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DE STIJL
VAN
MINISTE
Toen ik, begin juni 1965, voor het eerst dhr Herman Vander Poorten ontmoette in de Senaat
waar hij en ik een paar weken tevoren lid van
geworden waren, en wij allervriendelijkst met elkander kennis maakten door de nadruk te leggen
op het Vlaamse motief dat we, beide, in de politiek wensten te beklemtonen, was een van de
woorden die onze kollega uit de P.V.V. spontaan
in de mond nam « stijl ».
Hij meende dat we voortaan van wat meer stijl
in onze strijdmetodes moesten laten blijken. Hiermee bedoelde hij minder brutale scherpte, een
zekere elegantie; we zouden alleen voor onze overtuiging strijden met fluwelen handschoentjes aan.
Ik heb geantwoord : voor mij niet gelaten. Ik
voel veel voor dialektische bewijsvoering, waarbij
de tegenstrevers elkander vloeren met de onwrikbare logika van soliede argumenten, systematisch
voorgebracht en scherpzinnig ontwikkeld. De oplossing van innerlijke tegenstellingen in de politieke begrippen en toestanden naar een hogere
eenheid toe, heeft me altijd bekoord.
Ik beaamde dadelijk dat mij zulks de metode
toescheen die bij voorkeur tussen twee mannen
zoals hij en ik, in het senaatshalfrond met eenzeilde verlangen naar de rationele en humanistische oplossing van tal van problemen aangeland,
diende toegepast te worden. Het woord « gentlemen » kwam toen over Vander Poortens lippen;
mij was het in het hart blijven zitten, liever liet
ik het hem uitspreken
Dat « stijl » khnkt nog altijd in mijn oren, met
de tongval die een raszuiver Lierenaar als dhr
Vander Poorten moeilijk van zich kan afzetten.
Hij is, voor het overige, een volmaakt vriendelijke
heer, fijntjes uitgeborsteld, met-een kraaknet en
verzorgd voorkomen waar Antony Eden een
puntje kan aanzuigen. Een Zuidnederlands gentleman !
Het woord « stijl » in de mond van zo'n voorname heer moest dan wel een bijzondere bekoring
hebben. Uit een heel andere denkwereld dan de
zijne in de Senaat aangeland, heb ik zelden het
grote verschil tussen twee generaties — een aantredende en een aftrekkende — zo sterk aangevoeld. Een zekere geestelijke superioriteit waar
ik niet aan kon, in de persoon van hem die het
woord gebruikt had, voelde ik op mij afkomen,
mij als het ware vernederen, platdrukken.
Tot ik over de ware betekenis van het woord
« stijl » in de zin als door dhr Vander Poorten gebruikt, ben gaan nadenken.

Weekblad

Losse nummers : 8 fr

De betekenis is menigvuldig, maar kan ter zake
moeilijk iets anders zeggen dan een korrekte, d.i.
onberispelijke, niet van de gestelde eisen of regels van de maatschappelijke omgangsvormen afwijkende geestesinstelling en manier van handelen. Dus, zoals Van Dale definieert, de gepaste wijze van optreden in de gegeven situatie.
Voortaan zou het dus in de politieke arena met
verheven en zinvolle woorden, oprecht, niet gezwollen en beslist geweldloos moeten verlopen.
En ten einde nog dieper het wezen van de zaak
op mij te laten inwerken, stelde ik me voor dat
politieke stijl er ook in bestaat de manier van
uitvoeren en doen uitvoeren van voorschriften ten
bate van de gemeenschap, in casu de Vlaamse
gemeenschap, zó te richten dat zij nooit een krenking van de Vlaamse persoonlijkheid, hetzij van
de individuele, hetzij van de nationale inhoudt.
Dus geen boksersmanieren in het woord, noch in
de bestuursmetodiek. Niet krenken, niet uitstoten,
is immers de kern, de ware inhoud van het Newmanse gentlemansbegrip dat ik met het begrip
« stijl » identificeerde De Vander Poortense stijl
der toekomst heb ik hoog aangeslagen en mij als
de kwintessens van politieke deugdelijkheid voor
de geest gesteld.
Na een paar zittingen in het halfrond kwam de
stijl waarvan ik gedroomd had, mij veel te wazig
voor, hij was te irreëel. Ik was als staatsburger
grootgebracht in een zeker Vlaams akademisme,
dat mij innerlijk waarschuwde op mijn hoede te
zijn. De zaak Diependaele ging de argeloze, die ik
was, voorgoed de ogen openen.
De heer Herman Vander Poorten heeft vlug promotie gemaakt. Wanneer de regering Harmei het
benauwd om het hart begon te krijgen, wanneer
zij in de Zwartbergaangelegenheid klappen moest
opstoppen, wanneer het eerste voorstel Vranckx
over de betrekkingen tussen de 2 Belgische kultuurgemeenschappen opnieuw naar de kommissie
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hel hek aan de oude stijl.

Verkn)gbnar bij alle dagbladverkopers

verzonden werd omdat er zware konstruktiefouten
in zaten, liep Herman Vander Poorten aan allen te
verkondigen op zijn eigen stijltoon : de boel
springt uiteen, vlug naar ontbinding en nieuwe
verkiezingen !
Ondertussen was er het Luikse P.V.V.-kongres
geweest, waar een taalkompromis boven de doopvont gehouden werd dat dank zij dhr Vander
Poorten de zegen van de Vlaamse P.V.V.-gekozenen kreeg. Om het met de hem eigen stijl zó te
hebben verdedigd dat mensen die beweren vrij
te denken, het kompromis hebben kunnen slikken,
moet men een aalgladde advokaat zijn. Eer wien
eer toekomt.
Zó behendig de mensen honig aan de baard
smeren, is een beloning waard. Die beloning was
de portefeuille van Binnenlandse Zaken in de regering Vanden Boeynants. De Vlaamse belangen
waren in de handen van die Vlaamse P.V.V.-er
veilig, proklameerde men rechts en links.
De vuurdoop zou niet lang op zich laten wachten. Bij een tweetal gelegenheden zag men reeds
wat stijl de jonge minister van Binnenlandse Zaken ging te koop bieden. Een flemende stijl van
doortrapte advokaten waar in de grond staalharde
strategie mede gevoerd wordt, di" niets ontziet
om alles te verbloemen die elkeen krenkt ? Of de
stijl van de Newmanse gentleman die er alleen en
altijd op bedacht is, de tegenstrever niet te kwetsen, die alleen de waarheid opzoekt en nastreeft
op een ruiterlijke manier, zodat strever en tegenstrever als vanzelf naar een behaaglijke modus
videndi geleid worden ?
Vrijheid is een van de politieke begrippen die
in het schild van de heer Vander Poorten geschreven staan. Vrijheid voor zichzelf, en ook voor de
anderen, veronderstellen wij, vrijheid van de gedachte en vrijheid van uiting van die gedachte.
Een eerste stijlfout vanwege dhr Vander Poorten was het derhalve, de heer Vanden Boeynants
te laten verkondigen dat zijn regering de oorlog
ging aanbinden met het extremisme. Vanwaar het
ook mag komen, voegde hij erbij. Dus ook met
het Vlaamse. We zijn gewaarschuwd en, in afwachting van het grote geschut, kregen we al de
eerste schermutselingen. Die zelfs schijnen ons
verre te liggen van de in uitzicht gestelde stijl.
Of is de heer Vander Poorten iemand die zich
begoochelingen maakt ? Een betoging verbieden,
of de verbiedende burgemeester dekken zoals het
te Merksem is geschied, is niets minder dan gezagsmisbruik, een daad van gezagswellust, is geen
in bescherming nemen van een gewaarborgd recht
dal uit naam van de vrijheidsgedachte van 1789
en 1830 als grondwettelijk kadran aan alle Belgen
werd geschonken.
,
Een uitvlucht van bange kinderen was het, in
elk geval geen fijne politieke stijl of zet, de aangekondigde tegenbetoging aan te voeren. Tegenbetoging van wie ? Van drie man en een paardekop ? Een mijnheer die met een nieuwe stijl in de,
politiek wil uitpakken, heeft hier gefaald Hij is
weer verzakt in de zelfgenoegzame dromerijen van
het kleine burgermannetje en plaatst zich op één
geestelijk niveau met boertje J, van Leuven uit
de Molenstraat te Impe, die een Gulden Soorenviering verbood en, om de orde in zijn 830 inwoners tellende gemeente te handhaven, een beroep
deed op des heren Ministers van Binnenlandse
Z a k e n waterkanonnen, rookbommenwerpers,
mitsgaders een eskadron mafrakhuzaren.
(vervolg op bladzijde 3 in kader)

WIJ
Het is niet aan uw soort onruststokers dat het betaamt de
taalwetten te doen toepassen ».
Zonder kommentaar !
M.S., Antwerpen.

FOTOPRIJS FLANDRIA

KRUISPUNT '66
Van 19 tot 24 september zal te
Antwerpen door de Stichting Lodewijk de Raet de jaarlijkse studieweek, gewijd aan de «Vlaamse
Beweging» georganiseerd worden.
Tijdens deze studieweek wil de
stichting een jchte ontmoeting
tot stand brengen tussen vertetenwoordigers van verschillende
levensopvattingen en wereldbeschouwingen en dit rondom de
bespreking
van
belangrijke
Vlaamse maatschappelijke problemen.
Kruis"' nt '65 stelde voor de
oplossing van onze problemen 'n
keuze in de richting van : geplande evolutie, pluralisme, socialisering en persoonsvorming,
internationalisering, algehele democratisering van onze samenleving.
Kruispunt 'C6 beoogt voort te
zetten wat Kruispunt '65 begon :
een nieuwe bezinning o\er de
toekomst die de onze zal zijn.
Alleen zij die er zich toe verbinden de studieweek volledig te
volgen, kunnen er zich voor opge\en.
De studieweek wordt gehouden
in het Rijksuniversitair Centrum
te Antwerpen (bij het Middelheimpark) van maandag 19 tot
zaterdag 24 september.
De bijdrage in de kosten wordt
vastgesteld op 575 fr.
In deze bijdrage wordt alles
begrepen : maaltijden, logies, documentatie.
De opgave geschiedt zo spoedig
mogelijk door storting of overschrij\ing van de bijdrage op
P.C.n. 8;«.14 van de Stichting Lodewijk de Raet te Brussel met
veimelding \an naam, adres en
onderwerp van de cursus.

LIEDEREN
Onlangs lazen wij in « NYU >
de bijdrage \an D.D.S., «Dialoog»
(blz. 5) in verband met het stijlloos optreden van sommige
Vlaams-Nationalisten tijdens propagandatochten \an de V.U. en
op dansfeesten. Het betreft hier
vooral het zingen ! Wij zijn het
met schrijser \olkomen eens. Inderdaad, laten wij het eerlijk bekennen : juist in ons midden
worden wij maar al te dikwijls
gekonfronteerd met een mentaliteit die bestaat in een volkomen
gebrek aan stijl ! Hetgeen ons
daarbij ten zeerste kwetst is
vooral het feit dat Vlaamse mensen (Vlaams-nationalisten !) hun
Vlaams liederrepertorium
ten
dele of zelfs totaal negeren. Sedert jaren volgen wij deze gang
van zaken met een gevoel van
schaamte.
Waarom zijn de V.U.-radiowagens niet uitsluitend voorzien
van Vlaamse muziekopnamen ?
Momenteel bestaan er tientallen
uitstekende
fonoplaten
met
Vlaamse marsen en liederen. Ze
worden in alle middens — zelfs

bij allesbehalve nationalisten —
gezongen.
Waarom achten heel wat leiders(sters) uit VI. nat. jeugdgroepen het inopportuun, de jongeren een liederschat van hedendaagse Vlaamse Jeugdliederen
aan te leren ? Onlangs, tijdens
het luslrum van de V.N. J.-groepering te Antwerpen, hoorden
wij in de optocht haast uitsluitend liederen welke tijdens de
oorlog gezongen werden : Vlaamse « karamellenversjes » op Duitse wijsjes !
Waarom eist men van de orkesten die de Vlaamse dansfeesten
opluisteren (en er voor belaald
worden !) geen degelijke potpourri van Vlaamse, Nederlandse,
Zuid-Afrikaanse muziek ?
Wij wensen e c h t c hulde te
brengen aan de VI. nat. harmonie
Jef Van Hoof die in het Antwerpse op dit terrein prachtig
werk verricht. Zulks is ook het
geval te Harelbeke (P. Benoitharmonie) en o.a. ook te Kortrijk
(Jeugdmuziekkapel van de Technische scholen) die door hun opreden in binnen- en buitenland
onschatbare diensten bewijzen.
F.d.M., Borgerhout.

TWEEDE BURGER ?
liet gehaspel om politieke
postjes te bemachtigen gaat volop zijn gang, met als grootste uitblinkers de P.V.V. Provinciegoeverneurs, maar vooral het kamervoorzitterschap, zijn het mikpunt
van hun begerige blikken. Voor
het kamervoorzitterschap zou de
Aalsterse P.V.V.-er D'Haeseleer
dolgraag de uitverkoren kandidaat willen zijn. De man die zich
hopeloos belachelijk
gemaakt
heeft met zijn onbezonnen reaktie op het dankwoord van de
plaatselijke franskiljons nopens
zijn weigering, het wetsvoorstel
Verroken in overweging te nemen, maakt echter weinig kans.
Jos Van Eynde schrijft in
« Volksgazet s> : « moest iemand
deze heer willen doen doorgaan
als de tweede burger van Aalst,
heel de stad zou erom lachen.
Wat dan, wanneer sommigen van
hem de tweede burger \<xn het
land, na de Koning, willen maken ? ».
De mislukte gagman van de
Ajuinstad zal de kleine geschiedenis 70 niet de vergeetboek ingaan, als de man die het verleerde zijn volk trouw te zijn en die
er terzelfder tijd het lachen bij
ingeschoten heeft.
Wie Vlaanderen in de rug
schiet, straft zichzelf en er blijven hem enkel nog zure oprispingen over. Dit voor wat de gemoedstoestand en rust betreft,
zonder dan nog te gewagen van
de weinige rooskleurige vooruitzichten op elektoraal ^ lak, dat
deze heren beschoren is.
Zelfs in de politiek betalen de
bangeriken vroeg of laat het
gelag. De beurt van D'Haeseleer
schijnt nu wel gekomen, met of
tegen zijn zin. Zijn flauw gehuichel heeft reeds lang genoeg geduurd.
B.II., Erembodegem.

TOCH NAAR MOELINGEN
Wij mochten een eerrovend
antwoord ontvangen van de wallingantische burgervader van de
Vlaamse gemeente Moelingen, dit
op een beleefd opgestelde aanvraag tot betogen op 10 september e.k. Natuurlijk konden wij
moeilijk een gunstig antwoord,
maar dan toch tenminste een beleefd antwoord verwachten v.d.
eerste burger van een Vlaamse
gemeente.
Vlamingen
mogen
doodgewoon niet betogen tot het
bekomen van hun wettelijke
rechten.
En natuurlijk zal die meneer
ook de hulp inroepen van het
Belgisch dragonderskorps met
matrakken, gasgranaten, waterkanonnen en misschien zelfs geweren. En die vragen niet beter
dan nog eens op Vlamingen te
ranselen. Niettegenstaande al die
machtsontplooing zullen wij toch
naar Moelingen marsjeren. En
die wallingantische burgervader
zou voor een volgende maal betere manieren moeten leren.
Hieronder de kopij \an de brief
die we mochten ontvangen :
« In antwoord op uw brief van
18.8.1966, heb ik de eer U te laten
weten dat ik alle optochten op
het grondgebied der gemeente
verbied op datum van 10 september.

Het monumentaal bloemstuk
door het Ziekenfonds «Flandria»
neergelegd aan het I.Tzcrmonument, trok de aandacht en werd
toegejuicht.
Wie er\an een goede foto of
dia nam, gelieve die te sturen
naar het sekretariaat, Keizer Karclstraat 39, Gent.
De drie bestgeslaagde ontvangen respektievelijk 300, 200 en
100 fr. Na keuze wordt alles teruggezonden.
R.M., Melscn-Gaverc.

DEURNE
In het parlement kloeg de Heer
Volksvertegenwoordiger Dr Goemans de sabotage van het vliegveld Deurne door Brussel aan.
De V.U. staat thans voor het "zeer
belangrijke
probleem Leuven,
maar dat mag toch het beleid van
het ministerie van Verkeer niet
doen vergeten. Hier immers kunnen de centralisten schade aan
onze infrastruktuur toebrengen,
welke nog vele jaren te onzen nadele kan nawerken, zelfs na het
verdwijnen
van de
unitaire
staatsvorm.
Ten einde de sabotage van
Deurne te doen ophouden zou het
goed zijn een bepaalde oplossing
uit te werken en daar intense
propaganda voor te maken, zoals
b.v. het beheer van het vliegveld
door de stad Antwerpen, zoals
het vliegveld Zestienho\en door
Rotterdam beheerd wordt. Nochthans is het behoud m.i. niet een
strikt Antwerpse aangelegenheid.

maar belangt dit het grootste gedeelte der provincie Antwerpen
en het land van Waas aan. Dit
als gevolg van de ligging van het
vliegveld langs de bestaande
autoweg Antwerpen-Keulen en
langs de in aanbouw zijnde ring
en E3. Maar al de gemeentebesturen van dit gebied doen alsof
de kwestie hen Siberisch koud
laat.
De V.U., welke toch bij de gemeenteraadsverkiezingen het behoud van de luchthaven in haar
programma had, zou deze zaak
dringend ter hand moeten nemen.
De toestand te Deurne is de laatste tijd immers veranderd, daar
de aktiviteit er, ondanks alle tegenwerking, toch toegenomen is.
Dr. B., Antwerpen.

