
MR. F VAN DER ELST 

KOMMISSIE 
MET DE LANGE NAAM 
De Vaste Kommissie voor de verbetering van 
de betrekkingen tussen de Belgische taalgemeen
schappen, gemakkelijkheidshalve thans kom
missie Vander Poorten genoemd nadat zij kom
missie Vranckx genoemd werd onder de vorige 
regering, is eindelijk samengesteld. 
Het is wellicht nuttig er ook aan te herinneren 
dat deze kommissie opgericht werd ingevolge 
de besluiten van de kommissie voor de herzie
ning van de Grondwet van 26 januari 1965. 
De oprichting is niet van een leien dakje ge
lopen omdat de Vlaamse C.V.P. zich aanvanke

lijk verzet heeft tegen het toekennen aan deze 
kommissie van de bevoegdheid, zich te be
moeien met de bestaande taalwetgeving en de 
nog te nemen uitvoeringsbesluiten. Zoals ge
woonlijk heejt de Vlaamse C.V.P. geleidelijk 
haar zeer gewettigd verzet opgegeven met het 
triestig gevolg dat de uitvoeringsbesluiten nog 
steeds niet verschenen zijn en met het vooruit
zicht dat de taalwetten van 1963 niet toegepast 
worden en ook in de toekomst niet zullen toe
gepast worden in afwachting van het advies 
van de kommissie. 
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MCüsam Verkrijgbaar bij alle 
dagbladverkopers 

Of deze uitvoeringsbesluiten 
nu gepubliceerd worden vóór 
of nadat de Kommissie er zich 
over ui tgesproken heeft, zal 
hier niets aan veranderen. De 
toepassing van de taalwetten, 
alvast te Brussel , is voor jaren 
lam gelegd en onder tussen 
kunnen de Franse taalimperia-
listen ongestoord hun gang 
gaan. Dit is dan het eers te re-
zultaat van de opricht ing van 
deze kommiss ie . De overige 
rezultaten zullen voor de Vla
mingen even bi t ter zijn; daa r 
kan geen redelijk mens in 
Vlaanderen ook m a a r een ogen
blik aan twi j fe len! 

De samenstel l ing van deze 
kommissie is immers een aan
fluiting van de demokra t i sche 
beginselen en een vernederen
de kaakslag voor de Vlamin
gen. Het nederlandstal ig ge-
-•«ïelte van het land telt 55.4 % 
van de totale bevolking, het 
franstalig gedeelte 32,7 %. het 
duitstalig 0,6 % en de Brussel
se agglomeratie 11,2 %. 

Het feit alleen reeds dat 
Brussel in deze kommissie 
evenveel vertegenwoordigers 
telt als gans Vlaanderen, is 
een duidelijk bewijs van de 
ware bedoelingen die voorop-
zitten • de Vlaamse meerder
heid minor ise ien. 

Het is een feit dat de pro 
blemen waarovei deze kom 
missie zich moet ui tspreken 
essentieel poht ieke problemen 
zijn, die tot de bevoegdheid be
horen van het par lement . Het 
toevertrouwen van deze pro 
blemen aan een kommissie 
waar in de Vlamingen in een 
minderwaardige positie ge
drongen worden, is een ma 
nceuver dat aan de kaak moet 
gesteld worden. 

Daarbij komt dat de aandui
ding van de leden van de kom

missie ont t rokken werd aan 
het par lement en toever
t rouwd aan de ui tvoerende 
macht , klaarblijkelijk om te 
beletten dat de Volksunie eni
ge kans zou krijgen om in de 
kommissie vertegenwoordigd 
te zijn. 

In dit verband mag zeker 
her innerd worden aan de wij
ze, waarop de leden van het 
Harmel-centrum desti jds aan
gesteld werden : door verkie
zing in Kamer en Senaat . 

Het Harmel-centrum heeft 
ja renlang gewerkt , talr i jke 

verslagen opgesteld en aanbe
velingen geformuleerd. De op
eenvolgende regeringen hebben 
deze verslagen en aanbevelin
gen naar de scheurmand ver
wezen en er geen gevolg aan 
gegeven. 

Wanneer het Harmel-cen
t r u m nog over een zekere vrij
heid van handelen beschikte, 
omda t de leden hun mandaat 
gekregen hadden van de wet
gevende macht , is de kommis
sie Vander Poorten daarente
gen niets anders dan een in
s t rument in handen van de re
gering. 

Wat kan men van deze kom
missie verwachten ? Niets 
goeds. Daarover is de Vlaam
se pers het in haar kommen-
taren vrijwel eens. De P.V.V. 
verkondigt openlijk dat deze 
kommissie moet dienen om de 
taalwetgeving af te breken. De 
P.V.V. beschikt in de kommis
sie over evenveel leden als de 
C.V.P. : voor het Vlaamse 
land heeft de P.V.V. (met 18 

volksvertegenwoordigers voor 
de Vlaamse a r rondissementen) 
evenveel vertegenwoordigers 
als de C.V.P. (met 51 volksver
tegenwoordigers) . Wie kan be
grijpen dat de Vlaamse C.V.P. 
op dergelijke wijze behandeld 
wordt en zich daarbi j neerlegt? 

Het Vlaams belang eiste da t 
de Vlaamse C.V.P. niet alleen 
voor zich zelf een volwaardige 
en demokrat ische vertegen
woordiging moest opeisen, 
doch ook de vertegenwoordi
ging van de Volksunie diende 
voor te s taan om de Vlaamse 
aanwezigheid te vers terken 
ten overstaan van de onbe
t rouwbaarheid van de P.V.V.-
ers. 

