszaken van Vlaanderen. 

SUCCES KLEDING MEYERS 

A. De Langléstraat 4-10 NIEL Tel. 78.11.44 en 78.35.39 

Eigen koffie- en bierbar - Kunstsalon. Alle werkdagen open van 9 tot 20 u., zaterdags van 9 tof 

I 18 u., xon- en feestdagen gesloten. 