STEUN
Te Brussel werden enige dagen
geleden een aantal Vlamingen
aangehouden, beschuldigd van
het maken van springstoffen.
Zonder dit feit goed te keuren
mogen wij de betreffende families niet vergeten.
Om de families van de aangehouden Vlamingen te steunen is
een speciale rekening geopend,
onder de benaming « Voor de
gevangenen » op de Kredietbank
Antwerpen (per 549.18) rekening
1100/13/38.479. Zonder hun daad
goed te keuren, moeten wij toch
rekening houden met het feit, dat
de meesten der aangehoudenen
een blancostrafregister hebben.
Wij mogen hen niet i.i de steek
laten.
W.M., Antwerpen.
De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud
der gepubliceerde lezersbrieven.
Ze behoudt zich het recht van
keuze en inkorting voor. Over de
lezersrubriek wordt geen briefwisseling gevoerd.

van de redaktie

öpuastl, 1 September 1966
Betr.: Kruiskopaktie.
Iedereen, t o t zelfs de meest tegendraadse francofone joermalist, heeft het moeten toegeven i
er vas d i t jaar op de IJzerbedevaart mier volk
daa ooit tevoren na de vernietiging van de eer
*5te toren anno 19^6 door de onbekende ge-weetw»l-vie•
•
Eén enkele Brusselse j o e r n a l i s t d'expression
frangaise meende, toch op hej^ aantal aanwezige
t e moeten afdingen ; h i j merkte smalend op dat
«slechts 1 %^ der Vlaamse bevolking op de Bede^
vaartveide stond. Een betoging van 1 % der
Westduitse bevolking (600.000 betogers) of 1 %
der Franse d i t o (500.000 man) zou wereldnieuws
zijn ; eenzelfde verhouding op Vlaamse schaal
(60,000 man) i s voor de Brusselse feniks echter
slechts een wissewasje.
Inmiddels verwijzen we naar de oproep die we IA
dagen geleden t o t onze lezers hebben gedaan :
help on s, 5.000 fr bijeen te krijgen voor een
ateen in de kruiskop van de nieuwe IJzertoren,
met opschrift "Lezers en redaktie van WIJ",
De redaktie legde 1.000 fr u i t j totnogtoe zorgden enkele lezers op hun beurt voor 1.000 f r .
Wie brengt zijn aandeel bij voor de resterende
3.000 fr ? Stort op per van ons blad (zie pag.
1) met vermelding : "Kruiskopaktie". Pozitieve
Diksmuide-gevoelens kunnen nu in een pozitieve
daad omgezet worden !
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• Het fabeUje van de priJ7.enslop

de beloften
en de
feiten
'(n.v.b.) Wie de overigens steeds inteiessante «Weekberichten van de Kredietbank »
regelmatig doorneemt, wordt om de drie
maanden gekonfronteerd met een objektief geschreven en deugdelijk van cijfermateriaal geïllustreerd « Overzicht van de ekonomische toestand in België ».
Zopas werd het tweede kwartaal van 19Go
kritisch onder de loupe genomen. Vooral
wat betreft het fabeltje van de « algemene
prijzcnstop » dat de regering haar kiespubliek wil laten geloven, is dit overzicht zeer
leerrijke en \erhelderende Icktuur.
Enerzijds wordt vastgesteld dat de werkloosheid in het tweede kwartaal van I960
met ongeveer 22 t.h. toenam. Deze stijging
zal ongetwijfeld aanhouden en dit vooral
in de personeelrijke kolenmijnen en in de
ijzer- en staalindustrie waar nieuwe sluitingen en rationalisaties gepland zijn. Dit
alles impliceert natuurlijk een vertraging
van de loonsstijging. Anderzijds verwachten iccente konjunktuuronderzoeken een
verdere prijsstijging in zowat alle handelstakken. Tegenover dezelfde periode in '65
stegen de kleinhandelsprijzen met zomaar
eventjes 5,1 t.h., terwijl de groothandelsprijzen met 3,7 t.h. de hoogte ingingen.
De algemene prijzenstop die de regering
voor de periode van 15 mei tot 15 augustus
afkondigde is dus in feite een grandiose
flop geworden, een demagogisch spelletje
zonder werkelijke inhoud, maar wel met
beangstigende vooruitzichten voor de tweede helft van 1966 waarin een verdere koop
krachtontwaarding onvermijdelijk zal zijn.
: Immers, alles laat voorzien dat onze in~dustriële aktiviteit verder zal afglijden, niet
alleen door een verminderde binnenlandse
vraag en een onvoldoende aangroei van de
buitenlandse vraag (vooral in onze voornaamste marktgebieden Nederland en
Duitsland), maar ook door een vertraagde
likwiditeïtenvoorziening zodat van de voor
onze bedrijven zo noodzakelijke struktuurvernieuwingen wel heel weinig terecht zal
kunnen komen.
Samengevat staan we dus voor een toename van de werkloosheid, vertraging van
de loonsstijging, stijging van de prijzen en
de onmogelijkheid om tot de nodige struktuurvernieuwingen te komen.
Ofwel dus is de zgz. prijzenstop een grove leugen of een domme misrekening geworden. De liberale businessmen in de re
gering hebben hier niets aan kunnen veranderen en zeker niet in het voordeel van
de konsument, de gewone maft.
De lachende welvaartface van de 21 juli
televisie-vedette VeeDeeBce is dus niets
meer gebleken dan het charmerende (?)
glimlachgezicht van een oplichter. Opliclrter van de publieke opinie.
•

slogans vroeger en nil

van
" a bas maiou"
tot "hetvoske"
(m.v.d.b.) De slogan is geen eigentijdse
uilvinding; alleen is hij nu doorgaans korter en kernaclitigcr en dus ook efficiënter
dan vroeger.
Wanneer de voorlopers van onze met
krijt in de pissijnen opererende verzetshelden op het einde van de twintiger jaren
der voiige eeuw op de muren krabbelden :
«Wij willen Willem weg.
Wilde Willem wijzer wezen,
Wij willen Willem weder »,

dan was dat wel wat lang, maar toch voor
iedereen voldoende duideli^.
Naast de slogan in stafrijm kende de 19e
eeuw ook de muzikale slogan. In het begin
der tachtiger jaren moest de kalolicke leider Malou het tijdens de schoolstrijd 18791884 in een refrein ontgelden als volgt :
« A bas Malou, k bas Malou,
Il faut Ie pendre, il faut !e pendre,
A bas Malou, k bas Malou,
11 faut Ie pendre la corde au cou \ ».
Alle slogans waren natuurlijk niet es en
bloeddorstig, maar toch zijn er in latere
jaren tal van politieke leiders (en zelfs...
bisschoppen) aldus aan de galg gewenst
(au poteauü). Anderen moesten het stellen met enkel : «Weg met ... »; dit k:m
beschouwd worden als de laagste trap iu
de hiërarchie van de verwensingsslogan, zodat de betrokkenen het haast als een « affront > moeten aanvoelen, zo minnetjes bejegend te worden.

Ook bij gelegenheid van zuiver-Vlaamse
manifestaties werd het als een noodzaak
aangevoeld, lange redevoeringen en cisenprogrammas samen te ballen tot kernachtige leuzen of strijdkreten. Denk maar aan:
« Vliegt de blauwvoet - Storm op zee ! ».
« Weg met de \ oogden - Zelfbestuur ! »
« \'oor Vlaanderen : alles,
^'oor 't Belgikbke, nikske ».
In de jaren vóór de eerste wereldoorlog,
toen de drie zogenaamde «kraaiende hanen » Franck-Huysmans-Van Cauwelaert
het Vlaamse land afliepen om het volk
warm te maken voor de vervlaamsing van
de Gentse imiversiteit, weerklonk haast elke zondag door de straten van een of an
dere Vlaamse stad :
« Wij eisen Vlaamse hogeschool,
Wij eisen Vlaamse hogeschool,
^Vij eisen Vlaamse hogeschool,
Hogeschool, hogeschool, hogeschool.
School, school ».

de stijl van de minister
(Vervolg van bladzijde

1)

Arme politieke stijl a la Vander Poorten ! De Vlamingen zullen nog
van die politieke voetzoekertjes op zijn weg werpen, om de kwaliteiten
van zijn stijl op de proef te stellen. Zal hij voortgaan met zich lamentabel te ridikulizeren ?
Wat dhr Vander Poorten te Leuven in de laatste meimaand liet opvoeren, is een nieuw dokument van de stijl die hij voorgeeft in de
Vlaamse politiek te willen zien zegevieren. In de plaats van de studenten, die de minister van Binnenlandse Zaken beweert goed te kennen,
lustigjes hun hart te laten ophalen en een paar schrammen te riskeren
op de vooravond van de eksamens, zendt hij er kozakken op af met het
wachtwoord : te allen prijze de orde handhaven.
Een psychologische flater van belang, een verzakking van het stijlbegrip dat dhr Vander Poorten zo dierbaar is.
Wie niet kalm kan blijven en zijn maatstaf te lang neemt om de draagwijdte van een studentenherrie af te meten, en deze niet kan prijzen
voor wat ze waard is, kan geen politieker met stijl genoemd worden.
Want stijl is zin voor maat. Denk aan de burgemeester van Impe, mijnheer Vander Poorten ! En vergelijk met de burgemeester van Ardooie,
die een Verschaevehulde in zijn gemeentehuis liet doorgaan, daarop aanwezig was en een toespraak hield. Deze man verried een andere stijl
dan de heer Vander Poorten tot dusverre in Vlaamse aangelegenheden
heeft betoond. Die burgemeester had meer politieke handigheid en flair
om vervelende situaties op te lossen, dan zijn Minister van Binnenlandse
Zaken.
Politielce stijl aan de dag leggen, is moed opbrengen en zich niet verschuilen achter beuzelingen, waar elkeen in de grond van zijn hart niets
dan verachting voor heeft, omdat men aanvoelt dat zij uit huichelarij
geboren zijn.
Dat was o.m. het geval in de laatste senaatszitting vóór het zomerreces,
waar men over de in overwegingneming van het wetsvoorstel Verroken
ging stemmen. Dhr Vander Poorten onthield zich en beriep zich op zijn
positie als Minister van Binnenlandse Zaken, die best neutraal blijft in
de Vlaams-Waalse betwistingen.
Zijn Vlaamse P.V.V.-vrienden vonden het alles behalve jchic van «den»
Herman, dat hij een blancostem uitbracht; zij zouden hem kunnen stenigen hebben. Zij werden onder druk gezet, zij moesten marcheren, hij
bleef neutraal, wat een flauwe grap van zijnentwege vonden zij. Wat wil
men ? Hij kon toch zijn eigen stijl niet verloochenen !
Een andere stijlfout van de Minister van Binnenlandse Zaken was
het antwoord dat hij in de Kamer gaf op de interpellatie over de Leuvense beroering. Hij schudde advokatenstreken uit zijn elegante mouw,
onderbrak om de haverklap, wat zijn zwakke argumenten moest verbloemen. Daarmede liet hij, voor elkeen, een onbegrijpelijke stijlloosheid
aan het licht treden. Banaal om dood te vallen, goed voor een lollekenstribunaal. Maar stijl ? Ik heb er het hoofd bij geschud. Wat zou Newman,
die een ongeëvenaarde definitie van de gentleman gaf, hiervan gedacht
hebben ?
Een man van stijl weifelt niet, hij aarzelt niet met zijn keuze, zijn
beslissing is gauw gevallen en zijn besluit dadelijk genomen, onzekerheid
heeft geen toegang tot zijn hart. Pas dit toe op de tot dusverre gevoerde
politiek van dhr Vander Poorten en trek de konklusie.
Zoeken naar stijl bij dhr Vander Poorten ? Er ligt wél een lijn in zijn
politiek : zijn stijl is laveerstijl, beurtelings zeilen over de ene en de
andere boeg om zich tegen de overheersende Vlaamse wind op te werken.
Hij kent maar een wind : die van de P.V.V. welke hij ten allen prijze
in zijn voordeel moet krijgen. Hij speldt zijn Vlaams-liberale vrienden
bloempjes op de mouw. Hij beweert dat hij in zijn partij moet vechten
om er een Vlaamse klank te laten horen. We hebben nog niet gemerkt
dat zijn stijl daar gehoor gevonden heeft; wel dat hij, ondanks het Liberaal Vlaams Verbond waar hij voorzitter van is, altijd toegeeft en in
het zand bijt. Maar hij maakt promotie. Dat is de tweede stijl die in
zijn politiek opvalt. Hij is zeker nog niet aan het eind van zijn promotiestijl-rol.
Anno 1966 heeft de Vlaamse gemeenschap wat anders te verwachten,
als ze met stijl vrijheid en orde in dit land wil vestigen. De stijl Vander
Poorten zal de heersende spanningen niet doen afnemen. Uit de problemen waar wij tussen geprangd zitten, zal men zich moeilijk kunnen
losmaken met een futloze P.V.V.-stijl, die niets begrepen heeft van een
pluralistische demokratie midden de internationale stroomversnelling,
van het Waals-Vlaamse dualisme midden het Belgische unitarisme.
De door de partij van de heer Vander Poorten gevoerde politiek is er
een van geestelijke kikvorsen, die vlak voor de werkelijkheid zitten
doch ze niet in perspektief kunnen zien, van geestelijke myopen die met
hun neus voor een werkelijkheid staan die ze altijd ontvluchten, maar
die hen ook altijd volgt als een hallucinatie.
Wel bedankt voor die stijl!
L. Elaut.

Als slogan was het nogal lang, ma;y- er zat
veel klank in en als men in het begin van
de straat begon met « te eisen», dan zat
er stof genoeg in om er een hele straat mee
toe te komen.
Wie herinnert zich nog de machtige
Frontersoptochten van de twintiger jaren
te Antwerpen, toen de dinamische Fronter»
— de toenmalige maximalisten — het aandmfden alleen op straat te komen op 11
juli, na de officiële en derhalve ook veel
tammere Guldensporenoptocht \an de minimalisten.
Herman Vandenreeck was pas neergekogeld door een Antwerps politieman bij het
\erdedigcn van het vaandel van een
X'laamse meisjesgilde, en de liberale burgemeester Jan de Vos had bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen de plaats
moeten ruimen voor het « mystieke huwelijk Huysmans-Van Cauwelaert». Spottend
dreunde het boven de lange Frontersoptocht ;
« Wie heeft dat Voske
Wie heeft dat Voske
Wie heeft dat Voske
[bij zijn staartje gehad ? »
En terwijl de ene groep «het Voske nog
bij zijn staartje had» skandeerde een volgende groep reeds « Strauss heraus, Strauss
heraus». Strauss was een liberale franskiljonse schepen, wiens naam maar al te duidelijk zijn herkomst verried.
• Slogans vroeger en nu

waar
de turk
zijn voet zet...
(m.v.d.b.) En onlangs kwam het mandement van de bisschoppen, met de algemene
verontwaardigde reactie in heel het Vlaamse land en de opflakkering van het studentikoze «Walen buiten ». Deze strijdkreet
was niet nieuw. Reeds vroeger, o.m. tijdens
de marsen op Brussel, werd geroepen « Walen builen» en ook «Eet meer Walen ».
Maar wat aanvankelijk bedoeld was als een
boutade, werd nu bloedige ernst en het
« Walen buiten » verspreidde zich over heel
Vlaanderen als een lopend vuurtje, als een
uitlaatklep voor een al te lang opgekropte
verzuchting.
Dat de Walen zelf het niet namen is
nogal begrijpelijk, maar ook anderen waren niet mals in hun oordeel. De franstalige dag- en weekbladen steigerden
en
spuwden vuur en vlam en de zeer kristelijke «LïBre Belgique » predikte dat men
die Vlaamse onverlaten onverbiddelijk mores moest leren.
In de Senaat noemde Piet Vermeylen het
«een schandelijke slogan» die hij «beschamend vond > voor de Vlamingen. Vanzelfsprekend moet deze salonsocialist het
ook beschamend vinden dat zijn vader, August Vermeylen, eens heeft geschreven :
« Ik heb het heuglijk feit meegemaakt, dat
de Braban^onne werd uitgefloten i.
Hoe dan ook, daar zitten we nu met een
slogan, die niet in de smaak valt van « onze Waalse vrienden * (dixit Louis Riebooms). Wat nu gedaan ? We zouden aan
de Walen of aan de flaminganten genre
Vermeylen kunnen gaan vragen wat we
dan wel mogen roepen. Maar we kunnen
ook volharden in de boosheid. Wij kunnen
het Balkan-spreekwoord : « Waar de Turk
zijn voet heeft gezet, groeit geen gras meer»
transponeren op onze toestanden en zeggen : «Waar de Waal zich komt vestigen
in Vlaanderen, ontstaat een haard van verfransing > en... dus toch : Walen buiten.
Wij zouden ook het stafrijmpje van de
aanhef kunnen aanpassen en zeggen :
< Wij willen Walen weg.
Wilden Walen wijzer wezen,
Wij willen Walen weder».
Wijzer wezen moet dan betekenen dat de
Walen, als zij zich bij ons komen vestigen,
bereid moeten zijn zich hier te integreren,
zoals naar schatting een klein miljoen Vlamingen in Wallonië heeft moeten doen.
Zoniet zullen wij blijven roepen, luid
en lang en dikwijls, tegen alle betweters,
kleinmoedigen, dagdromers en «vrienden
van Waalse vrienden 3> in : Walen buiten 1

4

nazijn
ZAAKJES ZIJN ZAAKJES
I n het boulevardblad « Zondagmorgen » verscheen in grot e o p m a a k een « exclusieve »
reportage over de Molenbeekse bommenzaak. Het blad beweerde onder bulkende titels
d a t slechts een deel van het fameuze Vlaams Bevrijdingsleger « opgerold » was en dat
overal in Vlaanderen nog méér
b o m m e n liggen te wachten.
Het vergt niet al te veel verbeelding om vast te stellen dat
zen dergelijk stemmingsartikel
zeer bezwarend zou k u n n e n
zijn voor de
aangehouden
Brusselse b o m m e n f a b r i k a n t e n .
De toon van het stuk wijkt radikaal af van de vergoelijkende, minimalizerende toon die
« De S t a n d a a r d » inzake de
bommenaffaire van meet af
a a n heeft aangeslagen.
Nochtans komen « Zondagmorgen » en « De S t a n d a a r d »
uit één en hetzelfde huis, E m .
Jacqmainlaan n u m m e r 127 te
/ Brussel.
Afgezien van het bommenartikel brengt « Zondagmorgen » week aan week het meest
idiote proza voor minderontwikkelden op de m a r k t . Het
peil van dit weekblad
is in
meer dan één opzicht bedenkelijk en bedroevend.
Wat deert het de S a p b o y ' s
De Smaele en Piers. Als het
m a a r o p b r e n g t ! Moord, sex en
boramensensatie
voor
het
klootjesvolk;
A.V.V.V.V.K.
voor de Vlaamse intellektueel:
de
cocktail
der
Sappige
schoonzonen.
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DRIEMANSCHAP
Een weekblad dat zich goed
ingelicht waant of zich voordoet alsof, b r a c h t uit t w e e d e
hand een sensationele informatie over de Volksunie :
voortaan zou de Vlaams-nationale p a r t i j geleid worden door
het d r i e m a n s c h a p Van d e r
Elst-Coppieters-Romsée.
Niemand zal bij het vernemen van dit nieuws m e e r verbaasd geweest zijn dan onze
beide m a n d a t a r i s s e n en de h r
Romsée zelf. Alle drie verheugen zij zich, ieder op hun vlak,
over veel simpatie en gezag in
de Vlaams-nationale gelederen
ook zonder dat zij een triumviraat van « sterke m a n n e n »
vormen.
Het schijnt aan de uitvinders van dit nieuws o n t s n a p t
te zijn dat de Volksunie een
demokratische partij is, m e t
een t r a p van verkozen besturen, geleid door P a r t i j r a a d en
P a r t i j b e s t u u r w a a r de beslissingen kollegiaal en op voet
van gelijkheid der leden worden getroffen.
Voor een eenmansbeleid of
voor een tandem, een trumviraat, een k w a r t e t en zelfs een
vij fling
laat deze s t r u k t u u r
geen plaats. Het nieuws over
het t r i u m v i r a a t hoort dan ook
thuis in de k o m k o m m e r t i j d ,
waarin _het het licht heeft aanschouwd.

IN C A N A D A EN D E V . S .
De onvermoeibare Willem
De Meyer veroverde de jongste

Ook de N.M.B.S. wil op haar beurt een handje toesteken
om « Ie tres grand Bruxelles » te helpen verwezenlijken.
Zij koestert het inzicht, speciale reistarieven
in te voeten voor
huisvrouwendie te Brussel hun inkopen wensen te gaan doen. Dit tarief zal 50 t.h. vermindering
voorzien;
het
zal slechts buiten de spitsuren worden toegepast.
Radio en T.V. zullen ingeschakeld
worden,
om
voor dit tarief en het winkelen
te Brussel propaganda
te maken. De Denderstreek
komt
eerst
aan de beurt om te fungeren als proefkonijn.
De zelfstandigen
in deze streek zai op die wijzs
het brood uit de mond worden gestolen. Na de pendel-arbeid
nu ook de pendel-aankoop,
len
bate steeds van Brussel.' Volksvert-egenwoordiger
dr Van Leemputlen
heeft de minister
van
Verkeerswezen
reeds administratief
om opheldering
gevraagd.
.
j a r e n niet alleen de jeugdbewegingen, d e vrouwengilden
en de a r b e i d e r s voor het
Vlaamse lied, hij overrompeld e m e t zijn zingende pelotons
zelfs ons leger. Om de kroon
op het w e r k te zetten is hij nu
uitgetrokken
ter
verovering
van v r e e m d e kontinenten.
Hij vergezelde een aantal
Vlaamse s t u d e n t e n n a a r Canad a en de Verenigde S t a t e n

w a a r ze, op initiatief
van
« België in de wereld », gaan
helpen bij de oogst op de
Vlaamse t a b a k s f a r m s . Van de
gelegenheid m a a k t e hij gebruik o m een dozijn
liederavonden op t o u w te zetten die,
blijkens de eerste berichten,
druk bijgewoond worden door
onze
Vlaamse
emigranten
Daarenboven slaagde hij er in,
een reeks Vlaamse liederpro-

frastruktuur en van de noodzakelijke sociaal-ekonomische voorzieningen Het ge
volg daarvan is een achterstand die zich
laat gelden zowel op het sociale, het ekonomische als het kulturele vlak.
De achterstand en de achterstelling van
de Denderstreek zipi de rezultaten van
een bewust en planmatig gericht beleid
dat tot doel heeft, aan het Brussels ekonomisch leven te verschaffen wat het
nodig heeft : enerzijds arbeidskrachten en
anderzijds konsumenten.
Men is er voortreffelijk in geslaagd, de
ganse streek neer te drukken tot één reusachtig pendelgebied. De teloorgang van de
tradiiionele nijverheidstakken zoals teks
tiel en ledei (geen specifiek verschiinsel
voor de Denderstreek, maar hier met fataler gevolgen dan elders) werd niet ge
volgd door een voldoende inplanting \an
nieuwe en levenskrachtige bedrijven. Wel
integendeel : het aantal nieuwe werkgelegenheden staat niet eens in verhouding
met de natuurlijke aangroei van de bevolking ; van het ophalen van de sinds
decennia bestaande achterstand is niet
eens sprake Hen paar cijfers uit de tewerkstelling te Aalst zelt illustreren dat
duidelijk. In 1955 stelde de Aalsferse tek
stielnijverheid 6.277 arbeidskrachten tewerk. In 19()4 was dat cijfer gedaald tot
4.755. In de voedingsnijverheid zag het er
nauwelijks beter uit ; de tewerksie'ling
daalde er van 1.304 arbeidskrachten in
1955 tot 1.182 in 1964. In de lederniiverheid was het zo mogeliik nog katostrofaler : van de 1.235 arbeidskrachten in 1955
bleven er in 1964 slechts 794 over. Alleen
in de metaalnijverheid was er een (flauw)
hchtpuntje : het aantal tewerkgestelden
steeg er van 541 tot 781,