Eens te meer h e e f t d e 
Vlaamse C.V.P., onder d r u k 
van de unitaire parti j leiding, 
zich geleend tot een anti-
Vlaams maneuver. Gezien de 
samenstelling van de kommis
sie en de openlijk verkondigde 
(lees verder op blz. 3 in kade r ) 

HET STRAATSGHUIM KREEG DE VRIJE HAND 
In de motivering van het 

vonnis tegen de knalpot-jabri-
kanten van Molenbeek staat 
o.m het volgende te lezen : 
« Om hun doel te bereiken en 
hun opvattingen te versprei
den, konden de beklaagden 
over talrijke demokratische 
middelen beschikken die ge
waarborgd worden zowel door 
de grondwet als door de wet, 
nl. de verspreiding door pers en 
het organizeren van vreedzame 
betogingen en vergaderingen 
zonder wapens ». 

Zo wil hel de grondwet en 
de wet, mderdaad! Maar wil
len ook de machthebbers het 
zo ? Het verbieden van beto 
gingen te Merksem. in de Voer
streek, te Moeskroen. herhaal 
delijk te Antwerpen te Eisene 
en te Mechelen wijst op het te
gendeel I 

Men roept thans het voor
beeld van Etterbeek in om te 
bewtizen dat het de Vlamingen 
vrij staat, overal en ook te 
Brussel vergaderingen te be
leggen 

Maar zo vlug komt men er 
met van af! fn het geval Et
terbeek IS het nodig geweest, 
dat een he'tli'^sing van de ge
meenteraad verntetie.d werd: 
de veigadering mocht uiteinde

lijk inderdaad doorgaan en de 
politie « beschermde » ze. 

Die bescherming bestond er 
in, dat een aantal politieagen
ten gemoedelijk rondkuierden 
ter hoogte van het lokaal waar 
de heer Borginon zou spreken. 
Zi] lieten een IQ-lal tegenbeto 
gen (F.D.F.-ers, socialisten, 
kommunisten en P.V.V.-ers) 
rustig betijen; ze verhinderden 
niet dat deze tegenbetogers 
vóór de aanvang der vergade
ring praktisch de toegang tot 
het lokaal afsloten. 

Kort na het begin der verga
dering, die voor een 150-tal 
aanwezigen in een acht er zaal 
van het lokaal gehouden werd, 
bezetten de tegenbetogers de 
herberg. Ze huilden er zich 
schor, zongen ettelijke keren 
de Marseillaise (geen enkele 
BrabanQonne !) en trachtten 
op alle mogelijke manieren de 
vergadering te storen De po
litie kwam met tussenbeide. 
Toen de herherguitbater vroeg 
dat zijn gelagzaal zou ont
ruimd worden, gingen een vijf
tal agenten tussen de tegen-
manifestanten aan de toog 
staan en bleven er een gemoe
delijk babbeltje slaan tot nan 
het einde der vergaderuig, ze 

lieten de tegenbetogers verder 
roepen en schreeuwen. 

Aan het einde der vergade
ring stelde de Etterbeekse po 
litie zich zo op, dat iedereen, 
die door de nauwe herberg 
deur uit het lokaal kwam, ver 
plicht was spitsroeden te lopen 
tussen de tegenbetogers. De 
politie verhinderde alleen dat 
er zware klappen vielen; ze 

trad niet op tegen de stampers, 
duwers, schreeuwers en spu
wers die ongehinderd hun gan
gen konden gaan. 

Intussen stond een blauwe 
Etterbeekse gemeente-bonzs 
breeduit in het Frans te grijn
zen : « Ze hebben ze, hun ver
gadering. Dat ze hun plan trek
ken ». 

Vlaamse tegenbetogers zou
den in dergelijke omstandighe
den met de matrak de goot in 
geklopt zijn; zij zouden zich 
gelukkig prijzen, indien de te
genbetoging voor hen eindigde 
zonder gerechtelijk staartje. 

De politie van Etterbeek, broe 
Vlaams Bi assets straatscTiutm, 

waar Borgi 

derlijk gemengd met het anti
aan de uitgang van het lokaal 
non spiak. 
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IERLAND 

EiSEN 

Einde augustus deed ik een be
stelling aan een Brusselse firma 
en vroeg er een nederlandstalige 
publiciteitskaart bij. Toen de 
produkten geleverd werden, was 
er een publiciteitskaart bij, doch 
het was een franstalige. 

Ik heb ogenblikkelijk een brief
kaart geschreven dat ik "n neder
landstalige had gevraagd en dat 
ik hen verzocht me een neder-
land'ïtalige te zenden. 

Geen antwoord en ook geen 
nederlandstalige publiciteits
kaart 

Een paar weken later moest ik 
weer een bestelling doen bij de
zelfde firma en telefoneerde dus 
naar de vertegenwoordiger. 

Ik nam de selegenheid te baat 
die man op de zaak te wijzen : 
hij antwoordde mij dat er on dit 
ogenblik geen Vlaamse publici-
teitsknirten aanwezig waren, 
maar dat hij er mij een zou be-
zorsen. 

Hieronder nu een afschrift van 
de brief die ik op 11 oktober heb 
ontvangen : 

« Hiermede zün we zo vrij 
teruc te komen on uw briefkaart 
van .T sentember 1.1. waaruit dni-
deliik uw belangstelling bliikt 
voor onze firma en onze produk
ten en waarvoor we U dan van 
harte bedanken. 

« We verzoeken I ' tevens be
leefd onze verontschuldigingen 
te willen aanvaarden omdat we 
U een franstalige publiciteits
kaart hadden toegezonden. We 
hadden inderdaad gemeend U 
daarmee behulnzaam te kunnen 
zün. daar on dat ogenblik geen 
nederlandstalige meer in voor
raad waren. 