SHAPE AAN DE DENDER?
Het stadsbestuur van Dendermonde vestiging een oplossing te vinden voor een
lieeft onlangs een initiatief genomen dat deel van zijn sociaal-ekonomische proop het eersle zicht slechts verbazing en
blemen. Het is er van uitgegaan dat de inbij nader toekijken slechte ergernis kan planting van een administratief-nulitair
wekken : de Ilendermondenaren deden
apparaat zoals Shape — een gemeenschap
het aanbod, een prachtige en nog haa.st
van om en nabij 3.000 mensen — een imongerepte Scheldeoolder op het grondge- puls zou betekenen voor gans de streek
bied van hun genieente'ter beschikking te en de weg zou openen voor een sociaalstellen van het militair Navo-hoofdkwar- ekonomische ontwikkeling die langs antier, de Shape.
dere wegen blijkbaar niet kan worden
verwacht of bekomen.
Toen een paar maanden geleden werd
bekend dat de Shape, die door de (nuille
Wij beschouwen dit Dendermonds ini
uit Frankrijk werd versve/en, naar een ' tiatief als een hoogst betreurenswaardige
nieuwe standplaats in België op zoek was, en niet goed te praten stap. Maar ander
werd dit nieuws in ons land zonder al te zijds IS het duidelijk dat de Dendermonveel geestdrift aanhooid. Niemand was denaren t.ot deze stap slechts gekomen
erg scheutig op deze vestiging, die ons zijn c)nder druk van wat zij als een dwinbuitenlands beleid voorgoed vastspijkerde gende noodzaak hebben beschouwd Deze
op een koers waarvan steeds meer wordt
noodzaak bestaat inderdaad de noodzaak
betwijfeld of het wel dp meest efficiënte
voor Dendermonde en voor heel de Denis. Daarenboven werden tal van steekhouderstreek — waartoe ook Aalst behoort —
dende ekanomische argumenten tegen een
om een nieuwe impuls te krijgen en om
eventuele vestiging van Shape aangevoerd, te ontsnappen aan het onzalig statuut dat
In de streek die door de regering uitgede ganse Denderstreek thans heeft : dat
kozen werd voor het nieuw Navck-hoofdvan een slaapstreek te zijn ten bate \an
kwartier — het Henegouwse platteland het-Brussels bedrijfsleven.
rond Chièvres-Casteau — kwam een sterk
De Denderstreek — waarvan Aalst het
verzet tegen de vestiging tot uiting.'
hart en het belangrijkste centrum is —
Hoe komt een stadsbestuur als dat van
omvat een gebied dat 133 gemeenten met
Dendermonde er dan toe, gronden aan te in het totaal meer dan 475.000 inwoners
bieden voor de Shape-vestiging en zich telt en dat zich uitstrekt over het eigenaldus bloot te stellen aan heel wat kritiek, lijk arrondissement Aalst en over een
kritiek die trouwens niet op zich heeft deel van de arrondissementen Denderlaten wachten ?
monde en Brussel.
Het antwoord is doodeenvoudig. Het
Gans deze streek wordt aan haar lot
Dendermondse stadsmagistraat heeft deze overgelaten. Zij moet dienst doen als een
onsimpatieke en onverdedigbare beslisreservaat van arbeidskrachten ten bate
sing genomen onder druk van de omstan- van Brussel en in mindere mate ook Gent.
digheden : het heeft gemeend, in de shape- Zij blijft verstoken van een degelijke in-

Zoals men ziet : een uiterst negatief
bilan. Het is trouwens in hoofdzaak de
Denderstreek die verantwoordelijk is voor
het feit dat Oost-Vlaanderen onder de
Vlaamse provincies op de allerlaatste
plaats komt inzake de groei van werkgelegenheid. Inderdaad, stellen wij de te-

g r a m m a ' s te laten uitzenden
door Noord-Amerikaanse radiostations.
De a m b a s s a d e u r s die Vlaanderen uitzendt, zijn van een
a n d e r en stevigei gehalte dan
onze door-de band se Belgische
diplomatieke
vertegonwoordi
ging die van kuituur — a l t h a n s
van Nederlandse kultuur —
d o o r g a a n s het alfa
nog met
kent.

werkstelling in 1955 gelijk aan 100, dan
bereikt in 1965 de indeks 130 \oor J.imburg, 122 voor Antwerpen, 120 voor WestVlaanderen en 110 voor Oost Vlaanderen.
De longsle regeringen, waarin zowel de
C.V.P. als de B.S.P. en deP.V.V, hun \ e i antwüordelijkheid opnamen, hadden weinig of geen belangstelling voor de Denderstreek Zeven laar geleden werd een
richtplan voor de ontwikkeling en de
ruimtelijke ordening van de streek opgesteld , het bevindt zich vandaag nog steeds
in het papieren stadium .Meer dan een
jaar geleden werd langs wettelijke weg de
mogelijkheid geschapen om de streekstudies in planning en realisatie om te zetten . in de Denderstreek gebeurde er
echter nog mets. En het onlangs met zoveel bombast aangekondigde Vijfjarenplan
voor Openbare Werken van minister De
Saeger bevat aeen franti voor werken in
de Denderstreek,
De veraiitwo.jrdelijklieid voor de achterstelling en de achterstand van deze
streek met haar nochtans uitzonderlijke
nijvere bevolking berust dan ook in de
allercer.ste plaats bij het unilaii en Brussels bewind, zoals het door de drie grote
partijen wordt gevoerd Dit bewind heeft
vervolgens niet de minste moeite, om de
mandatarissen der drie grote partijen in
de Denderstreek iedere bittere pil te doen
slikken : de 'Valsterse en Dendermondse
parlementairen van de ("..V.P., B.S.P. en deP.V.V. zijn in lengte van jaren slechts de
onderdanige uitvoerders geweest van een
politiek die regeirecht tegen de sociale,
ekonomische en kulturele belangen van
hun kiezers indruist.
Alleen met een verstel king van de \ .U.
die de federale herinrichting van België
afdwingt en meteen een einde maakt aan
de Brusselse overheersing, komen er nieuwe en betere kansen "Voor heel de Denderstreek en voor Aalst.
Jan Coudron,
provincieraadslid.
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AARDRIJKSKUNDE
De eerste prijs in aardrijksk u n d e gaat deze w e e k n a a r de
B r u s s e l s e « Pourquoi-Pas ? »,
die een n i e u w e A n t w e r p s e
r a n d g e m e e n t e o n t d e k t e : «Men
weet dat Merksem beschouwd
w o r d t als h e t toevluchtsoord
van al w a t gewezen SS-er is of
flamingantisch e k s t r e m i s t , sep a r a t i s t , a a n b i d d e r van B o r m s ,
Volksuniemilitant en a n d e r ges p u i s van hetzelfde slag; h e t is
i n d e r d a a d niet toevallig
dat
h e t w o u d langsheen de spoorweg te W a a s m u n s t e r b e k e n d
s t a a t o n d e r de n a a m van h e t
Zwarte Woud»...
Die van W a a s m u n s t e r zullen
niet weinig r a a r opkijken, d a t
ze n u plots in een M e r k s e m s e
wijk blijken te w o n e n !
De overige i n f o r m a t i e die
« Pourqui-Pas ? » over Vlaanderen brengt
is
overigens
doorgaans navenant.

KOZAKKENMANEUVERS
I n de Brusselse omgeving
daarentegen
is « PourquoiPas ? » b e t e r t h u i s en w a n n e e r
h e t blad d a a r o v e r
schrijft,
m o e t e n we het d u s k r e d i e t geven. O n d e r de titel « De rijksw a c h t oefent - De m i n i s t e r
heeft schrik » : vertelde het
franskiljons weekblad : « De

mensen
die langs het oefenplein van E t t e r b e e k w o n e n ,
zover ze een scheut krijgersbloed in de a d e r e n hebben, komen best
aan hun trekken.
S i n d s w e k e n zijn ze getuige
van de onafgebroken oefeningen d e r r i j k s w a c h t . Voortdur e n d v e r t r e k k e n jeep-konvooien n a a r geheimzinnige b e s t e m mingen; p a a r d e n rijden af e n
aan, inspekties e n tegeninspekties volgen m e k a a r o p . Zal
m e n heel de r i j k s w a c h t loslaten op de gangsters ? Zal m e n
m e t h e t blaasballonnetje
de
h a r d r i j d e r s en de d r i n k e b r o e r s
van de wegen jagen ? Weineen,
n i e t s van dit alles. H e t is é n
ernstiger
én tegelijk m i n d e r
b e p a a l d . De m i n i s t e r van Binn e n l a n d s e Zaken, de h e e r Vand e r Poorten, heeft schrik ».
De « Pourquoi-Pas ? » weet
eveneens t e vertellen,
waarvoor V a n d e r P o o r t e n
schrik
heeft: o k t o b e r , de opening van
h e t a k a d e m i s c h j a a r te Leuven.
Aan de ene k a n t de V l a a m s e
s t u d e n t e n m e t n a a s t en a c h t e r
zich de V l a a m s e g e m e e n s c h a p ,
die zich vast v o o r g e n o m e n
h e b b e n h u n goed r e c h t te Leuven af te dwingen m e t een geweldloze, d e m o k r a t i s c h e aktie.
Aan de a n d e r e k a n t de Etterbeekse kozakken. E n d a a r t u s sen een angstige, dus d u b b e l
gevaarlijke, minister. Spektakel te over !

Aggiornamento
: kardinaal Giacome Lercaro wordt binnenkort
75 en legt dan zijn
aartsbisschoppelijke ambt neer. Hierboven
de kardinaal in aktie tijdens de karnaval
van Bologna
enkele
maanden
geleden.

FRANS-VLAANDEREN
Wie volgende week vrijdag
te 20 u 30 op h e t tweede prog r a m m a van de B.R.T.-radio afstemt, krijgt d a a r flitsen te
h o r e n uit d e Frans-Vlaamse
k u l t u u r d a g e n te W a r e g e m (die
verleden zondag p l a a t s g r e e p )
en te Ekelsbeke ( n u volgende
zondag).
In het programma
k o m e n v e r d e r s t e m m e n uit
Frans-Vlaanderen.
I n m i d d e l s is de I9e FransVlaamse k u l t u u r d a g t e Waregem een groot succes geworden. De sectievergaderingen
w e r d e n bijgewoond d o o r een
250-tal d e e l n e m e r s ; de slotzit-

ONWEERSTAANBAAR
De oude filosoof Kant wist al dat, als
de politiek beschouwd wordt als een mechanisme van de natuur waarbij dan de
vrijheid en ook de morele zin en verantwoordelijkheid geen enkele rol hebben, de
rechtvaardigheid zelf en ook elk streven
naar recht zinloos worden. Wie merkt
hoe velen hun levensomstandigheden en
de moeilijkheden en drama's die hen overkomen werkelijk ondergaèn, als waren ze
niets anders dan vallende stenen die overgeleverd zijn aan de zwaartekracht, wie
pijnlijk ervaart hoe grote groepen en vaak
een gans volk op een gelijkende wijze tyrannen en machtigen dulden en ondergaan, zou zijn geloof in de vrijheid en in
het recht wat gemakkelijk kunnen verliezen. De verstandige volksmens drukt dat
uit als hij zuchtend zegt dat er toch niets
aan te doen is, dat het toch altijd zo is
geweest...
Maar die zucht is het teken \an zijn
verstand, van twijfel aan wat hij zegt, van
zijn niet-aanvaarden, van zijn opstand
tegen wat hij zegt. Het lijkt allemaal wel
zo, er schijnt niets tegen in te brengen en
daarom zegt hij het dan ook. Maar eigenzo zijn. H e t is met goed. Bij zo iets moet
lijk, in de grond, van harte miig het niet
men zuchten — beter nog vloeken.
Want geen mens aanvaardt dat hij hier
eigenlijk rondloopt en niets te doen heeft.
Geen mens neemt aan dat er tussen hem
en een wolk die door de wind wordt
voortgedreven — zelfs al is het een donderwolk — eigenlijk geen ander verschil
is dan dat die wolk geen benen heeft om
zich voort te bewegen. Er is ten slotte
geen koddiger figuur dan de mens die met
een soort « apostolisch » vuur zichzelf en
de anderen tracht te overtuigen dat de
vrijheid een droom is en de rechtvaardigheid een zinsbegoocheling. Maar tussen
het zuchten of vloeken om wat onafwendbaar schijnt en het werkelijk stre\en naar
recht en vrijheid, ligt een eindeloze af-

stand. Daartussen zijn er talloze vormen
van menselijkheid, van verlangen en willen.
Het is wel niet zo dat wie eens diep en
intens gezien heeft wat vrijheid en recht
als menselijke voltooiing betekenen kunnen, dit nóóit meer vergeten kan. De mens
heeft zoveel mogelijkheden, ook mogelijkheden tot verval. Maar misschien blijft hij
toch wel voor altijd « besmet » met die
ervaring. Misschien is dit iets dat hij nooit
helemaal vergeten kan. Misschien is hij
nooit meer zoals hij tevoren was, in woordeloze, gedachteloze overgave aan het
ogenblik en wat daarin met hem gebeurt.
Misschien weet hij sindsdien, onverwoestbaar, dat hijzelf iets doen kan.
Iets gelijkends schijnt met ons volk gebeurd te zijn door de onberekenbaar invloedrijke bisschoppelijke
verordening
van 15 mei van dit jaar. Zelfs de grootste
pessimist had over de berg van onrecht
een sluippad verwacht waarlangs men de
knechten kon wegleiden, had bij het ontkennen van elke vrije beslissing over
eigen lot een misleidend « vaderlijk »
woord verwacht. Er was geen schijn van
\rijheid, geen schijn van aandacht voor
het elementairste recht. En daaruit, uit
deze nacht, is het vage vermoeden geboren
van wat het zijn zou als wijzelf beslissen
zouden ; van wat recht en vrijheid voor
ons volk betekenen. En dit « zo kan het
niet » en « zo zal het niet » zijn als de
zucht en de vloek geweest van wie niet
nemen kan wat onafwendbaar schijnt. Dit
is de nieuwe geboorte geweest voor een
bewust menselijk leven dat voor een Vlaming en Nederlander Vlaams en Nederlands zijn moet.
Misschien zal ook ons volk nooit meer
vergeten, nooit meer zijn als vroeger, onbewust en grenzeloos duldend. Maar dan
is een nieuwe jacht begonnen. Onweerstaanbaar.
Is'emrod.

ting verzamelde m e e r dan 400
t o e h o o r d e r s , w.o. heel w a t
Noord-Nederlanders
en mensen uit Frans-Vlaanderen.
Op deze k u l t u u r d a g w e r d
h u l d e g e b r a c h t aan André Dem e d t s n a a r aanleiding van
diens zestigste verjaardag :
een m e e r d a n verdiende hulde voor deze overtuigde Vlam i n g en g r o t e v r i e n d van
Frans-Vlaanderen.
Ook op een a n d e r vlak bleek
d e jongste dagen dat Vlaander e n intens blijft meeleven m e t
de N e d e r l a n d s e gebieden
in
F r a n k r i j k : in het T.V.-prog r a m m a « Ten huize van... »
besteedde Jozef Van Overstraeten een belangrijk deel
van
zijn u i t e r s t boeiende en overtuigd Vlaams-nationale uiteenzetting
aan
Nederland
in
Frankrijk.

SAY

CHEESE,

dat, moest België een republiek worden, de prezident
van die republiek zou m o e t e n
leveren.
E n het blad vroeg
zich af,
wie zich zoiets zou
k u n n e n voorstellen : prezident
D ' H a e s e l e e r ! J o s Van Eynde,
die n a t u u r l i j k de pozitie van
Van Acker verdedigt, verkneukelde zich : « D'Haeseleer 2de
m a n in het land ? Nog niet
eens de 2de m a n te Aalst ! ».
Uit de reakties van de CVPen de BSP-pers, zowel als van
zijn partijgenoten die h e m
r e e d s zonder
ministerportefeuille lieten afdruipen,
kan
Louis D'Haeseleer — mits een
tikje zelfkennis
en kritische
zin — t h a n s heel goed zijn ware formaat en betekenis aflezen : hij is een o n b e d u i d e n d
m a n n e t j e , een louter stemmenj a g e r ten bate van de franskiljonse partij bij uitstek, d e
P.V.V.

BOY !

De Aalsterse P.V.V .-volksvertegenwoordiger
D'Haese- V.A.B.
leer m o e t m o m e n t e e l n a r e dagen beleven. Hij is een vrien- STAATSGEVAARLIJK
delijke jongen, die m e t dienstMinister Poswick schijnt af
b e t o o n en een cheese-glimlach en toe toch nog wat a n d e r s te
een rekord-aantal
voorkeur- doen d a n
valschermspringen
s t e m m e n a c h t e r zijn n a a m en poseren vo<» de door h e m
wist te b r e n g e n . Daar eindigen o n t b o d e n persfotografen.
e c h t e r én het formaat én de
Zoals blijkt uit een d o o r
mogelijkheden van de m a n .
h e m gegeven a n t w o o r d op een
De n a r e dagen zijn het ge- p a r l e m e n t a i r e vraag van o n z e
volg van een hele h o o p tegen- senator dr. Roosens,
billijkt
vallers. Vooreerst w e r d D'Hae- hij volkomen het o p t r e d e n van
seleer netjes op het m a t j e ge- een officier, die een k o r p o r a a l
laten bij het verdelen van de o p d r a c h t h a d gegeven o m d e
ministerportefeuilles in de re- k e n t e k e n s van het « V l a a m s
gering Van den Boeynants. Kruis » en V.A.B.'s « VrijwilVervolgens k w a m de stem- lige h u l p op de weg » van
ming over het wetsvoorstel diens a u t o te verwijderen.
Verroken, dat voor D'HaeseI n een n o r m a a l , niet-volksleer een onprettige nasleep vreemd leger zou de k o r p o r a a l
h a d in de plaatselijke Aalster- stellig tot voorbeeld
gesteld
se p e r s . E n t h a n s w o r d t de worden o m d a t hij zich belangm a n heen en weer geslingerd loos ten dienste stelt van zijn
tussen hoop en w a n h o o p inza- m e d e b u r g e r s die een ongeval
ke het voorzitterschap van de of m o t o r p e c h krijgen langs d e
K a m e r . Zoals m e n weet zou d e baan.
In het Belgisch leger
P.V.V. bij de h e r n e m i n g van niet : het volstaat dat de n a a m
het p a r l e m e n t a i r w e r k kamer- van menslievende verenigingen
voorzitter Van Acker vervan- m e t « Vlaams » begint, o p d a t
gen willen zien door een PVV- zij — we citeren de a c h t b a r e
er. Twee n a m e n w o r d e n voor- heer Poswick — « in de eenopgesteld : J e u n e h o m m e en heid aanleiding geven tot komLouis D'Haeseleer. Jeunehom- m e n t a a r nopens het eventueel
m e is o n a a n v a a r d b a a r o m d a t politiek k a r a k t e r van bedoelde
hij een eentalige francofoon is. organizaties ».
En Louis D'Haeseleer's kandiHeel wat Vlaamse parled a t u u r doet zo belachelijk aan, mentsleden — ook a n d e r e d a n
dat zelfs de P.V.V. tienmaal V.U.-mandatarissen — zijn lid
zal aarzelen alvorens ze te van de V.A.B. Het zal h e * ten
stellen.
zeerste verbaasd hebben, van
de heer Poswick te horen d a t
ze dat liever niet zouden doen.
HAHA, D'HAESELEER !
Zoals heel wat Vlaamse offiI n m i d d e l s lacht een groot cieren, leden van de uit V.T.B.deel van de Vlaamse p e r s de V.A.B. voortgesproten S i m o n
Aalsterse P.V.V.-er
vierkant Stevinstichting, h u n eigen meuit : haha, die D'Haeseleer ! ning wel zullen h e b b e n over
De « Gazet van Antwerpen » de zoveelste sprong (bekkenomschreef het voorzitterschap en niet v a l s c h e r m s p r o n g ) van
van de K a m e r als een a m b t Waals P.V.V.-haantje Poswick.

mi

de wereld
Te midden van de ontstellende rapporten over de niet-zo-spontanc doch door
Mao en ztjn profeet. Lm Piao uitgelokte kultuur-i ebellie, en na de konklusie die
wij verleden week trokken — dat wij ons geen illusie moeten maken over de imperialistische fundering van het maoisme, richten wij onze angstige bltk op het
niet-kommunistische Azië. En wij stellen ons de vraag : op welke manier kan
dat niet-kommunistische
Azië de balans vasthouden tegen dat grote gewicht,
China, in ? Afgezien van alle diskussles over de oppoitimiteit van de wijze waarop de Amerikanen nu in Vietnam de bres dichthouden, kan men zich zeer ernstig
afvragen of de niet-kommunistische landen rond China op een of andere manier
een gewicht kunnen vormen, of vormen, zonder dat de Westerse landen — we
denken nu even niet alléén aan de Verenigde Staten — hen daarbij helpen ?

ZÜIO-ÖOST-AZIATISCHE

Vielkong-soldalen

Het antwoord zou veronderstellen
dat wij ergens genoeg eenheid en stabiliteit in die landen ontdekken, waarop verder zou gebouwd kunnen worden om de defentie die de Verenigde
Staten nu volledig op hun schouders
nemen, voort te zetten, in het geval dat
de Amerikanen niet langer meer in de
vuurlinies kunnen zitten. Met andere
woorden, is er tussen de Zuidoostaziatische niet-kommunistische landen een
machtspatroon aan het groeien dat een
tcgengewicht kan vormen tegen China's
macht ?
Gesteld dat dit machtspatroon niet
zou bestaan, dan kan men met enige
zekerheid voorspellen dat die Zuidaziatische landen, een voor een, gedoemd
zouden zijn om te bezwijken tegenover
het numeriek overwicht van de Chinese kolos Dit laatste is een clement dat
geïncorporeerd is in het maoïstische
imperialisme We zouden eveneens
kunnen stellen dat de enige manier
waarop de Amerikanen uit hun geengageerde positie in Vietnam kunnen
geraken, deze is van zo vlug mogelijk
een Zuidoostaziatisch blok te helpen
tot stand komen.
Enkele jaren geleden kon men
slechts met veel moeite een dergelijk
machtspatroon ontwaren. Nu zijn er
wel enige indikaties die erop wijzen
dat een dergelijk eenheidsstreven onder de Zuidoostaziatische landen sneller aan het groeien is dan men zou
verwachten.
Men zou nochtans kunnen veronderstellen dat dat kontradiktorisch is met
de huidige smeltkroes die Zuidoost-Azie in leite is : een jungle van rassen
en godsdiensten. Een Indonesië dat
steeds in een potentieel konflikt kan
uitbarsten met Australië, en dat nog
maar pas een akkoord heeft geratificeerd met aardsvijand Maleisië (het is
er toch eindelijk van gekomen!). ZuidVietnam dat eerder in spanning leeft
inet zijn nabuur Thailand. Japan dat
met Korea niet over de baan kan Het
patioon ziet er weinig logisch uit.
In feite zitten de mogelijkheden voor
een machtspatroon bij de twee machtigste landen van Zuidoost-Azië ! India
en Japan. Deze twee landen beslissen
over de toekomst van een kontra-gewicht tegenover China.
De zwakte van het Zuidoostaziatische werelddeel ligt voornamelijk in

het feit dat Japan militair-politiek kort
werd gehouden (door de Amerikanen,
die slechts in 1954 toelieten dat Japan
« zelfverdedigingstroepen » mocht hebben).
India heeft wel een grote legermacht. Maar aan de ene kant stuurt
India er nooit op aan om militaire
pakten te sluiten in verband van een
Aziatische veiligheidsgordel. De Amerikanen hebben aan de andere kant
hun militaire hulp aan India in toom
gehouden, omdat er vele redenen zijn
om te veronderstellen dat India die
macht wel eens zou kunnen gebruiken
om zijn nabuur Pakistan te lijf te
gaan.
Het is zeer recent duidelijk geworden door zekere verklaringen van Dean
Rusk, te Tokio gedaan, dat het Amerikaanse Foreign Office op dit ogenblik
bezig is met het oprichten van een militaire alhantie j;an Aziatische landen,
waaronder Japan, Zuid-Korea, Formosa,^ de Filippijnen, Zuid-Vietnam, Thailand, Nieuw-Zeeland en Australië. In-

in Nooi d-Vietnant : onderdeel van het

dia werd er blijkbaar buiten gelaten.
Het zou een alliantie moeten worden
van de konventionele strijdkrachten
van deze landen. De atoom-verdediging
van deze ring rond China was nu reeds
volledig, zei Dean Rusk. Maar ze bleef
totaal in handen van Amerika.
We zien eigelijk niet in waarom India én Indonesië — die allebei met
China duidelijk overhoop liggen — bij
deze Zuidoostaziatische alliantie niet
onmiddellijk betrokken worden. (Wat
het aantal hoofden betreft, heelt India
al twee keer zoveel als die acht landen
tezamen !).
Voor wat Japan aangaat, zal het varken waarschijnlijk wel gebonden liggen bij de positie van het Japanese
« defentie-leger » die nog altijd niet
duidelijk is, laat staan dat het de mogelijkheid heeft tot sluiten van militaire allianties. Daarbij zou het centraal
stellen van een Japanese militaire
macht in slechte aarde vallen, na 20
na-oorlogse jaren. Dat Japan opnieuw
dé ekonomische macht van Azië ge-

Mao-imperialisme.

worden is in diezelfde tijd wekt zoveel
onbehagen niet op bij de andere Aziatische landen als dat het opnieuw een
militair-politieke macht zou worden.
Een as Tokio - Nieuw-Delhi zou ongetwijfeld bij de andere Zuidoostaziatische landen slecht onthaald worden.
En nochtans is Japan het enige land
dat ekonomisch een militaire alliantie
zou kunnen ondersteunen. Voorlopig
moeten de Amerikanen, en een beetje
de Britten, de zware last dragen. Dat
zij op dit ogenblik er ernstig aan denken in dié richting een oplossing voor
hun Zuid-Vietnamese impasse te zoeken, is geruststellend. Maar of de Zuidoostaziatische landen er zelf genoeg
van overtuigd zijn dat een tegenwicht
tegen China ten lange laatste in hun
eigen samenwerking ligt, is een andere
\raag
Zij hebben gelukkig één ekskuus, nl. dat zij andere problemen hebben dan militaire. De strijd tegen de
honger en armoede.

Mao Tse Toeng bij de ontvangst van een groep Afro-Azialischc schrijveis, op de vooiavond van de « kultuiele

E.H.M.

revolutie».
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WAARHEID
STAAT, KERK, EN VLAAMSE HOGESCHOOL

Vit het verzet tegen de bisschoppelijke verordening is
ontegensprekelijk-iets
goeds geboren : het zoeken naar de naakte waarheid, naar de blote feiten inzake
hoger universitair onderwijs. De Vlaamse achterstand — dic wtci opnieuw blijkt
uit de pas gepubliceerde hogeschoolstatistieken
(J) — is het gevolg van systematische achteruitslelling van de Vlaamse gemeenschap, vooral vanwege de
kerkelijke inrichtende macht. Wat nog erger is : de wet op de universitaire
expansie van 9 april 1965 schept geen orde, geen gelijkheid.
Het zal ieder onbevooroordeeld lezer
en toeschouwer dan ook duidelijk zijn,
dat de houding van de V.U. in het parlement, juni 1966, de enige juiste was :
de verhoogde kredieten aan de « vrije »
(?) universiteiten weigeren, omdat deze aan Vlaanderen onrecht aandoen en
de centen van de Vlaamse belastingbetaler en kerkganger misbruiken voor
Franse onderwijsexpansie.
Vóór de wet van' 9 april 1965 waren
er in België 21 « universitaire » instellingen, m.a.w. naast de 4 universiteiten
waren er 17 met de universiteitsfaculteiten « gelijkgestelde » inrichtingen erkend.
Zeer leerrijk is de verdeling van deze
21 instellingen volgens taalstelsel, zoals
af te lezen uit onze eerste tabel.
Aan de 11 instellingen die « wettelijke » graden mochten afleveren, valt
de taaiverdeling der leerstoelen uit als
volgt : 125 voor hel Frans, 80 voor het
Nederlands stelsel. Deze achterstand
was in werkelijkheid nog groter dan 45
leerstoelen, want alleen te Luik werden
sommige (voor de technische-industriele samenleving uiterst bela'ngrijke)
wettelijke oriëntaties onderwezen.
In de « wetenschappelijke » graden
komt het Nederlands stelsel er al even
bekaaid uit : 35 leerstoelen minder.

In de wel van 9 april 1966 vinden wij
21 universitaire instellingen die, ingedeeld wegens taalstelsel, inderdaad een
verschuiving ten goede laten blijken ;

7 van het Frans stelsel (Bergen, Luik,
Namen)i
4 \an het Nederlands stelsel (Gent,
Antwerpen)
3 tweetalig (Brussel, Leuven).
De bij de wet van 9 april 1965 voorziene jaarlijkse forfaitaire staatstoelagen voor de universitaire instellingen,
die geen Rijksinstellingen zijn, zullen
in 1967 percentsgewijs worden verdeeld zoals aangegeven in onze tabel 2:
Voor 1967 bedragen de staatstoelagen
in absolute cijfers : 155.000.000 fr voor
het Franstalig stelsel; 52.000.000 fr voor
't Nederlandstalig stelsel; 1.574.000.000
fr voor het tweetalig stelsel.
De V.U. had in het parlement overschot van gelijk nu meer belang
te hechten aan de verdeling van de
kredieten binnen de « tweetalige » universiteiten Leuven en Brussel, dan aan
het wetsvoorstel Verroken.
Het was politiek onverantwoord vanwege de Vlaamse parlementairen uit de
nationale partijen deze kredieten goed
te keuren, zonder dat een boekhoudkundige verdeling volgens taalstelsel
vóór lag.
Het was veel gemakkelijker 8 weken
lang te bekvechten rond het wetsvoorstel Verroken. Dat deed toch Leuven
noch Brussel pijn.
De amendementen van de V.U.-kamerfraktie integendeel, sneden in het
vlees... of, beter, in de geldbeurs.

Frans
7
Nederlands 5
Tweetalig
6
Toch ware het verkeerd Ie \rocg tevreden te zijn.
En ook hier weer het zelfde verDe financiële besteding van de staatsschijnsel : een ruim aantal moderne geldcn door de « tweetalige » instellin« titels » werden alleen in het Frans af- gen en hun werking doet nog vele
geleverd te Brussel en te Luik.
vraagtekens rijzen. Nog geen spoor van
Een globale samenvatting voor de 21 het « boekhoudkundig » plan waaruit,
universitaire instellingen vóór 9 april op klare wijze, de bestemming der gel1965 is dan ook onthutsend voor de den volgens taalstelsel zou blijken !
Vlaming 1 Zij onthult een achterstand
De studie van het universitair ondervan 6 universitaire instellingen, 80 uni- wijs in België werd inmiddels bij K.B.
versitaire leerstoelen, 20 universitaire van 1.12.1965 o.m. toevertrouwd aan
titels.
een «Bijzondere Commissie van de
Niet minder verhelderend werkt de Nationale Raad voor wefenschapsbegeografische spreiding : de franstaligen leid ». Wie hier « geminorizeerd » werd,
vonden hoger universitair onderwijs in blijkt uit de samenstelling van de ver7 lokaliteiten (waarvan 2 Vlaamse ste- tegenwoordiging der universitaire iaden : Leuven en Antwerpen); de ne^, stellingen ;
' "
M. Coppieters.
derlandstaligen slechts in 4 lokaliteiten !
De feitelijke toestand was voor de
TABEL 1
Vlaamse volksgemeenschap echter veel
FRANS
NEDERL.
TWEETALIG
Wettelijke graden
ongunstiger dan deze cijfers kunnen
6
2
3
aantonen. Binnen de tweetalige uniWetenschappelijke
graden
6
4(*)
4
versiteiten, de K.U.L. en de V.U.B., waren de nederlandse leerstoelen onvolle12
dig uitgebouwd, geen fakulteiten...
(*) één ervan is een avondschool te Brussel.
maar slechts « leergangen », financieel
benadeeld ten gunste van de zogeheten
«centrale» diensten...
TABEL 2
Er lagen dus, onder de regering Lefè• Instellingen van het Frans stelsel :
15,5(*)
vre-Spaak, redenen genoeg voor het
•
Instellingen van het Nederlands stelsel :
5,2(*)
grijpen om de universitaire expansie
• Tweetalige instellingen :
157,4(*)
bij wet ter hand te nemen. Vlaanderen
(*) in verhouding tot de
Rijksuniversiteiten.
was ook dan weer eisende partij.

I^IEVWS VAN DE VOLKSUNIE-

PARLEMENTSFRAKTIES
UNIVERSITEIT LEUVEN

De Leuvense universiteit verspreidt in Vlaanderen tweetalige plakbrieven met het Frans
voorop, over de « Service des
jobs - Jobdienst ». Wim Jorissen vroeg de minister van Nationale Opvoeding of dit
strookt met de taalwetten.
Uit het antwoord blijkt dat
de wet van 30 juli 1963 betreffende het onderwijs niet van
toepassing is op de universiteiten Om evenwel te kunnen
uitmaken of de wet van 2 augustus van dat jaar en handelend over het gebruik der talen in bestuurszaken, van toepassing is in dit geval, zal de
betrokken minister aan de universiteit inlichtingen vragen
nopens de rechtspozitie van
het « Universitair sociaal centrum » dat de affiches verspreid heeft.

Vei keersveiligheid

en afhandelen van ongevallcndossiers

INLICHTINGEN

: vragen van Wim Jorissen.

aard kan zijn vele gevallen
vlugger te kunnen afhandelen.

ONGEVALLEN

Op een vraag van Wim Jorissen aan de minister van Justitie deelde deze mee dat verzekeringsmaatschappijen via een
speciaal daartoe bestemd formulier, inlichtingen kunnen
vragen bij de rijkswacht of de
politie over de objektieve omstandigheden van ongevallen
(plan van ongeval, partijen,
weersgesteltenis, e.d.) wat van

j

VERKEERSVEILIGHEID
In \erschillcnde parlementaire vragen verzocht senator
Jorissen de minister van Openbare Werken om inlichtingen
en maatregelen in verband
met de ongevallen aan enkele
gevaarlijke kruispunten. Zo
onder meer te Dilbeek, waar in
1965 op de weg Brussel-Ninove

56 ongevallen, waarvan drie
met dodelijke atloop, gebeurden en te Walfergem-Asse en
Asse-ter-Heide waar het gevaar
eveneens zeer groot is, wat on
langs nog bewezen werd door
het tragische ongeval met de
schoolkinderen. De minister
beloofde voor Dilbeek de verwezenlijking van verschillende
lichtseininstallaties en het vernieuwen van verschillende verkeerstekens, terwijl voor wat
Asse betreft een deskundig onderzoek zal plaatshebben.

HELLEND

VLAK

Het beruchte hellend vlak
van Ronquières zal, wanneer
het in dienst genomen wordt
minstens 3.232.000.000 fr gekost hebben. Dit is het cijfer
dat de minister van Openbare
Werken opgeeft bij een vraag
van senator Jorissen. Hij haast
zich erbij te zeggen dat de uiteindelijke kostprijs van het
eigenlijke hellend "vlak wordt
geraamd op 2,1 miljard frank
want dat in het eerst-opgegeven cijfer ook de kosten begrepen zijn van verschillende
andere werken zoals het bouwen van een 300 m lang brug-

kanaal, het uitvoeren van een
4 km lang kanaalvak in ophoging, het bouwen vzs een verbindingslandhoofd en van een
hydro-elektrische centrale.
Wat allemaal niet wegneemt
dat men voor dit Waalse blufprojekt enorme bedragen méér
heeft moeten besteden dan
oorspronkelijk voorzien werd
en dat men na afloop van de
werken moet vaststellen dat
het kanaal zijn oorspronkelijke betekenis verloren heett!
ERE-AMBASSADEUR

De heer E Le Ghait is ereambassadeur van zijne Majesteit de koning der Belgen, zoals dat heet. Hij had met vermelding van deze titel een
brief geschreven aan het Franse dagblad Le Monde, handelend over de Nato. De daarin
tot uiting gebrachte meningen
konden wel moeilijk stroken
met de inzichten van de regering. Volksvertegenwoordiger
Coppieters vroeg de mmisler
van Buitenlandse zaken of een
gewezen diplomaat op dergelijke vi'ijze de Kroon en de
buitenlandse politiek van België mag in het gedrang brengen en of de landen die de Nato trouw bleven niet beledigd
werden door sommige aanhalingen in de brief.
De minister antwoordde dat
Le Ghait sinds 1954 eervol uit
zijn ambt ontslagen werd en
dat hij recht heeft op vermelding van zijn eretitels. Wanneer hij brieven richt tot de
buitenlandse pers dan is dat
onder zijn eigen verantwoordelijliheid.

kennen.
Ook de dorpshuizen, waarover wji
hoger spraken genieten een enorme belangstelling bij de massa. Zij bevatten
niet alleen ruimte voor ontspanning
maar ook toneelzalen, biblioteken, ge.
zondheidsdiensten, bioskoop, tentoonstellingsruimten enz... Wij woonden m
één van deze dorpshuizen een volksdansavond bij; het was werkelijk verrassend hoe nokvol de zaal gelopen
was niet alleen door «inheemse»
jeugd maar ook door toeristen van allerlei slag en nationaliteit. Het bleef
niet bij toe-kijken trouwens : de Friezen namen de « buitenlanders » gewoon
bij de hand en leerden in een ik en een

satie, niet alleen op gebied van toneel
en muziek, maar ook op dat van de
volksdans, het inrichten van tentoonstellingen, decorvervaardiging, grimeerkunst, pantomine, beeldende kunst,
radio, T.V., dorpshuizen enz...

e
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ADIELEN
De werking gebeurt per gemeente.
Nu is het zo dat Friesland niet erg
veel gemeenten heeft. De inrichtmg is
er namelijk helemaal anders dan elders ; wat hier gemeente wordt genoemd — eigenlijk spreekt men van
grietenijen of adelen zoals bijvoorbeeld : Tietsjerksteradiel, Wymbntseradiel, Ljouwerteradiel enz... — zijn

friese kuitu
in goeo

L

Ljouwert, of in het Nederlands Leeuwarden, is de hoofdstad van Friesland. Het
is een van de mooiste steden van Nederland met schilderachtige
binnengrachten,
door boogbruggen (de zogeheten « pijpen ») overspannen en op drie terpen gebouwd. De Prinsentün, aangelegd m 1648, was de « lusthof » van de Friese stadhouders en dus wel degelijk een plek die vandaag historisch verantwoord is
voor het onderbrengen van een aa,ntal instituten die belangrijk zijn voor de
Friese kuituur. Een van de belangrijkste is de « Fryske Kultuerried », de Friese
Kultuurraad, waarvan mevrouw Faber-Hornstra de direktrice is. Deze zeer aktieve dame stond ons tn haar zeer modern opgevatte kantoor — een ruimte midden de penseel en heitel-gewrochten van Friese kunstenaars — te woord over
de aard en het doel van de instelling waarover zij « het bevel voert ».
De Fiicse Kultuurraad bestaat twintig jaar. De bazis ervan werd gelegd tijde as de oorlog toen Fries- en Nederlandssprekenden, samenkwamen met
k instenaars en mensen die de kunst
bevorderden, dit alles onder leiding
1 an de « Rie fan de Fryske Biweging »
^de raad van de Friese beweging). Zo
was het dan ook mogelijk dat nog geen
week na het beëindigen van de krijgsverrichtingen de statuten konden vastgelegd worden. Het doel was, gelijklopend met het sociale en ekonomische,
ook het kulturele leven in Friesland
uit te bouwen. Het zou een overlegorgaan worden voor de kulturele organisaties en een adviesorgaan voor overheden en verenigingen. Opvallend is wel
dat de kulturele raad een partikuliere
organisatie is, dit in tegenstelling met
gelijke organen in andere Nederlandse
provinciën, Limburg niet te na gesproken. In Friesland heeft men van bij
het begin alle levensbeschouwelijke
richtingen gelijkwaardig met elkander
mee laten doen Er zitten mensen van
katoheke als van protestantse richting
in het bestuur. D^ bestuursleden zijn
echter geen ambtenaars aangesteld
door de overheid, zij zijn ook geen gemandateerden van bepaalde organisaties maar wel vertrouwensmensen uit
de verschillende groeperingen, mensen
die erkend zijn in de kunstkringen, in
toneel, muziek, volksdans, kunstambachten en noem maar op ..