« Ondertussen i<! aan dit euvel 
verholpen en heeft onze verte
genwoordiger aan uw wens kun
nen voldoen, zodat we durven 
honen dat U ons dit misverstand 
niet ten kwade zult duiden ». 

Het is enkel mijn bedoeling, 
aan de Vlamingen te bewijzen 
dat ze. met de « lamme goedzak •» 
uit te hangen, niet ver geraken 
en dat eisen het enige middel is 
om onze schone Vlaamse taal te 
doen eerbiedigen. 

E.J., Antwerpen. 

GROENE DRUIVEN 

Het « Wij >-nummer van 1,5 
oktober heeft mij bijzonder veel 
genoegen gedaan omdat het radi-
kaal afrekende met twee waan
beelden. 

Ten eerste : de voettocht «Leu
ven Nederlands » zou geen suk-
ses zijn geweest. De franstalige 
bladen schreeuwden het luid
keels uit ; de Vlaamse pers be
aamde het stilzwijgend. Maar 
voor ons liggen de naakte cijfers 
van het aantal aanwezigen op de 
betogingen en de meetings. Zelfs 
indien bet er de helft minder 
•waren geweest, dan nog hadden 

bieten 
rnocioiera.a 

de penneridders van allerlei plui
mage het recht niet van een mis
lukking te spreken. Dat « ze » 
het maar eens proberen na te 
doen. Ze kunnen het niet ! Zelfs 
niet met de steun van de hele 
pers, en die hadden wij zeker 
niet. Integendeel ! We hadden ze 
tegen ons ! Maar gelukkig blijkt 
hun invloed op de bewuste mas
sa niet zeer groot meer te zijn. 
De zure kommentaren bewijzen 
dat hun druiven groen waren. 

Ten tweede werd er afgere
kend met de opgeblazen kikkers 
die warempel dachten dat zij 
het waren die het sukses op hun 
rekening mochten schrijven. Ik 
bedoel al die (doorgaans links
doende) bewegingskes zonder 
leden of zelfs simpatizanten : de 
kommunisten (Chinese, Moskovi-
tische en Vlaamse), de socialis
tische beweging Vlaanderen en 
andere Vlaamse demokraten. Het 
werd tijd dat die politieke koe-
koeks, die hun ongewen.st ei bij 
voorkeur in ons nest komen leg-
.gen, een lesje in bescheidenheid 
kregen. Het heeft nu lang genoeg 
geduurd dat wij de troepen leve
ren en zij alleen hun mateloze 
pretentie. 

H.V., Wilri jk. 

PUBLICITEIT 

Nic Van Bruggen heeft in 
« Wij » reeds enkele interessante 
artikelen gepubliceerd over de 
publiciteitskringen in ons land. 

Hieruit blijkt ten volle dat deze 
kringen volkomen fransgericht 
zijn zodat, om het zacht uit te 
drukken, het Nederlands er geen 
volwaardige plaats krijgt. 

In de hoofdstad kunnen wij 
dagelijks vaststellen dat op de 
publiciteitspanelen tientallen fir-
mas slechts publiciteit maken 
met Franse affiches. Het wonde
re van het geval is, dat talrijke 
firmas gelegen in het Vlaamse 
landsgedeelte ditzelfde procedee 
toepassen. 

De vraag stelt zich nu : zijn de 
firmas hiervoor aansprakelijk of 
de Brusselse publiciteitsagent
schappen aan wie de firmas hun 
publiciteit toevertrouwen ? 

Veel Brusselse Vlamingen er
geren zich duchtig aan deze een
zijdige publiciteit en stellen zich 
de vraag, bij wie zij het doel
treffendst zouden protesteren : 
bij de firmas of bij de publici-
teitsagentschapnen ? Het is toch 
zo dat de publiciteit in de hui
dige samenleving een grote rol 
speelt en wij aan het negeren 
van het Nederlands in de publi
citeit te Brussel paal en jjerk 
moeten stellen. .Steeds prote.ste-
ren is niet hartversterkend, maar 
het is nu eenmaal onze Vlaamse 
plicht ! 

Het zou waarschijnlijk vele 
« Wii »-Iezers interesseren, hoe 
Nic Van Bruggen hierover denkt. 

J.T., Brussel. 

FEUILLETON 

Oorzaken van 
ONGE\*\LLEN 

Zeer tevreden dat we terug 24 
bladzijden liebben en dat het zo 
zal blijven. 

Uw cartoons op bladzijde 24 
vind ik enorm, in afmetingen wel 
te verstaan, (iraag zie ik ze wat 
kleiner, model « Pallicterke » : 
zodoende zou er misschien toch 
nog plaats o\erblij\en voor een 
kruiswoordraadsel. 

l' kunt misschien de tekenver-
halen a la Batman onnozel vin
den, éen ding is zeker : ze wor
den graag gelezen en niet alleen 
door bet jonge volkje. 

Verder zou ik li ook wille i 
vragen of het niet mogelijk is een 
boek als « feuilleton » in te las
sen. Bvb. het boek van Van Cop-
penoUe « Wat ik nog te zeggen 
heb » : bet is niet meer verkrijg
baar. Ik denk dat veel lezers met 
mij graag dit boek zouden lezen 
op die manier. Ik \er\vijs l" daar
om naar < Fallieterke > (nog

maals) die wél zulke werken op
neemt. 

F.D., Brussel 1. 

MIJN WAARHEID 

En ik ga niet akkoord, mijn 
waarde J.d.P., met jouw gedach-
tengang en met jouw voorstel
ling van zaken. Wanneer de lite
raire waarde buiten konkurreu-
tie is, zoals je zelf zegt, hoe kan 
de schriftuur dan verward zijn ? 
Dan zou het stijl ontberen en 
geen literaire waarde bezitten. 
Voorzeker, het is geschreven zon
der indeling. Zonder konformis-
tische inkleding, uit de volheid 
van het gemoed. 