•

WERKING
Nemen wij bijvoorbeeld het toneel,
dat in Friesland zeer aktief beoefend
wordt. Afgevaardigden van de onderscheidene toneelverenigingen kwamen
bijeen in een kommissie en formuleerden hun voorstellen die dan weer aan
de raad van de kultuurverenigmg werden voorgelegd. Op zeker ogenblik
werd zo voorgesteld een amateur-toneelschool in het leven te roepen hetgeen dan ook gebeurd is. Vanuit deze
school worden nu ieder jaar alle mogelijke kursussen en opleidingen gegeven.
Er zijn ook twee toneel-raadgevers gekomen die onder leiding van het bureau van de Friese Kultuurraad werken en de verschillende verenigingen
voor toneel bijstaan.
Naast toneelkommissie is er ook een
muziekkommissie in de raad. Zij overkoepelt al wat in Friesland met muziek te doen heeft en er zijn bijzonder
veel korpsen in deze provincie, dit
naast tal van zangverenigingen, waarvan er niet minder dan 120 bij de raad
zijn aangesloten. Er werd een opleiding voor korps- en koorleden m het
leven geroepen en op het ogenblik is
het zo dat gemiddeld per jaar duizend
muzikanten worden opgeleid. Waar er
bestaande muziekscholen zijn wordt er
samengewerkt; waar niets van die aard
bestaat wordt er wat ingericht, maar
nagenoeg in alle plaatsen is de kultuurraad aktief langs een of andere organi-

als het ware federaties van een heleboel dorpen, waarbij men zelfs in bepaalde delen tot 20 en meer plaatsen
telt. Ieder « adiel » heeft zijn hoofddorp, zo is Grou het hoofddorp van de
gemeente Idaerderadiel, waarin een
zestal dorpen liggen. In de gemeente
Opsterlan telt men zo'n 27 dorpen.
In het totaal heeft Friesland 44 gemeenten of grietenijen. Het hoofddorp
— door historische omstandigheden en
groei tot die taak aangewezen — herbergt het gemeentehuis en het is ook
hier dan de Friese kultuurraad telkens
de plaatselijke organen heeft ondergebracht, gebundeld in een gemeentelijke kulturele raad die een afspiegeling
is van het grote geheel. De bestuursfunkties van deze gemeentelijke organen liggen meestal, vooral wat de funktie van sekretaris betreft, bij gemeen
telijke ambtenaren, zodat een nauwe
samenwerking met de officiële instanties mogelijk werd.
•

RADIO

Ook de regionale radiozender staat
in nauwe betrekking met de Friese
Kultuurraad. De studio ervan ligt in
dezelfde Prinsentün waar de gebouwen
van de Raad zich bevinden. Tweemaal
in de week worden de uitzendingen
over de ultra-korte golflengte de aeter
ingezonden. Wij hebben ze beluisterd :
helemaal niet ouderwets - romantisch,
integendeel, zeer modern opgevat dragen deze uitzendingen enorm veel bij
om het bewustzijn van de volksmens
in Friesland weer levendig te maken,
om ook de beschaafde Friese taal meer
bekendheid te geven. De uitbreiding
van de uitzendingen — mogelijk aangevuld en ondersteund door publicitaire
teksten, evenals het m leven roepen
van een eigen T V.-zendstation, staan
op het programma en zouden zo ondervonden wij het, zeer veel bijval

gij de passen van de meest eenvoudige
dansen aan, zodat iedereen «op de
vloer » moest!
• HEEL-FRIESE

De Friese kultuurraad werkt ook samen met de andere raden in Nederland, gebundeld in het nationaal overlegcentrum voor gewestelijke kul tui en,
dat ook weer nauw samen werkt met
de Kultuurraad voor Vlaanderen,
« Van ouds is het Friese gebied veel
groter geweest » zegt mevrouw Faber
«wij hebben dus betrekkingen met
Noord-Friesland en Oost-Friesland »
Noord-Friesland dat is het gedeelte in
Duitsland tegen de Deense grens en
Oost-Friesland omvat het Noord-westelijk deel in Duitsland tegen de Nederlandse grens, samen met de Waddeneilanden aldaar, « Ik heb pas een verhandeling gegeven voor studenten uit
die gebieden afkomstig (zoals er ook
uitwisseling bestaat met b o e r e n ,
kweekscholen en alle andere zaken) en
ik doe dat zoveel mogelijk in het
Fries». Het overkoepelend orgaan is
een Heel-Friese raad die vier zetels
telt ; de twee hogergenoemde gebiedsdelen, het Friesland waarover wij spre
ken en de kop van Noord-Holland,
West-Friesland genoemd, een deel dat
ongeveer hetzelfde betekent voor de
Friezen als Zuid-Vlaanderen voor ons.
De taal is er nagenoeg uitgestorven
hoewel het volkskarakter nog zeer duidelijk de Friese stempel draagt. De
West-Friese zetel is tot nog toe onbezet
gebleven omdat de Friese beweging aldaar door te weinig mensen gedragen
wordt en er nooit een afgevaardigde
werd gezonden.
Om de drie jaar komen de Friese
gebiedsdelen in een kongres bij elkaar
en wordt er een bepaald onderwerp
dat centraal staat voor de drie, behuii
deld. Volgend jaar is het kongres in
Nederlands-Friesland. Iedereen spicckt
er zijn eigen Fries, dat wel (soms cio
te) verschillen vertoont, maar toch m
grote lijnen verstaanbaar is voor ic.L
re Fries. Ook in de andere Friese gebieden, in Duitsland dus. wordt in de
scholen weer meer en meer de eicen
taal onderwezen en wordt ook aan kul
turele werking gedaan. Zo werd vci leden laar in Noord-Friesland een akademie opgericht naar het model \an
deze die in Nederlands Friesland bestaat
•

Bij de foto's Boven : mevrouw Faber - Hornstra; hierboven : spiegelbeeld van de Waterpoort te Snits
(Sueek);
rechts : leraar De Jong uit Giou, lechts-boven : tipisch wagenspan en inzittenden bij de jaa.Lijkse wedrennen.

RAAD

AKADEMi.

Deze Fryske Academy is wel zeer tipisch omdat het namelijk geen kunstakademie is maar eerder een wetenschappelijk instituut dat zelfstandig
alle takken van de wetenschap in Fi lesland beoefend, steunt en de krachten
bundelt Sedert eeuwen zijn de Fne/cn
mensen geweest die zich zeer hard interesseren aan de weten'^chappen Het
waren vaak mensen die niet geschoold
waren maar die als leek allerlei ondciwerpen bestudeerden. Men denke bilvoorbeeld aan de sterrekundigen en de

lio die soort zeer bekende Eise Eisinga.
leen eenvoudige wolkammer die van
Il784 tot 1791 het planetarium van Frafneker -» dat overigens nog steeds in
Iwerking is en kan bezocht worden —
Ibouwde. Er waren ook steeds mensen
Idie zich bezighielden met de plaatsInaamstudie, met de heemkunde, met
Lgplaatselijke fauna en flora (die trouIwens zeer uitzonderlijk is) en onder
Inieer op de Wadden-eilanden voorIkomt evenals in het vermaarde natuurIsebied van het Prinsenhof bij EerneIwoude en in de plaatsen waar zich
, stinsen » bevonden, de vroegere kasItelen (Stins is het Fries voor « Steen »>
Ivan de Friese landadel. Deze mensen
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teugels
handen
Aforden in het Fries « Snöpers » geLgemd, wat zoveel betekent als « zoeters » of « snuffelaars ». De taak van
Ide « akademy » bestaat erin deze iieIden te helpen, samen te brengen en
Itevens de volkse ambachtelijke kunst
|e stimuleren.
TOEKOMST
Wij vroegen mevrouw Faber ook wat
voor de toekomst dacht « Het
ivordt een wedren met de tijd, maar
ui] zijn er veel op vooruit gegaan » zo
feegde zij Voor de oorlog was Friesland
haast uitsluitend een landbouwgebied
net een sterke uitwijkmg onder de bejvolking die naar het westen trok Honderdduizenden geraakten zo ovei Nederland en in het buitenland verspieid,
in Amsterdam wonen er bv. ongeveer
ben 25.000 Friezen. Het grootste deel
lan deze uitwijkelingen ging verloren
loor de eigen kuituur hoewel de jongIte tijd weer een zekere werking be|taat in de vriendenkringen, zowel in
*Iederland als in het buitenland en onber meer in de Verenigde Staten. Ook
lij onderhouden kontakt met de Kultiurraad, voeren 'n wekelijkse korresbondentie en hebben hun eigen uitgaven in het Fries. Tegenwoordig is het
I dat door de groeiende industrie veel
nensen van het platteland naar de kerpen gaan, waar zij samen met de inMjkelingen die Nederlandssprekenden
kijn, een groot probleem vormen voor
Be toekomst. Ook daar wordt de werking van de kultuurraad zeer sterk
Hoorgevoerd omdat hier juist het gepar voor verlies van de eigenheid beptaat.
Toch laat veel toe om te hopen voor
Be toekomst Kultureel staat men er
koed voor, is er een grote aktiviteit ook
pp letterkundig gebied : er wordt verhoudingsgewijze veel geschreven in de
pigen taal en er wordt ook zeer veel
Belezen, terwijl in de scholen de eigen
|aal meer en meer wordt onderwezen.
SCHOLEN
Over het vraagstuk van de tweetalige
icholen spraken wij leraar De Jong uit
rouw, die aldaar het vijfde leerjaar
an de tweetalige school onder zich
eeft. Er zijn in Friesland ongeveer nejentig dergelijke onderwijs-instellinKn. Tot voor een tiental jaren had men
leze scholen nog niet. De kinderen
lie van huize uit Friessprekend waren
'Wamen dadelijk in het Nederlandstag onderwijs terecht wat grote moei']kheden met zich bracht. Nadat een
ktie voor eigen onderwijs gevoerd
'erd, besloot het ministerie een aanal proefschoien op te richten (negen
getal); deze hebben ongeveer zes
aar gewerkt en men kwam tot de bemding dat er zeer mooie rezultaien
'erden behaald : de leerlingen spra'Sn de beide talen veel beter dan wan'^'^r zij dadelijk in het Nederlands
'"gen studeren. Er werd dan de mo'•^lijkheid geboden voor de gemeenten
'"1 het lager onderwijs tweetalig te
laken, dat wil zeggen : eerste leer-

eala f r i a fresena (2)
jaar uitsluitend Fries, vanaf het tweede leerjaar stilletjesaan tweetalig; middelbaar onderwijs : vrije keuze voor
de studie van het Fries. De keuze dient
echter gedaan door de ouderverenigingen wat niet overal tot het kiezen van
de tweetalige school heeft geleid, vooral onder invloed van de —- hier en daar
sterke — ingeweken Nederlandssprekenden en door het onbegrip van vele
gewone volksmensen, die het belang
van het onderwijs in eigen taal niet in

zagen, wat wel zeer sterk aan sommige
toestanden bij ons doet denken ! « De
kinderen die in het Fries beginnen te
studeren zijn nochtans veel vooruit, zij
zijn onbevangener en durven veel meer,
zij hebben een veel groter woord-begrip en passen zich veel gemakkelijker
aan ». zo verklaarde ons dhr De Jong.
Het rezultaat van het Fries onderwijs is geweest dat -men mensen kreeg
die de beide talen zeer goed spreken en
schrijven, die kultureel open staan en
zich in hun eigen taal literair kunnen
uiten. Het heeft veel bijgedragen tot de
vorming van een moderne Friese omgangstaal, ook omdat speciale kursussen werden ingesteld voor de leerkrachten die een bijkomend diploma
konden behalen en daarvoor ook ekstra vergoed werden. Er worden nu ook
door vele organisaties uitgaven verzorgd in het Fries, er wordt geschreven
in de eigen taal naar en door instanties
van gemeentelijke en provinciale raden.
De kultuurbezittingen en dan vooral de
literatuur zijn meer toegangkelijk geworden voor de massa. Toneel in eigen taal wordt zeer druk bijgewoond
en het zijn niet alleen stukken van
plaatselijke schrijvers die opgevoerd
worden maar ook de grote bijdragen
uit de wereldliteratuur zijn in het Fries
vertaald en worden er voorgesteld.
Overigens wordt er strijd geleverd
voor het verkrijgen van een eigen universiteit; thans reeds zijn er leerstoelen Fries aan alle Nederlandse universiteiten en ook in het buitenland o.m.
in Engeland, Zweden en de V.S Het
Fries is een der oudste Germaanse

talen en wordt bijgevolg druk bestudeerd. Regelmatig is er belangstelling
vanwege het buitenland Uit de Verenigde Staten komen vaak professoren
en studenten naar de Friese kultuurraad en andere instellingen voor de bestudering van de taal en literatuur. Op
het ogenblik dat wij er waren verbleet
in Leeuwarden een professor van de
Harvard-universiteit om de taal te leren met de bedoeling een Fries-Engelse
encyclopedie aan te leggen. De Harvard-universiteit bezit overigens de
grootste kollektie buiten Friesland
zelf van de literaire werken in deze
taal door de eeuwen heen verschenen.
Dit alles vindt in Holland, of wat de
Friezen het Westen heten, niet altijd
veel begrip. Men heeft vaak de spot
gedreven met de Friezen en hun taal.
Men heeft het streven van dit volk naar
een zichzelf-zijn dikwijls belachelijk
gemaakt, gezegd dat de Friezen hun
eigen staatje wilden vormen en dat zij
zich opsluiten in een gettho. Verwijten
die men aan het adres van de Vlamingen zo dikwijls hoort uitspreken. Overigens vinden de Friezen in Vlaanderen
en in het buitenland veel meer begrip
en erkentelijkheid dan in Nederland
dikwijls het geval is. Er is een grote
uitwisseling op allerlei gebied
« Wij willen onszelf ?tin. wii willen
een deel van Nederland blijven, maar
wij willen als klein spilletje in een
verenigd Europa toch on', eigen geluid
laten horen », 70 formuleerde het mevrouw Faber. Wij hebben hel met veel
instemming
beaamd.
Staf De Lie.

OP DE

B0EKENTAFEL(2)

Bij de uitgeverij Desclée-De Brouwer verscheen van Elsy van Dam het verhaal
« Glissando ». Het is het reisverhaal van de jonge reisleidster Elina, die met een
autobus vol passagiers naar Italië gaat. Zij vertelt haar verhaal van uit een
innerlijk beleven, vanuit een zeer subjektieve visie op mensen en dingen, en
met een door poëtische tinten gekleurde, wel eens precieuse taal. Het innerlijk
herbeleven doordrenkt het notitie-nemen van de feiten met een zeer persoonlijke
visie : de visie van een zacht en pos-volwassen maar nog enigszins kinderlijk
m.eisje op een wereld waarin de verhoudingen tussen de mensen allesbehalve
ideaal zijn. Haar ontgoocheling om het niet-passen van dit harde en onschone
in haar levensvisie wekt in haar andere gevoelens : van angst tot berusting, van
haat tot onverschilligheid. De wijze van verhalen zelf, het ineenschuiveti van
reisflitsen — flitsen uit de herinnering — waarbij de menselijke zijde, de eigen
positie tegenover de anderen naar voren geschoven wordt, geeft aan dit verhaal
het vloeiende dat de titel suggereert.
Bij dezelfde uitge\'erij verscheen het
verhaal « Mythomaan » van Sybren Soborne. Deze jonge auteur, geboren in
1946, studeerde Germaanse filologie
aan de universiteit van Rijsel. Een
korte inhoud van deze novelle geven is
onmogelijk vermits er geen verhaalkern is : alleen een spreken a.h.w. voor
zichzelf uit zichzelf en de wereld.
Er komen ontmoetingen in voor : met
mensen, met landschappen, met de
zee. Zij zijn slechts de aanloop, het
aanknopingspunt voor een borend zoeken naar het wezen en een nuchter
analyseren van het bestaan : het essentiële en het existentiële als alternatief.
Het tema zelf is belangrijk en belangwekkend, zodanig zelfs dat het de grenzen van deze novelle — die in feite
geen novelle is, maar een essay in ikvorm — ver te buiten gaat. Bij een
transpositie in de fabel en een objektivering zou het zelfs een groot prozawerk kunnen worden. Voor een als
verhaal bedoeld stuk proza ontbreekt
nu de lijn, de verhaalkern die, hoe gering ook en hoe klein, toch een vaste
aanwezigheid dient te wezen. De pogingen tot het opbouwen van deze kern
en het trekken van deze lijn zijn te
zwak om geslaagd te kunnen genoemd
worden.

Het is dan ook in die zin dat het vaststellen van «technieken en stijlknepen»
zowel bij Snoek als bij gelijk welk ander dichter, dient opgevat te worden :
een bij het schrijven zelf a.h.w. aangevoelde juiste verhouding in en beheersing van de « techniek ».
Als «proeve van close-reading» is
het boek van Lieve Scheer zeker interessant omwille van de behandelde
auteur zelf én omwille van de grondigheid waarmee het werk van de dichter
wordt behandeld. Een dergelijke kritiekopvatting brengt echter een gevaar
met zich mee, nl. de isolering van werk
en auteur, en zijn herleiding tot een
onderwerp voor tekstkritiek alleen.

Over de tweede pocket « Ondergang
en dageraad » van Karel Jockheere en
Erik van Ruysbeek zou er heel wat te
zeggen zijn. De ondertitel « bijdrage
tot een nieuw bewustzijn » en het onderwerp : de huidige positie van onze
kuituur en beschaving in 't algemeen
wijzen daar reeds op. Het belangrijkste gedeelte uit dit essay, dat bestaat
uit een korrespondentie tussen Van
Ruysbeek en Jonckheere, is het opstel
« Ondergang of dageraad » dat ook het
langste is : bijna veertig bladzijden van
de 120. Het verscheen in 1963 in « De
Vlaamse Gids » en is een analyse van
onze beschaving, waaruit de vaststelling volgt van een essentieel gebrek :
het gemis aan een fundamenteel geloof.
De elementen die een ferment kunnen
zijn voor dit toekomstgeloof worden
aangeduid. Bij zijn analyse verwijst
Van Ruysbeek vooral naar « Les Artistes de la Faim » en « Révolte et louanges » van Claude Vigée.

Van de uitgeverij Manteau ontvingen
wij twee Maerlantpockets (nrs 1 en 2)
De eerste pocket « De poëtische wereld
van Paul Snoek » draagt als ondertitel
« proeve van close-rcading » en is van
de hand van Lieve Scheer, die als critica aan « Dietsche Warande en Belfort » meewerkt. Het essay richt zich
tot ingewijden; tot hen die met de moderne lyriek en met die van Paul Snoek
Het ondergangsgevoel van Van Ruysin het bizonder reeds vertrouwd zijn. beek wordt beantwoord door het op« Close-reading » is een modewoord in timisme en het epicurisch scepticisme
de literaire kritiek : het is in feite niets van Jonckheere, die het vaststellen
anders en niets meer dan de vroegere van een « Untergang des Abcndlandes »
« literaire ontleding » op school, maar — vanaf Spengler tot zijn huidige epinu toegepast met de kennis en de mid- gonen — herleidt tot een onvoldoend
delen van de volwassen criticus. Men inzicht, een historische katalogeermasluit elke biografische of wijsgerige nie en een optisch bedrog. Blijkt Van
onderzoeking uit en beperkt zich tot de Ruysbeek de meest-ernstige van de
teksten, zonder poëtologische of ande- twee, dan is Jonckheere de snedigste
re teorieën. De « proeve van close-rea- maar blijft ook oppervlakkig en zonding » van Lieve Scheer geeft ons een der diepte.
goed beeld van de dichter Paul Snoek,
Vaak valt er op hetgeen hier als
die boven de eerste én de volgende
« lichting » van modernistische poëten wijsheid gedebiteerd wordt, wel wat
door zijn talent uitsteekt, een talent te zeggen : het werkt echter intrigedat zich trouwens waarschijnlijk ook rend en stemt de lezer tot nadenken.
zonder het modernistische van de
vorm zou bevestigd hebben. Wij zijn
Bij de Rororo-Taschenbücher verhet volkomen eens met de criticus die
enkele jaren geleden schreef dat het- scheen een verzameling essay's van de
geen de « experimentelen » aan flarden overleden eerste naoorlogse Duitse
van werkelijke poëzie hebben voortge- president Theodor Heuss. Deze liberabracht, meestal naast of zelfs ondanks le politicus (liberaal dan m een heel
dit experimentele pogen is gegroeid. wat andere betekenis dan bij onze
Lieve Scheer analyseert Snoeks poëzie bloederige P.V.V. die a.h.w. de antiponaar mhoud en taal en techniek, geeft de is van de hoge geest en diepe menenkele algemene Ujnen en « Icitmoti- selijkheid, breeddenkendheid en huven » aan zoals : lof van leven en li- manistische « Gesinnung » van de gechaam, pandynamismc en verlangen wezen bondspresident) was tevens een
naar vastheid, heimwee naar voltooiing, politiek historicus en publicist met een
uiterst vaardige pen. Zijn publicaties
profetische bewustwording.
zijn dan ook talrijk en bestrijken zoErgens zegt de schrijfster : « de dich- wel naar tijd als naar onderwerp een
ter maakt kwistig gebruik van allerlei uitgebreid terrein. Het is misschien
technieken en stijlknepen .. om de voor de blauwe hyena's k la Van Australende schoonheid van zijn verzen te denhove goed om weten dat deze
verhogen ». Wij zijn de eersten om te « geestesgenoot » medewerkte aan veraanvaarden dat een gedicht meer is scheidene bladen .. na 1933, dus onder
dan een inspiratie, in woorden omge- Hitler, en dit o.m. aan het blad van
zet. Wij geloven echter niet aan het ge- Goebels « Das Reich ». Wij zagen trouwilde, bewuste en opzettelijke van veel wens de naam Heuss voor het eerst
door de critici achteraf vastgestelde tijdens de oorlog in het tijdschrift « Attechnieken en stijlknepen : er is bij de lantis » waarin hij toen een artikel
dichter met enige en'aring veel onbe- wijdde aan zijn heimat Schwaben. In
wust en a.h.w. natuurlijk gevoel voor « Vor der Bücherwand » verzamelde
het dichterlijk-juiste, ook technisch. hij schetsen over auteurs en hun werk;

in « Von Ort zu Ort » reisschetsen, geschreven en getekend, want hij hanteerde ook met vaardige hand de tekenstift. In « Lust der Augen » wandelt
hij door vijf eeuwen Europese plastische kunst en architektuur. Is in dit
alles de musische mens, de kunstenaar
aan het woord, zo spreekt in « Deutsche gestalten » en in « Schattenbeschwörung » de politieke historicus. In
de bundel « Profile » die nu in Rororouitgave verschijnt (186 blz.) is de essayist en publicist aan het woord : een
sterk door de historicus geleide essayist. Haast de helft der opstellen handelt over belangrijke figuren of gebeurtenissen uit de geschiedenis. Interessant voor ons zijn de werkelijke
« profielen » van tijdsfiguren die deze
eeuw politiek georiënteerd en gedacht
hebben. De bonte verscheidenheid sluit
de scherpe profilering en de nuance
niet uit, van von Treitschke tot Rathenau, van Paul de la Garde tot Spengler,
van Marx tot Trotzki, van Renan tot
Clemenceau.

In een andere Taschenbuchreihe, bij
de DTV — verscheen in de reeks
« Weltgeschichte » van Helmut Heiber
« Die Republik von Weimar » (Band 3)
en « Das gcteille Deutschland » (Band
11).
Heiber is, samen met Martin Broszat, verantwoordelijk voor deze DTVreeks, waaraan ook o.m. Hermann
Graml meewerkte. Diens scherpe aanvallen op Hoggan hebben ons destijds
meer van zijn politieke oriëntatie dan
van zijn wetenschappelijke degelijkheid overtuigd : Annelies van Ribbentrop antwoordde hem trouwens in een
uitgebreide nota. Heiber is daarenboven, evenals Graml, ook medewerker
aan het « Institut für Zeitgeschichte ».
Dit alles stemde ons nogal sceptisch
doch wij moeten toegeven dat onze
vrees grotendeels ongegrond was, hoewel de ideologische achtergronden en
het falen der liberale demokratie als
geestelijke krachtcentrum tussen de
marxistische en de nationalistische
idee o.i. te weinig in 't licht gesteld
wordt.Dit is immers de initiale oorzaak
van de ondergang der Weimar-republiek. Haar zwakheid tegenover links
ontwapende haar tegenover rechts.
Haar zwakheid tegenover de binnenlandse en buitenlandse aftakeling van
het nationaal patrimonium lokte on ~
vermijdelijk rechtse reakties uit, én
tegen de oorlogsschuld-eisende geallieerden, én tegen hun binnenlandse
« internationalistische » bondgenoten.
Dat het aanvankelijk veeleer teoretisch
en
wéinig-aanvaard
anti-semitisme
langzamerhand scherper werd en een
snecuwbaleffekt kreeg, vindt hierin
ook gedeeltelijk zijn verklaring. Ten-

slotte nog een pikant detail ten gerie-'
ve van onze extreem-linkse anti-fascisten : bij de presidentsverkiezing kreeg
Hitler 11,3 miljoen stemmen, de kommunist Thalmann 5 miljoen, de Duitsnationale kandidaat Duesterberg 2,5
miljoen. Bij de tweede ronde won Hit-'
Ier meer dan 2 miljoen stemmen bij,
waarvan meer dan één miljoen kommunistische ! Dit tekent reeds het gecompliceerde der verhoudingen en gebeurtenissen tussen 1919 en 1933 en
hun mogelijkheid tot diverse interpretaties. Wie echter feitenmateriaal wil,
kan dit in dit boek vinden.
De tweede DTV-pocket uit de reeks
« Weltgeschichte » die wij hierboven
vermeldden, nl. « Das geteilte Deutschland » van Thilo Vogelsang wordt door
de auteur zelf een bilan genoemd van
de laatste twintig jaar Duitse geschiedenis. In een zevental hoofdstukken
wordt de feitelijke geschiedenis van
het verslagen Duitsland van 1945 tot
het verdeelde Duitsland van nu geschetst.
De ontwikkeling, vanaf de konferentie van Potsdam en de aldaar uitgestippelde geallieerde politiek (waarbij
Stalin voorstander der Duitse eenheid,
de geallieerden daarentegen voorstanders der Duitse verdeling waren!),
over de eerste heropbloei van politiek
en ekonomisch leven, tot het ontstaan
der Bondsrepubliek wordt in de eerste
drie hoofdstukken geschetst. In het
vierde hoofstuk \yordt het kritisch
punt van het uiteengroeien der twee
Duitslanden, rond 1950, en de buitenlandse politiek van Adenauer uiteengezet en een volgend hoofdstuk behandelt de inwendige ontwikkeling in de
Bondsrepubliek. Een speciaal hoofdstuk wordt-dan gewijd aan MiddenDuitsland (de zg. D.D.R.), en één aan
Berlijn en de Bondsrepubliek sedert
1958. Voor al wie zich voor Europese
politiek interesseert is deze studie,
voor het feitenmateriaal alleen reeds
van belang.

DESCLEE-DE
BROUWER
Brugge.
Elsy Van Dam - « Glissando »
112 blz. - 80 fr.
Sybren Soborne - « Mythomaan »
- 76 blz.
MAERLANT-POCKETS
Uitgeverij Manteau.
Lieve Scheer - « De poëtische we
reld van Paul Snoek »
E. Van Ruysbeek en K. Jonckhee
re • « Opgang en dageraad »
INTERN Al ION ALE PERS
Cogels, Osylei 40, Berchem-Antw
Theodor Heuss « Profile » - Ro
roro-Taschenbuch
Helmut Heiber
« Die Republik
van Weimar » D.T.V.
Thilo Vogelsang - « Das geteiltL
Deutschland » D.T.V.

Dit zijn Wannes (baatd), Aunie, Walter en Bernard. Voor wie thuis geen televisie heeft en het dus (misschien) nog niet weet... samen heten ze de groep van
Wannes van de Velde : 2 stemmen, 1 harmonika en 1 fluit. « Wannes Van d«
Velde » zo heet ook hun eerste langspeelplaat die zopas door Philips geperst
werd. Er staan 12 pittige straatliedjes en volkse dansen tn de groeven en 2 op
volkse leest geschoeide en door Wannes himself geschreven en getoonzette hekelliedjes. Hartverwarmende, humorvolle en schalkse folklore voor ieder wie
het Antwerpse dialekt geen pijn aan het oor doet. Wannes doet dit zeker met,
integendeel. Trouwens, als u met een of andere klank al eens moeite hebt, in de
kaft steken ook de liedjesteksten... in keurig ABN.
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niksmuide en de knaltuigen van Molenbeek blijven nog naklinken in de pers,
maar worden nu snel overstemd door de
jjeluiden die het nieuwe politieke seizoen
aankondigen. Met als een van de grote
vraagtekens voor de rolbezetting : « wie
zal het parlement voorzitten ? ». Want
hier is de l'.V.V. even « dweers » als in
de kwestie van de besluiten bij de taalwetten van 1963, die heel civiek weer zonder sanktie blijven.

DE VOLKSMACHT
Het kristen-demokratisch arbeidsblad
wordt lyrisch bij de nabeschouwing over
de voorbije IJzerbedevaart. Hier werkt
een diepe drijfveer.
« Het wonder van de IJzerbedevaart is
dal (Ie reusachtige massa aanwezigen een
verzameling is van doodgewone Vlaamse
mensen, een haast anonieme volksmassa
waaronder men zelden een officiële personaliteit of een bekend figuur aantreft.
Het is een samenkomst, zoals « La Wallonië » schreef, van tienduizende Vlaamse
mensen die hun solidariteit op een tastbare wijze Viillen aanvoelen rond deze
enkele graven van soldaten uit hun eigen
volk. Het is een spontane betoging die niemand leidt en niemand kan leiden. Dat
deze massa jonge mensen er ieder jaar opnieuw is, steeds talrijker, is niet alleen
een wonder, er is iels aangrijpcnds en
mysterieus aan...

LINKS
Dit BSP-weekblad is verstandiger dan
Jos Van Evnde. Het is ook tegen de IJzerbedevaart, maar beseft dat daar krachten
werken op Vlaams gebied die in het
Vlaamse socialisme helemaal ontbreken.
Zij worden ervan bewust, de Vlaamse
trein te missen.
« De verbluffende opkomst van 100.000
personen op de IJzerbedevaart, volgend
op de massale betogingen voor Leuven en
op de doorbraak van de Volksunie bij de
laatste verkiezingen, levert een nieuw
overtuigend bewijs dat de Vlaamse zaak
de bevolking en vooral de jongere generatie, even slerk en wellicht nog sterker dan
ooit tevoren blijft aanspreken.
Het is dus met spijt dat wij moeten vast.stellen daf de B.S.P. sedert jaren precies
op dit gebied afwezig blijft, niet het minste initiatief aan de dag legt, niet het
minste perspectief biedt. Het Vlaams Socialistisch Manifest was een slag in het
v a l e r , het Vlaams Socialistisch Kongres
laat nog steeds op zich wachten. De resultaten, voor de partij en voor de beweging,
zijn ernaar !
Het is dus in de eerste plaats op Vlaams
gebied dat een heroriëntering van de socialistische actie zich opdringt. Wij treden
voor het grootste gedeelte Jos Van Evnde
bij, wanneer hij verklaart dat Diksmuide
de slechte plaats, Borgignon de slechte
heraut en de leer die hij verkondigde de
.slechte is om de Vlaamse zaak vooruit te
helpen. Maar wij stellen eveneens vast dat
ons tot dergelijke negatieve stellingnamen
beperken, en voor het overige de Vlaamse
problemen bagatelliseren of onbestaande verklaren, ons geen stap vooruit iielpen ».

VOLKSGAZET
Het oude socialistenliedje van de 19e
eeuw « en moet het gaan door dinamlet,
wij schrikken niet » is wellicht blij\en naklinken bij Jos Van Eynde. Vanwaar anders zijn felle belangstelling (reeds tweede hoofdartikel) voor de zaak van Alolenbeek. Hij klutst een detektive-story in
elkaar waar hij De Standaard de rol van
de « val.-ichaard » doet spelen. Dat naar
aanleiding' van een artikel in Zondagmorgen over « de terroristen ».
« Wat is nu « Zondagmorgen » ?
Een weekblad dat wordt uitgegeven
door « De Standaard » ! ! !
Ilct beschuldigt en het treedt bijna op
als aanbrenger bij de politie. Het zet alleszins het gerecht tot verder zoeken en

GELDSCHIETERS
Particulier vraagt op zijn eigendom
2e rang hypotheek Ik geef 9 %
interest
Schrijven letters D 46 gazet
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streng veroordelen aan. Want tcrrori.sicn,
met of zonder aanhalingsteken, van Molenbeek of elders, kunnen tot tien jaar
opsluiting krijgen !
Maar wat gebeurt, in hetzelfde huis, in
het « moederblad », de voor de « Vlaamse
elite » bestemde « Standaard » ?
Die stelt, op hetzelfde ogenblik waarop
het eigen weekblad in het echte ol \ ermeende terrorisme sensatielectuur zoekt,
de aangehoudenen van Molenbeek voor
als met voetzoekertjes spelende kinderen ! ! ! En zij doet geloven aan een anliVlaams komplot van de politie ! ! !
Wij gaan hier niet veel bij aantekenen.
Maar wie wordt bedrogen, ten huize van
« De Standaard » en « Zondagmorgen »
aan de Emile Jacqmainlaan te Brussel ?
De lezers van de dagbladen van de trust
van de familie Sap ? Of die van zijn weekblad ?
En wel in een zéér delicate aangelegenheid, waarin zware straffen kunnen vallen en aan de politieke verhoudingen in
het land erge schade lean worden berokkend !
Als men weet dat de trust mee beheerd
wordt door !Mevr. Piers, echtgenote van
één der ministers in het kabinet Vanden
Boeynants, zal men nog minder gesticht
zijn door dergelijke methoden en zulke
revolver- of bümmenjournalistiek ! ».

POURQUOI-PAS ?
Dit Brussels Vlamingenvretersblad kan
er niet te best aan uit : een politiek gevangene van Neuengamme bij de Vlaamse
ekstremisten !
« Een eigenaardig ge\al, de/e Van
Essche. Hij heeft zich prachlig gedragen
tijdens de oorlog, is drager van verschillende onderscheidingen en vooral : hij
heeft twee jaar van zijn leven in Neuengamme doorgebracht.
Hij is doordrongen van een moed die op
het verkeerd spoor geraakt is uit fanatisme. Hij vergist zich, maar in alle eerlijkheid.
Hij beeldt zich nog altijd in dat Vlaanderen onrecht wordt aangedaan. Welnu,
hij haat het onrecht. Daarom is het dat
hij tegen de nazis heeft gevochten, daarom is het dat hij meent flamingant te
moeten zijn, daarom is het dal hij de
Volksunie verlaten heeft om te strijden
mét de Vlaamse Demokraten, die jongelui
die ervan dromen het socialisme en het
federalisme te veroveren. Van Essche is
de verpersoonlijking van een bepaald
romantisme. Onvruchtbaar,
gevaarlijk,
maar met de verdienste zijn persoon veil
te stellen.

HET VRIJE WAASLAND
Vraagt zich af hoe het touwtrekken zal
verlopen rond de verkiezing van het voorzitterschap van de kamer.
« De PVV dringt aan op een PVV-cr als
voorzitter van een van beide Kamers. Vermits de h. Struye weinig zin heeft om zijn
zetel in de Senaat prijs te geven, schijnt
de strijd zich op de Kamer te zullen toe.spitsen. Na de zaak Verroken is men er
inderdaad niet heel zeker meer van dat
de CVP een PVV-kandidatuur zou steunen
en uit weerwraak voor de houding van de
« Vlaamse » PVV niel opnieuw voor de
h. Van Acker — die trouwens een zeer
degelijke president wordt geacht — zou
stemmen.
O.i. zou, indien de h. Van Acker zou herkozen worden, daaruit niets anders dan
een regeringskrisis ontstaan. Het is dus
zeer de vraag of de rebelse Vlaamse C^VP
werkelijk zo rebels zal zijn, al zou de
Vlaamse opinie een (^VP-stemming voor
Van Acker goedkeuren. Maar het moet nog
steeds voor de eerste keer gebeuren dat
een regering valt door de houding van de
Vlaamse CVP (herinner u de komedie van
Hertoginnedal in 190,3 !). Tegen november
echter kan de strijd om Leuven al in volle
hevigheid losgebarsten zijn, zodat deze
sfeer invloed zou kunnen uitoefenen op de
houding van de Vlaamse ('VP, des te meer
daar de PVV geen waarborgen kan schenken betreffende een perfekt tweetalige
Kamervoorzitter uit haar rangen. Zou de
Vlaamse CVP de kandidatuur kimnen
steunen van een Luikse advokaat, die
thans een snelkursus in het Nederlands
volgt, doch die niet in staat zal zijn een
diskussie in het Nederlands te volgen laat
staan te leiden ?
We menen dat de lijd \:'ii de o|)per\l.ikkige tweetaligheid van franslaligen in
hoge ambten voorbij is. Waanneer men pro-
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tcstfcrf tegen ambassadeurs, die onze faal
radbraken of niet eens kennen, des te
meer is het kiezen van een « eerste burger van het land », die de twee talen van
het land niet voldoende beheerst, onaanvaardbaar ».

D E GAZET V A N

ANTWERPEN

IMaakt zelfs republikeinse geestesbuitelingen rond dit voorzitterschap : president d'Haeseleer. In Aalst zullen ze zeggen : « maak Lowieke lie\<'r l'rins-Karnaval ».
Twee namen werden reeds genoemd :
de hh. D'Haeseleer en Jeunehomme, een
man uit Aalst en een Luikenaar die Nederlands leert maar nog geen Nederlands
kent. Twee namen die bevestigen wat
men in geïnteresseerde middens al langer
weet : dat de PVV over geen enkel kandidaat beschikt, die bet jjrestige van Van
Acker evenaart en de hoge voorzittcrsfimktie waardig is.
De kamervoorzitter is uiteindelijk toch
de eerste burger na de koning, een personaliteit die (wanneer wij ons die vergelijking mogen veroorloven) in een eventuele Belgische republiek voor het voorzitterschap in aanmerking komen zou. Het
beeld is boosaardig maar stelt bet grotesk
karakter in het licht \a)) de koinbinatie :
president d'Haeseleer !
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gelijkberechtiging voor alle godsdienstige en
Ie\ensbeschouwelijke groepen in ons land.
Het is duidelijk dat er sprake is van een
opziendbarende ontwikkeling in het r.-k. politieke leven. Begin juni concludeerden de
K.V.P.-jongeren d:rt de K.N'.P. zich zou moeten omvormen tot een politieke progranipartij. Hoewel de christelijke opvatting over de
waardigheid van de mens deze (nieuwe) partij zou moeten inspireren, dient zij open te
staan voor niet-christenen die dat beginsel
onderschrijven. Met andere woorden : de jongeren (het jonge Kamerlid Westerterp gaat
hierin voor) vinden dat de K van Katholiek
moet worden \ervangen door de A van Algemeen. De K.N'.P. doet de laatste tijd veel om
lol een vernieuwing in de Nederlandse politieke verhoudingen te komen. Het nieuwe
partijprogram past in deze gedragslijn ».