Dat is wellicht het verwarren
de of lastige waaraan je aan
stoot neemt. Ik las ergens in een 
boekbespreking : « Men zegt dat 
Brauns soms een lastig man is, 
maar is de waarheid soms niet 
lastig ? ». .Ie hebt het over de 
kleine Groot-Nederlandse groe
pen (zeer, zeer onbeduidend) die 
het laatste oorlogsjaar beston
den. Misschien hoorde jij als aan
komende jonge man ertoe ? Waar 
een massa oudere vooraanstaan
den kollaboreerde en jij je ont
hield, kan ik niet anders dan je 
van harte gelukwensen om zoveel 
vroegrijp verstand en doorzicht. 

C.v.d.E., Brussel. 

Sinds enkele weken krijg ik 
het weekblad « WI.I » met de 
post. Ik kan niet nalaten U hier
voor te bedanken. Ik leef met 
een Vlaamse familie van zeven 
kinderen al een hele tijd in Ier
land, waar ik een onderkomen 
zocht als veroordeelde oud-oost-
frontstrijder. 

Daarom stellen wij het ont
vangen van « WIJ » zeer op prijs 
en zijn dankbaar voor dit gebaar 
van kameraadschap vanuit het 
vaderland. 

L.C. 

VOGELBESCHERNING 

Hier nog een laat eresaluut 
voor dio Genes voor zijn artikel 
« De Menapiër », waarin hij het 
neerknallen van ooievaars in de 
buurt van Aalfer en St Katelijne-
Waver aan de kaak stelt. 

Maar wat wordt er van over
heidswege gedaan om over de 
.lacht- en Vogelgeschermingswet 
te waken en om het publiek beter 
in te lichten ? Niets ! 

Samen met andere Europese 
landen ondertekende België het 
Internationaal Verdrag van Pa
rijs (1950), dat de geleidelijke af
schaffing van de vogelvangst be
oogt en in principe elke vogel in 
bescherming neemt. 

De andere landen kwamen hun 
verplichtingen na. Alleen België 
stoorde zicli niet aan zijn verbin
tenis. De massale vogelvangst 
gaat ongestoord verder ! 

Protesten kwamen uit Neder
land, Groot-Brittanic. Duitsland, 
Denemarken, Noorwegen, Zwe
den en Finland, maar minister 
Héger geeft geen kik 1 

Het C.G.B.V. (Coördinatie-Go-
mité voor de Bescherming der 
Vogels) waarbij tal van weten
schappelijke en kulturele vereni

gingen zijn aangesloten, protes
teerde krachtig tegen deze nala
tigheid en wees reeds herhaalde 
malen de minister op onze ver
plichtingen, op de tekortkomin
gen in de vogelwetgeving en op 
de gebrekkige toepassing ervan, 
maar minister Héger geeft geen 
kik ! 

En ondertussen publiceert «De 
Standaard» artikelen over de 
opening van de vogelvangst, die 
een verkapte publiciteit beteke
nen voor de zogezegde « sport 
van de kleine man 3>. 

L.M., Jette. 

A.N.S.A.V. 

Het Algemeen Nederlands Suid-
Afrikaans Vlaams Verbond, de 
Dietse Federasie, zit in moeilijk
heden. Verschillende medewer
kers zijn uitgevallen, vooral van 
de dienst lektuuruitwisseling. 

Honderden Vlamingen en Ne
derlanders wachten nog op hun 
pakketten Zuid-Afrikaanse tijd
schriften, honderden Afrikaners 
zien verlangend uit naar hun be
loofde Vlaams (-nationale) tijd
schriften en kranten. Duizenden 
tijdschriften moeten nog gesor
teerd, verpakt, gezegeld, geadres
seerd en gepost worden. Welke 
idealist uit het Antwerpse wil 
meewerken ? 

Een postzak met tijdschriften, 
verdere benodigdheden en aan-
wijzigingen zullen u thuisge-
bracht worden. Alle onkosten 
mogen natuurlijk in rekening ge
bracht worden. Wie meehelpen 
wil, schrijft regelrecht naar W. 
van Nispen, Stenenbrug 118, 
Borgerhout (Antw.). 

W.V.N., Antwerpen. 

De redaktie d r a a ^ geen Terant-
woordelijkheic* voor de inhoud 
der gepubliceerde lezersbrieven. 
Ze behoudt zich het recht van 
keuze en inkorting voor. Over de 
lezersrubriek wordt eeen brief
wisseling gevoerd. 

van de redaktie 

Brurtflel, 27 oktober r ) 6 6 , 

Dot r . J Kondfl z w a r t b e r g . 