DE STANDAARD

Heft bet dekseltje van de weinig wel»'iekende brei die de heer Vander Poorten voor
de Vlaamse Hertoginnedalers van de C.V.P.
aan 't kïaarstoven is.
«Toen de \'laamse C.V.P., kort na de \orniing van de huidige regering bij de ministers
\'aiider Poorten en (ïroolians informeerde
naar de toepassing van de taalwetten, werd
in de omgeving van deze ministers met een
knipoogje gefluisterd, dat de uitvoeringsbesluiten « natuurlijk » zouden verschijnen in
de windstille zomerperiode, op een ogenblik
dat er geen (Brusselse) kip zou over k;ikelen.
De politieke vakantie is vandaag virtueel
\ OOI bij (il (Ic uitvoeringsbesluiten zijn nog
sleeiU niel in bet Staatsblad verschenen. De
N E U E Z U R I C H E R ZEITUNG
betrokken ministers zijn wel gereed gekome'i
Dit Zwitsers blad geeft een bloemlezing uit
met de teksten, maar hebben die dan braafde « 23 -geboden voor de kulturele revolutie >) jes aan bet advies van eersteminister en vicezoals die door de Chinese rode garde werden
premier \oorgelegd. Daar liggen die teksten
nn te wachten. Waaroji ? Niet op de goedopgesteld. Hier kan Onier Van Audenhove
keuring van de bh. \anden Boeynants en De
wellicht nog inspiratie vinden voor zijn (( vaClercc), maar op hun verzending naar de comderlandse kruistocht »,
« la alle bioskopen, (enters, boekhandels missie Vander Poorten.
moeten folos van Mao Tse Toenij worden geOm de kitleloiige Vlaamse C.V.P. niet op
hangen.
stang te i.i'4en, worden de teksten als dusOveral moeien citaten \.ni Mao a.inge- danig niet naar de commissie gestuiird. De
bracht worden.
regering heeft immers beloofd, dat die comEventuele opp<)--iiic mon /OIKUT nar/.elcn
missie niet bevoegd zal zijn om uitvoeringsbebcdwonjjcii woi den.
sluiten van taalwetten te bespreken. Men kiest
Sloijans nioelcii een komnuiiristi>c_li l.ii.ikdus een ommetje. Alleen de beginselen die
ter hcblicn.
ten grondslag liggen aan de uitvoeringsbeIn alle straten nuiettii UruKpicicrs opgesluiten, zullen door de connnissie worden onsteld worden om de b<.\olUing baar gedrag
derzocht !
voor te schrijven.
Indien men zich even wil herinneren, dat
De leer van Mao moet reeds \anaf de Uiiidie commissie nog .steeds niet samengesteld
dertuin aangeleerd worden.
is en dat het nog heel wat tijd en moeite zal
Boeken die het denken van Mao niet \\eerkosten, aKorens de drie «nationale» partijen
gexen, moeten verbrand worden.
het eens zijn geworden over de samenstelling
De oude schilderkunst die geen politieke
ervan, weet men meteen, dat er de e.k. maantenia's behandelt moet verdwijnen.»
den nog .geen besluit in het Staatsblad za*
Waar wacht de P.V.V. op om met de bl,yiverschijnen. M.a.w. de taalwetten van 1965
we garde van Etterbeek ook zulk regime in
bUjven op al de delikate punten, waarvoor
te voeren ?
zij in feite opgemaakt werden, dode letter.
Dat is vooral erg \'oor de positie van de Vlamingen te Brussel. De taalwet voorziet in een
controle en een inspektie, die moeten verELSEVIERS WEEKBLAD
hinderen dat Maamse kinderen verder in
Franse klassen worden geplaatst. Van dit
Ter intentie van de C.V.P. volgend stukje
toezicht willen de Franslaligen niet weten.
over de Nederlandse zusterpartij. Of zou er
Daarom hebben zij gezworen de taalwetten
dan bij ons van de C.V.P. niet veel meer
sine die tegen te honden. Zij hebben de comoverblijven ?
missie-Vander Poorten « ter verbetering »
« De K.N'.P. heeft de band niet de roonis- van de betrekkingen tussen de taalgemeenkatliolieke kerk doorgesneden. Elke \erwii- schappen, als ijskast uitgekozen. Het lijkt er
zing naar het leergezag van de r.-k. kerk is
aardig op, dat hun plan zal slagen. Het main het ontwerp voor een nieuw basisjirograni
neuver wordt in elk egavl dagelijks bespro\oor de K.V.P. weggelaten. In hel huidige
ken en getest in de P.V.V.-leiding, waar Brusprogram wordt nog vermeld dat de K.N'.P., sel oppermachtig is. In de \'laamse C.V.P. is
«de uitspraken van het kerkelijk leergezag
men nog steeds zalig aan 't uitrusten...».
aanvaardt». In het nieuwe ontwerp wordt alWalter Lujlen.
leen gepleit voor verdraagzaamheid en \oor

KONSTRUKTIEWERKHUIZEN
STOK OT A
Stookolietanks in alle afmetingen

VKliZOHlJDE AFWEHKING.
GUNSTIGE PHIJZEN
l e l . .ontwerpen 03/ 37 95 89(ient 09/ 2fi 49 41.
Dendermonde 052/ 470 60.

\
Vakcuitie

voorbij,

de zorgen

herbeginnen.^

WIJ
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BOOMKWEKERIJEN
H. L A M B R E C H T S P.v.b.a. • Dries 16, Beerzel (Antw.)
Telefoon : 015/41198 • Bestuurder Jos Feyaerts

TUINAANLEG
ONDERHOUD

G E L D VANAF 3 , 2 5 %
I . o o n t r e k k e n d e n tot 100.000 F : zelfs t a n d i g e n , l a n d b o u w e r s tot 500.000 F .
Auto, g r o n d , eigendom, tot 100 %.
k r e d i e t , geen v o o r s c h o t nodig.
20.000
50.000
100.000
100.000

=
60
=
60
=
60
= 120

X
X
X
X

376
940
1880
990

Telef. : 03/35.98.95, tot 21 u u r of s c h r .
F.B. B i s s c h o p p e n h o f l a a n 69 te D e u r n e Antwerpen.
—
Ik kom t h u i s .

Laan- en bosbomen, kanada's, slerdennen, roien,
sierstruiken, maasrotsen, alles voor de tuin.

REGENMANTELS

PERZISCHE TAPIJTEN

ZOMERKOSTUUr^S

FA L

LUYTEN

Trooststraat 12

De Vrienden *an de
DORTMUNDEK THIER BRAD BOVEN
waren de eerste proevers en dan de beste
propagandisten en nn eist elkeen en overal:

(Gemeenteplein)

Alles naar laat.ste
StJA.NS v i j H ' l

nit. in kwaliteitsstof.

19 (Kleine t u n n e l )

TÖNISSTEINER SPRUDEL

Edegem. Tel. 03/53.05.71

Kom nu eens kijken in on/e i-oIleMie.
volnianki

afgew rkt.

AN'IWEUPKiN

TONISSTEINER SPRUDEL
rS VOORAL EEN GEZONDHEIDSWATER I
Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds
van de buitengewone gezondheidselgenschappen van « Tönlssteiner Sprudel >
In latere tijden vestigden de toenmalige
geneeskundige autoriteiten Herhaaldelijk de
aanaacht op het bronwater van Tonlssteln
Ze prezen het niet alleen aan als heerlijk
dorstlessend middel, maar ook en vooral om
zijn geneeskrachtige eigenschappen. Hun
lovende rapporten werden zelfs teruggevonden tot... vierhonderd jaar oude oorkonden
Bij de bron vindt men oude Inschrlften als
«fons sanltatls, effectu mlrabllia t ( = gezondheldsbron. wonderbaar In haar helende
werking) en « <ve beroemdste bron onzer
tijdrekening »
Tönissteiner Sprudel Is speciaal aanbevolen
bi] de bestrijding van :
1 ziekten der urine-afvoerkanalen.
al reinigen der nieren, urinewegen, blaasen voorstanderkller (prostatls).
b) reinigen bij nierstenen j ook fosfaaten karbonaatstenen
2 chronische maagslljmvllesontsteklng.
Herstellen na darmontsteking Zenuw- en
funktionele storingen
3 chronische ontsteking dei luchtpijpen
(pharyngitis, tracheits, chronische spastische bronchitla allergische huldaffectlei
i ziekteverschltnselen bl] de stofwisseling
urinezuur diathese met haar gevolgen
Jicht
Tönissteiner Non gazeux speciaal aanbevolen voor babyvoeding-

IMPORT

ABTS

TIensestecnweg 128 Korbeek-lx>.
Tel : (üiei 463 II
Voortverkoper» worden gevraagd.

1.3391(55.

ALLE V E R Z E K E R I N G E N
lel.

: (Ui)il

üb.33 van 9 12 u.

7 10 uur

JAN

GOOSSENS

M C I O H liHll-.S.SKi\J)SIKAAl tjl
A.N'TWKIil'ltN

GLAZEN en M0r4TURCM.
Grdtti voof vcfielerden.
Hei-sleliingen m eigen werthuif.

Stelt / i i n kandidatuur bij alle Vlamingen voor
elke ver/eUerin«s\i>rri] en schenkt aan alle
jong geh iwden Kiatis hrand en B.V. fannliale
(alle risico s tegen derden).
MTO

-

H£Rfl/fES
L

10 % lofling op vefloon deï»f.

54

Zuidlaan

211 M L e m o n n i e r l a a n
l e l 11.00.33.
Brussel.

VOLLEDIGE
SEKBETABIAATKUBSUS IN 2 JAAB.

„STAK'

(Brevet
512767)
T E Z E L E (O. VL.)
GEWATTEEBDE BEDSPKEIEN
WOLLEN DEKENS
l e l . (052) 44641 en 44642.
Indien U geen v e r k o p e r
in uw o m t r e k kent s t u u r
o n s een k a a r t j e en we
zenden U het a d r e s van
d e d i c h t s bijgelegen verk o p e r Star Zele,

In Wallonië (Ferme 8t Bernard) lo AVEAufre bij de Grotten van Han.
Cate • Hotel Restaarant - 2,8 Ha Camping
Goed niet duur
Eigenaar ; Mr en Mevr. Gecracrts.
TeL. : 084/38.543.

DORTMUNDER THIER BRAU
koopt — bouut en huurt cafés In gans hel
land
—
Medewerkers worden gevraagd

WAAMBE
IOOO-FR

. bij

aankoop van
een
WENTELPOORT

type A L U G A

Steno- en
daktylografie
in vier talen.
Boekhouden.
Sociale w e t g e v i n g .
Moderne talen
Handels
correspondentie.

Dag- en a v o n d l e s s e n .
De school waar Vlamingen
zich (huis voelen.

Beter en voordeliger.

VOOR ALLE ONROERENDE
VERHANDELINGEN IN
BINNEN- EN BUITENLAND :

RUDi VAN DER PAAL
•^v

Walter ROLAND
^Gediplomeerd Oplieker
^
K e r k s t r a a t , 58 — A n t w e r p e n
\\.t\ « u b op het huimumme' JJ
Telefoon : 35 86 62

MOTO \OC, S'1 KI' DJ) -VA.N Ol DH 1 AHIKF.

S C H I I M I U BBFUMAI BASSEN
met
Gebreveteerde
bedekking-slagen
BF.SSOBTM.XIBASSK.N
(Bievet
5297t)S)
mei
Gebreveteerde
karkassen

1ste Dortmunder Thier Brau Hof

Grole l e , i :

Jan Van Rijswijcklaan 62,
ANTWERPEN.
Telefoon : 03/38.91.24.

Sfancjaarduitvoering
_ rjc \ / c T
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K t V t
1
in gephosfateeride staalplaat.
O "^ D Q Q
Zeer lichte bediening.
Z o U 5? O
Automatische sluiting.
Voordelige prijzen.

JEURCLOO
A. JEURiSSEN - CLOOSTERMANS & ZONEN

ZONHOVENWeierstraat, 2 -

Tel. 011/132.31 & 132.36
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Nog de IJzerbedevaart

Bilzen : minder kermis en betere jazz dan te Comblain-la-Tour.

Nationale kontaktdag van de Kath. vereniging voor gebrekkigen en verminkten
spontane Vlaams gezindheid,

:

Het publiek' na Miei Cools' « Geuzenlied » op de V.V.K.S. Herfstmale
ie St-Jons Weert.

AUTOKARAVAAN
Onze afdeling doet mee aan de
grote trek op zondag 18 septembei
naar de streek van OudenaardeRonse. Vertrek met eigen wagens
Plantin-Moretuslei om
10..W u.
Breng de Leeuwenvlaggen mee !

bewegi

Wiekevorst

ANTWERPEN
Antwerpen-Stad
KOLPORTAGES
Buiten de gewone wekelijkse zaterdag-kolportages grijpt er een grote oSchoko-werftocht met het blad
« WIJ » plaats op zaterdag 24 sept.
in het centrum van de stad op de
belangrijkste verkeerspunten. Er zal
slechts één uur gekolporteerd worden, m a a r het moet massaal door
alle leden en simpatisanten die zich
vrij kunnen maken uitgevoerd worden ! Vertrek stipt te 15 u. Lokaal
« Tyrol i>, Nationalestraat 22.
Op zondag 16 oktober kolportage
met « Wl.l » vergezeld van radiowagen in sektie zuid. Vertrek lokaal « Begijnhol », hoek Kronenburgstraat - Begijnenstraat om 10
u. Let op, ook alle gemeenteraadsleden van Antvverpen-stad
doen
hieraan mee.
LEDENVERGADERING
Vrijdag 23 septeniher 20..Ï0 u. Lokaal « Vicky », St. Jansplaats 7, grote ledenvergadering, ook voor de
leden van afd. L.O. en Polder. Deze
vergadering wordt een herhaling en
een voortzetting van tie suksesvolle
avond enkele maanden gelec|en
waar volksvertegenwoordiger
H.
Schiltz sprak over taktiek en voorlichting tussen Leiding en Basis in

de V.U. Vragen der leden zullen
ook beantwoord worden door verschillende V.U.-parlementsleden die
hiervoor speciaal worden uilgenodigd.
Op een nog nader te bepalen datum in oktober komt de heer Coppieters spreken voor alle leden en
simpatisanten onzer afdeling.
DIENSTBETOON
Zitdag sociaal dienstbetoon senator Ballet op m a a n d a g 5 september
van 18.30 uur tot 19.30 uur bij hem
aan huis : J. v. Rijswijcklaan 74 te
Antwerpen, of na telefonische afspraak.
Het vast secretariaat staat steeds
ter beschikking om uw problemen
op te lossen. Het is geopend alle
dagen van .13 tot 17 u. donderdags
zelfs tot 19.30 u. (zaterdag en zondag gesloten). Frankrijklei 8, tel.
32.8101.
T I J D E L I J K E VERHUIS
Wegens verbouwingswerken in
het lokaal « Peter Benoit », Frankrijklei 8 zal het secretariaat tijdelijk' overgebracht worden naar \\éX
adres van de voorzitter dr. Delahaye, St. .lansvliet 16, Antw. Ook hier
zal het secretariaat dagelijks toegankelijk zijn doch de uren moeten
aangepast worden aan de omstandigheden. De wijziging van adres
gaat in vanaf 13 sept. tot een nader te bepalen datum. Toegangsuren : alle dagen van 9 tot 13 u.,
dinsdags tot 17 u. (zaterdag en zondag gesloten).

: « ...de vendels staan trots en verbeten... »,

Op 4 s e p t e m b e r w o r d t in Wiekevorst een H e l d e n h u l d e z e r k geplaatst o p het graf i^a.. wijlen
E.H. J a n G e e r a e r t s . «verleden op
28 n o v e m b e r 1965, I J z e r f r o n t a l m o e z e n i e r 14-18 en g e k e n d im
zijn
onverzettelijke
Vlaamse
o v e r t u i g i n g en v o l k s v e r b o n d e n
heid.
De Vlamingen zouden het tot
hun plicht moeten r e k e n e n ora zo
talrijk mogelijk o p deze h u l d e
a a n w e z i g te zijn.
De plechtigheid begint met een
H. Mis om 10 u. 15 in de p a r o c h i e k e r k van W i e k e v o r s t . w a a r n a
dan d e o n t h u l l i n g van de zerL o p
het kerkhof.

Weerde • Eppegem
Houdt nu reeds 12 november '66
vrij ! De afdeling geeft dan haar
4de V.U.-bal, en wel te Eppegem
in de zaal « Rubenshof»,

BRABANT
Asse
Het Verbond van Blauwvoetvendels en van Vlaamse Meisjesscharen van Asse, huldigt zijn zelfgebouwd heem in aan de Budasiraat
te Asse-Krokegem op zondag 11
september 1966.

De optocht vertrekt te 15 uur op
de Markt te Asse, Te 16 luu' inwijding van het heen) en bezichtiging
gevolgil <loor een gezellig avondfeest. Mogelijkheid om iets te gebruiken. Parking voorzien,

Brussel
De kolportages met ons blad
8 Wij » zullen hernomen worden.
Enkele getrouv\en hebben hun me
dewerking reeds toegezegd Alle leden abonnees
en simpatizanten
worden vriendelijk uitgenodigd om,
in eeu kameraad.scha|)pelijke geest
ons blad in ons bedreigd arrondis
semcnt te helpen verspreiden.
De eerste tocht geldt St.-Kwin
tens-Lennik en is vastgesteUl op 4
september a.S, de tweede op 18
september. Bijeenkomst : Markt St
Kwintens-Lennik om 9 u 30.
Vrienden uit het Bru.ssglse kun
nen afgehaald worden; telefoon .
21.9974 ol 25.4448.
We rekenen stellig op alle vroe
gere medewerkers en hopen dat
talrijke jongeren onze ploeg zullen
komen versterken.

Dworp
Zondag 18 septendicr te II uur,
bestuursvergadering m ons lokaal
c De Leeuwerik ».
Dagorde : winterwerking - Leden- en abonnementenslag 1967,
voorbereiding van winterleest
Alle bestuursleden zeker op post!
MOSSEL- EN FRIETKERMIS
Zaterdag 1 oktober, zondag 1 ok
tober en maandag 3 oktober 19()(),
telkens van 17 uur af richt de
plaatselijke V.L'.-afdeling in samenwerking met de Pallieterklub haar
jaarlijkse mossel- en frietkermis in,
ten voordele van een Kerst- en Sin-

terklaasfeest van onze kinderen.
Alle sympatisajilen uit de streek
worden verwacht.

Leuven
KOLPORTAGES
Ol) zondag 4 september te Testelt; bijeenkomst aan de kerk te
9 uur 30.
Op zondag 11 september tt Kessel-Lo;
bijeenkomst
in
lokaal
« Cristal » te 9 uur 30,

St. Joost
Op 3 september e.k. svordt er
gekolporteerd met ons weekblad m
de gemeenten Sterrebeek en Wezembeek O p p e m
Propagandisten
die een helpende tiand willen toesteken, zijn van harte welkom
Verzameling om 14 u 30 stipt,
aan de kerk van Stejrebeek,

Steenokkerzeel
Op zaterdag > september 1966 In
de /.aal « De .Vlolekens » W'aniheekstraal 27. te Steenokkerzeel :
leest van het Vlaams gezelschapsleven Dansavond mei het orkest
i'eter Philips Eerste dans om 21
uur.

Vilvoorde
De eerstvol.gende kantonale vergadering van het kanton Vilvoorde
vindt plaats op woensdag 7 september om 20 uur stipt in het café
« Witte Leeuw » Grote Markt te
Vihoorde.
Alle bestuursleden en sympatisanlen zijn welkom.
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bevvegi
OOST-VLAANDEREN
Aalst
O p r.oiidag 4 septemhcr herheglnt
de kolpoitageplofg met een reuzeweHtocht te Aalst, waaiann iedereen moet meewerken. Elke afdeling
Muurt een sterke delegatie. Wij verwachten minstens 50 propagandisten om 9 uur in het café s De
Wiendschap». Kerkstraat 9 Aalst.
E r zullen ook 3 mikrowagens meerijden om onze mandatarissen aan
liet woord te laten. Ons streven :
1{KK) nummers verkopen.
Dit wordt dan de inzet van een
nieuwe reeks werflochten van elke
zondag.
Tijdens de eerste helft van 196-)
hield volks\ertegenwoordiger dr. R.
van Leemputten vier belangrijke
tussenkomsten in de Kamer. Het
o Studie- en Dokumentatie - centrum » van de Volksunie arrondissement Aalst bundelde deze teksten sainen met het antwoord van
de betrokken minister. Prijs : 10 fr.
Te storten of over te schrijven op
per. 9147.64 van
Willy Cobbaut,
Bellaerlstraal Si, l.ede.
O p vrijdag 9 september te 20 n
30 in lokaal « De \'riendschap »,
Kerkstraat : spreekbeurt door mr.
R. Borginon o\er « de lessen uit
het verleden die wij kunnen en
moeten gebruiken voor de Vlaamse
onl"\oogdingsstrijd in de toekomst».
Na de spreekbeurt gelegenheid tot
delwL Moderator : ir. Jan N'anden
Berghe.

&alter
In de feestzalen Aalter-Brug op
zaterdag 12 november 1966 te 21 u :
Tweede verbroederingsbal \'olksunie West en (^ost-N'laanderen; orkest Stan Philips.

Dendermonde
O p zeer korte tijd heeft het
Vlaams Nationaal Jeugdverbond
zich uitgebouwd tot een sterke eenl(eid te Dendernionde. Daarom
heeft het Verbond besloten, het geTn-est Dendernionde officieel op te
richten.
Zaterdag 10 september 1%6, reusachtige
fakkeloptocht
doorheen
Dendermonde, waarna
stemmig
kampvuur op de Grote Markt.
Zondag 11 .september te 15 uur,
openlucht-jeugdfeest op de Grote
Markt.

Dendermonde (arr.)
Zondag 28.8.66 stonden te Kalken
16 deelnemers gereed voor de kolportagetocht welke een reuzesucces
kende.
In één uur werden 300 nummers
verkocht. De helft van Kalken werd
niet be'zocht bij gebrek aan nummers.
Wij danken alle deelnemers en
\erwachten hen terug einde september voor de kolportage te Wichelen - Uitbergen.

Erembodegem Centrum
VL. NAT. VROUWENBOND
Eerste najaarsuitstapje met minibus voor de leden en simpatisanten
op zondag 11 september naar
M'aasniluister - Lokeren - 0 \ e r n i e re - Donk. Inschrijven bij bestuursleden. W r t r e k : Dorpsplein 1 u 30
's naniitldags; terug 's avonds ongeveer 20 uur Speciale rondzendbrief volgt.
BETOGING
OUDENAARDE-RONSE op 18-9
Ook Erembodegem Centrum zal
er zijn ! Zo talrijk mogelijk. Verplaatsing met eigen wagen (vrije
plaatsen beschikbaar). Vertrek 1 u
stipt aan het Dorpsplein.
Inschrijven vó(Sr 16 sept. bij de
bestuursleden en in herberg « De
Burcht » Hogemy.
VLAGOVERHANDIGING
Waarschijnlijk op 22 oktober e.k.
Nadere bijzonderheden volgen.

Gent
Op 27 augustus vergaderde het
N'UJO-bestuur. Er werd beslist een
ledenvergadeiing te houden in het
\'hiams Huis « Roeland » op 3 september te 15 uur. De voornaamste
programmapunten : de betoging ie

Ronse, I,eii\cn, slarlen met sportakliviteiten.
Elk N'l'.IO-lid houdt deze datujii
\ lij. Wij verwachten een talrijke
opktMiist. Alle sympatizanten zijn
welkom.
\'oor alle \erdere inlichtingen :
\'an Doipe .laak, Kasleelslraat 21;
Ingelaere llug.,
Tolhuislaan 15;
iJuyst Mark, Baiidolostraat 8.3.

Gentbrugge • Ledeberg
De afdeling nodigt u uit op :
liaar dansfeest dat doorgaat op zaterdag 24 september, in de grote
feestzaal van het gemeentehuis,
Kerkplein, Ledeberg.
Orkest : Paul Ruiger in volledige
formatie, als atlraktie : a llie Henry's Campfire Band » (onder leiding van Hendrik \'an \S'ittcnberglie). De revelatie van het jongste
11 juli-feest te Gentbrugge.
Toegangsprijs : 40 fr.; eventuele
leservatietoeslag : 10 fr.; familiekaart : 100 fr.; eventuele reservatietoeslag : 50 fr.
Kaarten te bekomen door storting op postgiro : 8872.51 van de
Heer Jacobs Alfons, Gentbrugge.
Deuren ; 20 uur; eerste dans : 20
uur 30.

Gentbrugge
BRANDPUNT LEUVEN
Dit is de leirze vai\ de ledenvergadering der Vossen op zaterdag 3
september e.k. in het (ïemeentehuis Kasteelslraat Gentbrugge.
Spreken tol u : De letterkundige
en kunslkritikus de Hr Jan D'Haese, alsook prof. dr. Exrard, erevoorzitter van onze afdeling.
Vlaamse oudstrijders 14-18 / 40
45, Oud-soldaten en siÊiipati/anten
worden allen vriendelijk uitgenodigd. U gaat vast en zeker gesterkt
naar huis. Begin om 15 uur stipt.

Herzele
Op 24 seplember a.s. richt onze
afdeling haar eerste bal in.
Dit bal heeft plaats in de zaal
« Breugelspalcis », Vierwcgeu
te
Herzele.
Orke.st ; Mare Derwey; toegangsprijs : 50 fr; reser\atie : 10 fr; deuren : 21 uur; eerste dans : 21 u. 30.

tage met micro-wagen wekte een
grote belangstelling in de gemeente, er werden 141 n u m m e r s verkocht.
Op 11 september kolportage in
onze gemeente, alle medewerkende
leden op post. N'ertrek aan ons lokaal om 9 uiu" 30.
BETOGING
O p 18 .september nemen onze leden deel aan de N'olksunie-betoging
in het aiT. Oudenaarde-Ronse. De
leden zonder wagen kininen mederijden met kameraden die over een
auto beschikken. \'erlrek aan ons
lokaal om 12 uur stipt. Mooie uitstap en aanmoedigend gebaar.
BAL
Onze afdeling nodigt al haar leden en sympatisanlen uit tot haar
eerste groot dansfeest op zatenlag
29 oktober in de zaal Concordia,
Schoolstraat.
REIS FRANS-VLAANDEREN
Op 4 september reizen de leden
en sympatisanten van onze afdeling
per autocar naar Frans-Vlaanderen.
Vertrek aan ons lokaal « Café Sint
Amand », Antwerpse stw. 119 om
7 uur stipt. Mis-gelegenheid om 6
uur 30 kerk St. Amandus.
Terug te St. Aniandsberg rond
22 uur 30; prijs 120 fr. fooi inbegrepen.

Wetteren
VLAAMSE VRIENDENKRING
Na de rust van de zomermaanden hervat de Vlaamse Vriendenkring'zijn aktiviteiten op woensdag
11 september. De heer Szondi (Etterbeek) komt ons spreken over het
probleem Brussel. Zoals gebruikelijk vangt de spreekbeurt aan te
20 niir in het Vlaams Huis op de
Markt. Na de spreekbeurt debat,
letlereen op post.

Haarkapper-heren, Brussel, patroon
alléén, -vraagt zeer dringend : leerjongen met leerkontrakt, reeds gewerkt hebbende; 's maandags vrij.
Aanbiedingen bureel blad D55.

Zoekt U een goede betrekking ?
Aarzel dan niet onmiddellijk beroep
te doen op de plaatsingsdienst van
de Erasmusschool : Aalst, Priester
Daensplein 2; Brugge : Gulden
Vlieslaan 26; Leuven : Bondgenoterjlaan 84; Mechelen : Lange Riddersfraat 36. Volstrekt kosteloos !

DEZE WEEK
OP UW SCHERM
ZONDAG
14.30 : De Flintstones. 149e afl. :
Vier kleintjes maken een groot —
Tussen 14.55 en 19.30 afwisselena :
Europese atletiekkampioenscliappen
te Boedapest (finales) en Wereldkampioenschappen
vpielrennen
te
Frankfurt — 19.30 : Klein, klein
kleutertje — 19.50 : De geometrische
eend. animatiefilmpje van Louis Van
Maelder — 20.00 : TV-nieuvx-s —
20.15 : Sportweekend — 20.40 -. De
abonnee van lijn U. 35e afl. ; Een
sensationele ommekeer — 2Ó.55 :
Zomercarrousel {IV) — 21.35 : Om
een sleutel
Twee Joegoslavische
filmnovellen — 22.35 : TV-nleuws.

MAANDAG

WEST-VLAANDEREN
Jabbeke
Op 12 november richt de Volksunie-afdeling Jabbeke haar tweede
herfst bal in met het
gekende
Brugse orkest « Balroom se.xtet »
Iedereen houdt reeds deze datum
vrij.

Neulebeke
Op zondag 4 september wordt te
9 uur 30 in de kerk te Meulebeke
een H. Mis opgedragen ter nagedachtenis
van onze
overleden
vriend André Roels.

19.30 : W^acht U voor de hond. 4e
episode : Nieuwe vrienden — 19.48 :
Openbaar kunstbezit : « Opus 47 1923 » van Victor Servranckx —
19.56 : De Weerman — 20.00 : TVnieuws — 20.20 : De abonnee van
lijn U. 36e episide : De abonnee gaat
zoals hij wil — 20.35 : &tarkadd,
drama door Alfred Hegenscheidt —
22.25 : TV-nieuws.

DINSDAG
19.30 : Tienerklanken — 20 00 ; TVnieuws — 20.20 : De abonnee van
lijn ü. 37e episode : Aan de vier
hoeken van Parijs — 20.35 : De lange
hete zomer. 10e en laatste afl. : Een
noodlottige avond — 21.25 ; De onzichtbare verzameling, eenakter door
Stefan Zweig — 22.00 : Gastprogramma. De socialistische gerachte en
actie — 22.30 : TV-nieuws.

WOENSDAG

ZOEKERTJES

Sint-Amandsberg
KRUISKOPAKTIE
l)oor verschillende kulturele en
politieke groepen werd in onze gemeente aan de kruiskopaktie geijverd. De eerste steen werd reeds
geschonken door de Jef Goossenaertskaravaan en de Reinaertklubs.
De Vlaamse
oudstrijdersvereniging is ook gestart. Door de afdeling Volksunie werd onmiddellijk
niet de geldinzameling begonnen.
Nog andere groepen zullen hun
steun verlenen. Een volk dat zijn
helden en doden eert is een schoon
en groot volk !
WERFTOCHTEN
Kolportage te Oostakker met het
weekblad « WIJ » werd door onze
afdeling in samenwerking met de
\ .M.O. van Merelbeke en Gent gehouden op 28 Oogst. Deze kolpor-
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HET

ARR.

Veranlw. uifg. Mr. F. Van
der Eist, Beizegemstraat 20
Brussel 12.

ERUU TUINMEUBELEN
Niet duur - wel handig
(nooit schilderen).
Alleen-invoerder :

DEMEYERE
Kortrijkstraat
INGELMUNSTER

Aanbevolen
Huizen
HERBERGEN
Bezoek t De v e e r m a n >
te St-Araands a.d. Schelde
Mosselen
Paling
Uitbater . Jan Brugman».
Geniet van de lekkere
koffie < De Olifant >
in het Vlaams Huis
t P E T E R BENOIT >
Frankrijklei 8
Antwerpen
BIEREN ATLAS
Alle specialiteiten
Fruitsap Pufri
CARFENTIER
Guido Gezellestraat 39
ZWIJNDRECHT T 52.70.70
BOUWEN

Gezocht voor bestaand, goed-gekalandeerd en winstgevend Vlaams lokaal in de streek van Aalst : een
uitbater. Schrijven bureel blad onder letters D.B.
Ietwat oudere, maar werklustige
mekanieker zoekt dringend werk;
ook ander passend werk (wordt
aanvaard). Trouwe kameraad en
zwaar getroffen
door
repressie
hoopt op solidariteit. Vlaams Brabant of prov. Anlvv. Alle inl. kunnen helpen. Schrijv. bureel v. blad
D.54.

S E P T E M B E R

VOLKSUNIE
IN

Het Vlaams Huis van BeverenWaas, zoekt meisje, voor hulp in
café; familieleven.
Adres Vlaams
Huis «Sint Martinus», Markt, Beveren-Waas - tel. (03)75.82.09.

19.30 : Televisum — 19.55 : De
Weerman — 20 00 : TV-nieuws —
20.20 : De abonnee van lijn U. 38e
episode : Een geslagen man —
20.35 : Speelfilm : Harry Black en
de tijger, avonturenfilm van Hugo
Pregonese met Stewart Granger —
22.20 : Penelope : - Mode. - Paula
Semer interviewt Hugo Claus —
22.50 : TV-nieuws.

Hoofdredakteur
T. van Overstraeten.
Redaktiesekretaris :
S. de Lie.
Alle briefwisseling voor
redaktie naar
Rotatyp, Sylv. DupuisI,
110 Brus. 7. - Tel. 23.11.98
Beheer :
Maurice Lemonnierl. 82
Brussel L - Tel. : 11.82.16.
Alle klachten voor niet
ontvangen van blad op dit
adres.
Jaarabonnement : 280 P.
Halfjaarlijks : 160 F.
Driemaandelijks : 90 F.
Abonnement buitenland !
450 P.
Steunabonnement : 750 F.
(minimum).
Losse n a m m e n : 8 F.
Alle stortingen voor het
blad op postrekening :
17 1139 « WIJ > - Vlaamsnationaal weekblad.
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B E T O G I N G

DONDERDAG
19.30 ; De Flintstones. 150e afl. :
Apenoótjes voor Fred — 20.00 : TVnieuws — 20.20 : De abonnee van
lijn U. 39e episode : Twee helften...
geen geheel — 20 35 : De Dick van
Dyke-show. 21e afl. : Luister wanneer een kegel praten gaat — 21.00 :
Laat mijn volk gaan, TV-montage —
21.50 : Chirurgie, eenakter — 22.00 :
Gastprogramma. Het vrije woord —
22.30 : TV-nieuws.

VRIJDAG
19.30 : Internationaal jeugdmagazine — 19.45 : Zoeklicht — 19.55 :
De Weerman — 20.-00 : TV-nleuws —
20.20 : De abonnee van lijn D 40e
en laatste episode : Epiloog —
20.35 : Barbagia, een expeditie naar
Sardinië — 21.30 : De vriendin van
Mevrouw Maigret. Zesde aflevering
in de Maigret-serie — 22.40 ; TVnieuws.

O U D E N A A R D E - ROr>JSE

Praktische schikkingen :

ZATERDAG

13 u Vorming van autokaravaan Markt Oudenaarde en korte
toespraak door Volksvert. Leo W O U T E R S
14 u Vertrek autokaravaan over Kruishoutem, Zingeni, St Mana-Horebeke en Ncderbrakel (door een prachtig natuurschoon)
16 u Aankomst autokaravaan te Ronse
17 u Optocht door de stad Ronse, gevolgd van toespraken door
arr. voorzitter Gic-s E E C H A U D T en Volksvertegenwoordiger M. C O P P I E T E R S
18/18 u 30 Einde.
Wij roepen onze militanten op zo talrijk mogelijk aan deze
manifestaties deel te nemen in een arrondissement dat tot een
van de meest ekonomisch noodgewesten van het S'laamse land
moet gerekend worden.
y
Al de afdelingen zorgen voor een flinke vertegenwoordiging
van wagens en betogers. Organiseert U van nu af aan.
Let wel :
Zij die slechts aan de optocht wensen deel te nemen verzamelen op de Markt te Ronse omstreeks 16 uur.

19.30 : Tienerklanken — 20.00 : TVnieuws — 20.20 : Slechte tijd voor
sergeanten. 25e afl. : In hart en geweten — 20.45 : September in de
zon. - Amusementsprogramma
—
21 35 : Echo — 22.05 : De onkreukbaren. 26e afl. : Persoonlijke wraak
— 22.55 : TV-nleuws.

WONEN

De specialist der
standaarddeuren
J. LEEMANS, D e u r n e i.
Van Havrelei 70 1. : 35.63.17
Agent : De Coene
Kortrijk

HOTEL

RESTAURANT

BLANKENBERGE
c Rubcnsbof >
Weststr. 79. I. (050)41571
Lokaal Volksunie
Kamers-pension.
« V l a a m s Huls » K n o k k e
Kamers
vol pension
gezellige sfeer
Vermindering voor groepen
Elisabethl 105 Tel. 632.70
Breydelhof • B R U G G E
Jozef Suveestrai.. '2
Gelagzaal - 120 plaatsen.
Tel. : 050/,'?50.ri7

UURWERK
bij de meester

JUWELEN
uurwerkmaker

SLAETS
Dewinterstr 11
Oudergem
T. 72.45.43 Terminus tr 35.
10 % korting » leden V.U.
PLASTIEK

PAKFUM
V rnlkt (traag parfum, meid ons
uw gollefkofisde bloemengcur, en
O ontvanct gratis een staalflesje
(adres niet vergeten). MII.ADY,
Postbus 403 Antwerpen X.
MEEK INRü.MEN door »rlje verkoop aan partikulicren, vrienden
en kennissen, voor leder geschikt.
Vast dicn.stverband of als bijverdienste. Schrijven : KOSMETIKA.
Bocreuleger 31 — Rdejem.

F Parquin en
R. Van Aerschot P.v.b a.
Lg Lobroekstraat 44
ANTWERPEN.
Telefoon 03/36.16.47.
Kuipen en stapelbakken voor
pekel, diepvries, verpakking,
stockering
Polyethyleen : takken, vellen en folie op rol.
RAADPLEEG ONS.
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WAAR MEN GAAT LANGS VLAAMSE WEGEN, KOMT MEN HET « ALGEMEEN BOUWBEDRIJF K U N N E N

» TEGEN !

Wanneer op UW grond ?

Breng ons UW idee.

— Villa's : modern of klassiek.
,— Bungalows : groot en konfortabel.
,— Huizen : naar ieders beurs en

Wij werken het graag u i t !
— Degelijke konslruktie volgens beproefde methoden.
— Volledige afwerk door eigen
vakmensen.
— Geen administratieve beslommeringen.
— Gratis voorlichting op eenvoudige aanvraag.

smaak.

— Appartementen
konkurrentie.

: steeds buiten

Speciaal voor Gent:
.— Standingvolle residenties :
PATRICIA - PATRICK te Dcsfelbergen ; ERASMUS te Wondelgem. Van de 39 reeds 29 \erkocht.
Prijzen vanaf 617.600 F (akte in
handen).
fa— Mooie villapercelen te DRONGEN/MARIAKERKE in residentieel park.
r— Grote keus van bouwgronden in
het Gentse.

OM ALLE TROEVEN
IN één HAND TE HEBBEN.
WENDT ü ZICH TOT

Het Algemeen

ANTWERPEN

INLICHTINGEN

LET

Bouwbedrijf KUNNEN n.v.

MEIR 18

— Tel. 03/32.92.18.

GENK

GENT

MOLENSTR^\T 39

ONDERBERGEN 13 — Tel. 09/25.19.23.

—

Tel. 011/54442.

WEL

ALLE ADVERTENTIES VOOR
d i e n e n toegestuurd aan onze
DIT BLAD
PUBLICITEITSDIENST :
S. De Lic, « Papenhoek », Berendrecht. Tel (03)73.66.59
Ook de
zoekertjes kunnen naar dit adres gezonden worden.

GEDURENDE 14 DAGEN : KOOPJESKERMIS AAN FANTASTISCHE LAGE
'RIJZEN OP RADIO'S, TELEVISIE'S.
SANDOPNEMERS, ENZ, ENZ.

bij UW specialist
Elektro Akoustiek

BECO
brandstoffen
IEL : (03) 32.04.77
32.02.10

METALLISATIE TESSENDERLO

«DE GELUIDSBRON»

p.v.b.a.
METALLISATIEBEDRIJF

Lange Leemstraat 32 • ANTWERPEN

Zandstralen en metalliseren
in atelier en op de werf.

Telefoon

: 33.04.95.

BIJVOORBEELD :

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %.

Verzorgde en spoedige
bediening.
INDUSTRIEPARK
TESSENDERLO
Telef. : 013/616.39 - 013/620 06

V E R Z E K E R I N G E N
LEVEN
AUTO
- H U I S
INBOEDEL

Ik
ben
uilgesiapen
wanl...

VAN DER PAAL - V00B6RAECK EN C'
Jan Van Rijswijcklaan 62 T E L E F O O N : 03/37.54.38.

ANTWERPEN.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
ISRELLI

Dunlopillo

STRR
. . ik koop bij
ri—v-t ~1^^+. H-r-r-Vr-ïlt- =-? S K n i u S B J l F ^ j

ELECTRA

BREE

Boneputstraat 28,
— B R E E —
Telefoon : 651.88

•sn» «nn»

MM

«r-z» m-^,\

'liïJ

T U R N H o UT S E • A A N 1 O 2 , • O » G E R H O U T .- TEl. 35.17.83
PIJHUIZEN: Die^t:s:r»at 1 4 . » » , i n i w . t e l . J l . O l . I » .
I^Siinensrra^r 3<l>.4i, Antw.'.fet. 33.4>.a4 ,- GalüfDrr'ei * 0 , Daurne Te). 3é.25.^2

H^Ban&mBBHHHHBBaaBDm
FX-233L

WlM
MA ES
DIANALAAN. 10. BERCHEM • Antwerpen. • Tel.: (03) 39.69.34.
stelt zijn kandidatuur bi] alle Vlamingen in de
provinciën Antwerpen, Brabant en Oost-V laanderen, voor alle verzekerings\ormen : Bi and Leven - Persoonlijke - Familiale
Auto - Wet Burg Aansprakeli)kheid
—

MATTHiSUrSiOOENBSPniJF

i

Koml op tiet eerste veizoek voor :
0^ername van bestaande verzekeringspolissen.
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz.

KREDIET EN FINANGIERINOSVENNOOTSCHAP
-

FINANCIERINGEN
-

LENINGEN
-

Jan Van Rijswijcklaan 62

-

HYPOTEKEN

ANTWERPEN

-

Ie en 2e rang.

Telefoon: 03/37.54.38.
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Juan de anarchist
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