Enkele dagen gfilerlon w^rd dA 'kolendf>.lvinf> in do 
mijn Zwartberg fltoppipzet. DaMrmop 1.1 (^chtor nog 
geen punt g e p l n a t s t a c h t o r hf>t drnma Zwar tberg , 
d a t z i j n v r e s e l i j k hoop;topimt konde In do j n n u -
a r i - en f eb rua r i dagen vAn d i t j a a r . 
Ona b lad hoe f t d e . i t i j d s een bf>roep gedaan op de 
l e z e r s om, In hot teken vnn de s o l i d a r i t e i t met 
de LimlTiirgse n r b p i d p r s , een ";5teunfonds Zwar t 
be rg" in t e r i c h t e n . Op een pnar weken t i j d s 
werd door on7,e l e z e r s 110,0(X) fr op onze r e k e -
n.ing ge.«^tort. „ 
We hebben n i t v o o r l g v e r s i n g gf^branbt over ' ( Ie '' 
e e r s t o u i t b e t n l l n g e n , d i e in h e t t o t ^ a ] 65 .000 
f r bedroegen . Al le f ami l i e» van (werledenen en 
gekwets ten hebben toen een bnzi .«ibedrag on tvan
gen, waa rb i j h e t h(*t minste ondf»r.telieid gemaakt 
werd tiis.-^en Vlaamse en vreemd*» n r b o l d n r s . 
S indsd ien h e e f t h e t Steunfonds no); een r eeks 
u i t b e t a l i n g e n gedaan, , wnarsan geen rnch tb / i a r -
hoid werd gegeven omr1«t h e t tiT^senl<om."?ten b e t r o f 
d i e v o o r t v l o e i d e n u i t s p e o i f i e k e faiTiillole om-
s tandigbeden in gezinnen v-̂ n Zwar tberg-gekwet
s t e n . Op d i t ogenblik bedrnngt he t .^aldo nog 
20 ,000 f r . Deze som z a l in de e . k . dagen i n t e 
g r a a l bes teed worilen ann de e r g s t e g e v i l l o n 
onder de Zwartberg/Getroffenen. Het . ï tennfonds 
z a l dan opgehouden hebben t e b e s t a a n . l^l( 

N.B. Voor de k r u i s k o p n k t i e ontvingen ve nog : 
50 f r yim KAKNE J . , T e s t e l t ; 100 f r van VAN 
AERT L . , T e s t e l t . Het i n t e g r a l e bedrag wordt 
k o r t e l i n g s aan h e t IJzerbedevnertkotni t e e o v e r 
gemaakt . 
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Het slaaldebat in de Kamer. 

slechts 1 
Vlaamse stem: 
de volksunie 

(l.d.t.) Volksvertegenwoordiger Schiltz was 
de enige Vlaamse spreker in het belang
rijke debat over de krizis in de ijzer- en 
staalnijverheid, verleden dinsdag in de Ka
mer. 

Hij wees op het konservatisme van de re
geringen en de holdings die, zowel wat be
treft de steenkoolmijnen als wat betreft de 
staalnijverheid, gedurende twintig jaar een 
gemakkelijkheidspolitiek hebben gevoerd 
met subsidies en andere lapmiddelen. In
tussen verouderde onze staalnijverheid of 
bleef zij te klein om op Europees plan 
te kunnen konkurreren. : nu de krizis in 
de staalnijverheid losbreekt zal zoals in de 
steenkoolkrizis eens te meer de gemeenschap 
moeten inspringen om de kortzichtige poli
tiek van de holdings goed te maken door 
vele miljarden ter beschikking te stellen. 

Gelet op de enorme gevolgen die deze 
krizis kan meebrengen vooral voor de klei
ne man, zal een inspanning noodzakelijk 
zijn. 

Aan deze hulpverlening verbond Hugo 
Scliilu drie voorwaarden : 

a) geen hulpverlening die zou leiden 
tot een afgrendeling van de mogelijkhe
den van vestiging der zware nijverheid in 
het Vlaamse land (en het staken van de 
Waalse hetze tegen de uitbouw van Sid-
mar te Zelzate); 

b) geen miljarden zonder toezicht van de 
gemeenschap op het gebruik ervan en deel
name in de opbrengst ervan; 

c) betrekken van de werknemers bij de 
beslissingen in bedrijven die sociaal en re
gionaal een overheenende pozitie inne
men. 

Het mag wel verbazend genoemd wor
den dat noch vanwege de C.V.P. noch van-
u-ege de B.S.P. één enkele Vlaamse volks
vertegenwoordiger het nodig vond een 
standpunt in dit miljardendebat te formu
leren ! Eens te meer stond de Volksunie 
alleen, om het Vlaams en sociaal belang 
te verdedigen. 

• De krizis in de B.S.P. 

oude en 
versleten 
partii 

(f.v.d.elst) Het is een onloochenbaar feit 
dat de socialistische partij in ons land een 
diepe krizis doormaakt. Zelfs van socialis
tische zijde wordt dit thans toegegeven. 
Nooit sedert de invoering van het alge

meen stemrecht heeft de B.S.P. (vroeger 
B.W.P.) een nederlaag geleden zoals bij 
de verkiezingen van 1965, nooit is haar 
vertegenwoordiging in het parlement zo 
laag gedaald. Daarbij komt dat deze zeer 
zsvare verkiezingsnederlaag klaarblijkelijk 
niet in hoofdzaak kan toegeschreven wor
den aan toevallige, voorbijgaande faktoren. 
Ook in de oppozitie blijft de B.S.P. ziek 
en tevergeefs wordt gezocht naar remedies 
tegen deze ziekte. Het is een treffend 
schouwspel te ïien hoe deze partij op en
kele jaren (denken we aan de strijd tegen 
de eenheidswet in 1961 !) iedere strijdbaar
heid verloren heeft en er niet eens toe 
komt, een echte oppozitie te voeren in het 
parlement of daarbuiten. 

Het ziet er naar uit dat de B.S.P. een 
oude, versleten partij geworden is, zonder 
geestdrift, zonder bezieling, zonder geleof. 
Een groot deel van de traditionele socia
listische kiezers heeft de partij de rug toe
gekeerd en van enige aantrekkingskracht 
op de jeugd kan bezwaarlijk sprake zijn. 

Het is daarenboven opmerkelijk en be
tekenisvol dat vrijwel alle socialistische 
partijen in West-Europa door hetzelfde 
ziekteverschijnsel aangetast zijn. Wat heb
ben de socialistische partijen nog te bete
kenen in Frankrijk, in Italië? In Oosten
rijk en de Skandinaafse landen, traditio
neel landen met een sterke, regerende 
sociaal-demokratische partij, verliezen deze 
partijen zienderogen terrein. Ook in Ne
derland is de pozitie van de Partij van de 
Arbeid weinig rooskleurig, terwijl de 
S.P.D. in West-Duitsland vastgespijkerd 
zit in een uitzichtloze oppositie. In Enge
land, met het tweepartijenstelsel, heeft de 
Labour weliswaar de kans gekregen aan 
het bewind te komen maar in welke om
standigheden 1 

• De krizis in de B.S.P. 

onze tijd 
en het 
socialisme 

(f.v.d. eist) Wij staan voor een algemeen 
verschijnsel dat dan ook algemene oorza
ken moet hebben en niet kan toegeschre
ven worden aan faktoren eigen aan een be
paald land. Men mag spreken van een kri
zis van het socialisme in gans West-Eu
ropa. 

De diepere oorzaak van deze krizis moet 
naar het oordeel van velen gezocht wor
den in het feit dat de marxistische doktrine 
in tegenspraak is met de evolutie die on
ze samenleving gekend heeft. In de wel
vaartstaat naar Amerikaans model, met 
een zeer hoge levensstandaard, waar ook 
de arbeiders welstellend geworden zijn en 
tot de bezittende klas gaan behoren wor
den de marxistische dogma's door de fei
ten weerlegd. Schumpeter, zelf van huize 
uit sociaal-demokraat, heeft deze evolutie 
voorspeld in zijn in 1942 verschenen werk : 
« Capitalism, socialism and democracy » 
en de nakende krizis van het socialisme 
aangekondigd. 

Waar onze samenleving meer en meer 

c/e kommissie 
(Vervolg van bladzijde 1) bedoelingen van de P.V.V. is het te verwacb-
ten, da t de Vlamingen van meet af in een defensieve pozitie terecht ko
m e n : zij zullen zich wanhopig moeten verdedigen tegen een grootscheep
se poging om de bes taande, gebrekkige taalwet ten nog verder te ont
wrichten. Opbouwende voorstellen die verder zouden gaan dan een taal
wetgeving, maken geen schijn van kans in deze kommissie. 

Voor een moedwillige regering, die reeds door haar samenstelling 
in Vlaams opzicht onbe t rouwbaar is, biedt deze kommissie he t gedroom
de voorwendsel om niets te doen en alle Vlaamse eisen af te wijzen. 

Voor de Vlamse ontvoogdingsstr i jd is de Kommissie Vander Poorten 
noodlot t ig : deze kommissie is een hinderpaal die gedurende ja ren iedere 
voorui tgang kan saboteren en tegen houden. 

E r schuilt in de samenstel l ing van de kommissie nog een andere 
bedreiging, waaraan wij niet stilzwijgend kunnen voorbijgaan. De wijze 
waarop zij werd samengesteld impliceert een federalisme met drie, 
waarb i j Brussel zonder meer op dezelfde voet gesteld word t als Vlaan
deren en Wallonië. Men aanvaardt aldus een zeer gevaarlijk precedent . 
He t is wel overbodig er op te wijzen dat een federalisme met drie in die 
voorwaarden volkomen onaanvaardbaar is omda t hierdoor de hegemo
nie, de overheersing van Brussel over gans het land zou bestendigd 
worden . 

He t is dan ook in alle opzichten onbegrijpelijk dat de Vlaamse C.V.P. 
(en overigens ook de Vlaamse B.S.P.) de oprichting van deze kommissie 
goedgekeurd hebben en er hun medewerking aan verlenen. Zij laden 
daa rdoor een zware verantwoordel i jkheid op hun schouders die zij niet 
zullen kunnen afwentelen of ontlopen. Hun zwakke houding in deze aan
gelegenheid is een n ieuwe waarschuwing ook voor de toekomst . 

He t is een algemeen Vlaams belang dat de Volksunie s te rker wordt , 
opdat men haa r niet meer zou kunnen voorbijgaan als geldige vertegen
woordigster van een belangri jke fraktie van de Vlaamse gemeenschap 
en zij zich doeltreffend zou kuimen verzetten tegen de verderfelijke 
zwakheid van de Vlamingen in de uni ta i re par t i jen. 

F. Van der Eist . 

dezelfde kenmerken vertoont als de Ame
rikaanse, is het niet zonder betekenis dat 
in de V.S.A. een socialistische partij nooit 
de kans gehad heeft aan bod te komen. 

Nooit in de loop der geschiedenis en ner
gens werd een algemeen welvaartspeil be
reikt dat bij benadering kan vergeleken 
worden met het huidige welvaartspeil in 
de V.S.A. en de landen van West-Europa. 

Het socialisme heeft zich niet kunnen 
aanpassen aan deze evolutie omdat een aan
passing vrijwel onmogelijk was : de kloof 
tussen de oude doktrine, de traditionele 
opvattingen en de nieuwe samenleving was 
te groot. 

• De krizis in de B.S.P. 

de eerste 
viiand: 
de p.v.v. 

(f.v.d.elst) In de B.S.P. zelf is de grondige 
verdeeldheid over de te volgen weg ook 
weer betekenisvol. 

Brusselse socialisten, tipische eksponen-
ten van het geestloos liberaal-bourgeois kli
maat van de hoofdstad, willen gans de tra
ditionele doktrine over boord gooien, cwn 
voor de dag te komen met een louter prag
matisch ééndagsprogramma, zonder dok
trine, zonder ideologische grondslag. Men 

requiem voor naamlozen 
De laatste steenkolen werden enkele dagen geleden te Zwartberg 
« naar de dag » gebracht. 

AANWEZIG : 

— 1100 arbe iders en bedienden, zij die moeilijk te herplaatsen zijn; 
— alle doden die vielen sinds de delving van de eers te s tukken 

steenkolen; 
— de slachtoffers van de laatste mijngasontploffing; 
— alle naamlozen, Vlamingen, Walen, Polen, Duitsers , Grieken, 

I tal ianen, Turken, Algerijnen, Marokkanen die er faun leven 
lieten; 

— Jan Latos en Valeer Sclep. 

AFWEZIG : 

he t officiële Genk, het offici
ële Limburg, prinsen, goever-
neurs of gemij terden; afwezig 
zij die in Limburg hun weelde 
dragen en danken aan de mijn-
werkershanden , die voor Lim
burgs welvaart en de bloei van 
Vlaanderen instonden. 

AL DEZE NAAMLOZEN, AL DEZE DODEN. ZIJN ZIJ ONZE DODEN NIET? 

dient zich af te vragen of een politieke 
partij als de B.S.P. in dergelijk program
ma nog een bestaansreden kan vinden, in 
hoever dergelijk programma nog wezenUjk 
zou verschillen van een P.V.V.- of C.V.P.» 
programma. 

Hier is geen sprake van een geestelijke 
vernieuwing van het socialisme, maar van 
een faciliteitsoplossing waardoor de pro
blemen ontweken worden. 

Daarentegen wil de B.S.P. in Wallonië 
halstarrig trouw blijven aan de oude dok
trine en zelfs aan het Marxisme : enerzijds 
is de B.S.P. in Wallonif? erg verstard (wat 
samenhangt met de krizis die Wallonië op 
meerdere gebieden doormaakt), anderzijds 
is er een sterke invloed van het kommu-
nisme in een soort van opbodpolitiek. 

Pogingen van de partijvoorzitter, de heer 
Collard, om zeer laattijdig het materialis
tisch standpunt van de partij te verruimen 
door de klemtoon te leggen op een spiri
tualistische zending van de B.S.P., vinden 
weinig weerklank. In Vlaanderen is de 
passiviteit zo groot dat het moeilijk is te 
zeggen wat de socialisten daar denken over 
de toestand en of zij een oplossing zien. 
Gemakzucht en persoonlijke ambitie zul
len sommigen er toe aanzetten zich aan te 
sluiten bij de Brusselaars. Anderen zullen 
trouw willen blijven aan het verleden van 
de partij. Maar wie zal er vernieuwing 
brengen ? 

Met deze uiteenlopende strekkingen ziet 
men niet goed in waar men naar toe gaat, 
tenzij naar halfslachtige kompromissen die 
niemand bevredigen. 

De B.S.P. heeft in het verleden haar gro-
ïe verdiensten gehad in de strijd voor de 
stoffelijke welvaart van- de arbeiders. Zij 
heeft zich echter nooit veel bekommerd 
om de geestelijke verheffing van de arbei
der. Proletariërs moesten proletariërs blij
ven. Vandaar ook de afwijzende houding 
over de B.S.P. in Vlaanderen ten over
staan van de Vlaamse Beweging. 

Thans is voor de socialistische partij het 
verval ingetreden en ziet de toekomst er 
somber uit. 

Het zou nochtans betreurenswaardig zijn, 
vooral van Vlaams en sociaal standpunt, 
indien de achteruitgang van de B.S.P. ge
paard zou blijven gaan, zoals in 1965, mei 
de vooruitgang van de P.V.V. 

Het is de taak en de opdracht van de 
Volksunie dit te voorkomen en de strijd 
vooral te voeren tegen de P.V.V. 

Het is geen toeval dat de P.V.V. en in 
de eerste plaats de heer Vanaudenhoven 
een waar offensief tegen de Volksunie in« 
gezet hebben. De strijd tegen het zgn. eks-
tremisme en het federalisme beoogt de 
Volksunie te treffen. De P.V.V.-leiding be
seft dat, méér dan de B.S.P., de Volksunie 
een gevaarlijke tegenstander is en de partij 

(Lees verder blz. 4) 
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(Vervolg van blz. 3) 
ran de toekomst in Vlaanderen. 

De Volksunie moet deze uitdaging be
antwoorden en in Vlaanderen de P.V.V. 
verslaan; zoals dit thans reeds het geval 
is in het aiTondissement Antwerpen, moe
ten wij o\eral sterker zijn dan de P.V.V. 

• Bij een T .V .-nummertje van Van 
Eynde. 

jos weet 
waar abraham 
de mosterd. . . 

(l.d.t.) Voor een paar weken werd Jos Van 
Eynde door de Waalse T.V. geïnterviewd 
over de Vlaamse problematiek. Dit gesprek 
werd in de Vlaamse pers gekommenta-
rieerd en vrij gunstig beoordeeld. Wij zul
len de inhoud ervan hier niet opnieuw 
analyseren, doch willen volgende bedenkin
gen maken. 

Tot voor een paar jaar stond van Eynde 
volledig afwijzend tegenover alles wat 
Vlaams georiënteerd was. Hij spuwde vuur 
en vlam van zodra hij iets in verband hier
mee omwaaide. Sedert enkele tijd is hij 
echter enigszins van standpunt veranderd 
en hij vertelt zelfs soms bepaalde zaken 
op Vlaams gebied, die goed klinken. 

Welk is de oorzaak van deze koerswij
ziging ? Zou het een veranderde overtui
ging zijn ? Misschien wel, doch wij menen 
dat Van Eynde zeer goed voelt van waar 
de wind komt. 
. Tot 1964 heeft hij steeds vast geloofd 
dat zijn partij niet kon aangetast worden 
door de Vlaamse problematiek en dat een 
Vlaamse radikale partij dan ook voor hem 
geen ge\'aar betekende. Doch de gemeen
teverkiezingen van 1964 hebben matema-
tisch aangetoond dat in sommige gemeen
ten de winst van de Volksunie niet enkel 
voortkwam "an het verlies van de C.V.P., 
miaar ook van het verlies bij de socialis
ten. Van dan af heeft Van Eynde het ge
vaar begrepen. Daarom kunnen wij zeg
gen : het is nooit te laat, want de Vlaam
se partij zal ten slotte de meest hardnek
kige tegenstander tot beternis brengen. 

• De sluiting van Zwartberg. 

woordbrekers 
hebben 
geen gezag 

Zwartberg wortelt in de breuk die ontstaan 
is tussen gezagsdragers en volk. 

Het volk bekleedt iemand met gezag op 
bazis van vertrouwen. 

Woordbrekers verbeuren him gezag! 
Hoe is het echter mogelijk dat de twee

de woordbreuk verloopt zonder enig daad
werkelijk verzet van de mijnwerkers, van 
de getroffenen zelf of van hun kollega's 
uit andere mijnen ? 

De pers zwijgt! De overheid zwijgt ! De 
syndikaten dulden. Hoe is het mogelijk ? 
Zijn Latos en Sclep dan toch vergeefs ge
vallen ? 

De formidabele drama's, verborgen ach
ter de 532 afdankingen, blijken geen stof 
te bieden tot reële weerstand I 

Ik stel me nochtans voor dat een op
tocht van deze vijfhonderd-twee-en-dertig 
door het gezag bedrogenen, en allen dra
gers van één en hetzelfde protest : < Ik 
werd bedrogen door het gezag >, een vre-

deze week in het land 
« Le Soir » slorpt de franstalige kranten « La Meuse» en «La Lanterne» op; 
ook « Le Matin » en « La Flandre liberale » zouden volgen. De krantengroep 
de Launoit (met banden naar Brufina en Bank van Brussel) wordt dus 
onderdeel van de Agence Rossel. 

De P.V.V. eist bespreking der uitvoeringsbesluiten door de kommissie 
Meyers. 

Zware arbeidsongevallen te Charleroi en te Mechelen. 

Grote verdeeldheid in de C.V.P.-top over de problemen Leuven en BrusseU 

Incidentrijke spreekbeurt van de heer Borginon te Etterbeek. 

Ondanks tussenkomst van vice-goeverneur Cappuyns handhaaft de ge
meenteraad van Wemmei een franstalige school. 

selijke aanblik zou bieden aan allen die 
heer zijn in dit land. 

Ik stel me ook voor dat daarachter zou 
marsjeren, al wat in Limburg eergevoel en 
solidariteit in het lijf heeft : mijnwerkers 

(j. olaerts) Toen de regering Harmei haar 
woord (geen nieuwe mijnsluitingen zonder 
rekonversie) brak, dwongen de opstandige 
arbeiders van Zwartberg, verlaten door hun 
sindikaten maar gesteund door de bevol
king, de regering tot kapitulatie. 

Als woorden nog iets betekenden, dan 
zou Zwartberg niet gesloten worden dan 
na de wederinschakeling van het getroffen 
personeel in andere bedrijven. Dit was de 
toegeving, plechtig door de regering ge
daan en « triomfantelijk », na hun lam
lendig verzet tegen de regeringsmaatregel, 
door de bonzen van het A.C.V. en het 
A.B.V.V. aan de mijnwerkers overgebracht. 

Er werd in die dagen door de woord 
voerders dei reaktie nogal geweeklaagd 
o\er de gezagskrizis die we doormaken. 

Voor ons was en is het nogal evident dat 
woordliiekers hun gezag verliezen. 

Thans bele\en we de heruitgave van de 
ze woordbreuk, gezien het naakte feit dat 
op één dag 532 mijnwerkers, zonder her
plaatst te zijn, afgedankt werden te Zwart
berg. 

De hoge omes zullen toch niet \eiwach-
ten dat de getroffenen de verantwoorde
lijke gezagsdragers verder dankbaar op 
hun handen zullen dragen, tenzij wellichï 
naar hun politiek graf ? 

De uitbarsting van de gezagskrizis . 

poul meyers 
Als ergens een dociele jongen uit een afgelegen en verwaarloosde provincie 

voorzitter lüordt van een belangrijke nationale kommissie, dan zit er iets lekker 
scheef. Doorgaans moet men de liefhebbers van standwerk op het hoofdstedelijk 
podium in een rijtje zetten, hen verzoeken niet te hard te drummen en dan zor
gen dat er niet al te veel herrie komt na de aanduiding van de uitverkorene. 
Voor de kommissie met de onuitsprekelijke naam is dat niet het geval geweest : 
de liefhebbers ontbraken helemaal. Men heeft eventjes getracht, het postje ie 
gebruiken als wisselmunt in de koehandel rond de goeverneurszetels en het voor
zitterschap van de Kamer. Ook dat pakte niet. En uiteindelijk heeft dan waar
schijnlijk iemand de vraag gesteld, waarom het Paul Meyers niet kon zijn. Waar
op in koor het antwoord : « Ach ja, Meyers, daaraan hadden we nog niet ge
dacht ! >. 

Meyers dus! En ten slotte : waarom niet ? Hij is toch ook al minister ge
weest, zelfs op twee departementen : Openbare Werken en Volksgezondheid. 
Dat hij in 1958 ministrabel werd geacht, dankte hij echter niet zozeer aan vak
manschap of schitterende gaven dan wel aan hel feit dat zijn wieg (45 jaar gele
den) onder 't bronsgroen eikenhout aan des beekjes boord stond. Onze rege
ringen zijn keer op keer zorgvuldig uitgekiende kombinasietjes van stan
den-, taal- en streekbelangen en er is dus altijd wel een Limburger die mag mee
spelen, onafgezien van zijn mindere of meerdere geschiktheid. 

Paul Meyers behoort tot les gens qui sont bien van Hasselt. En in de hoofd
stad van Limburg wil dat nog heel wat méér zeggen dan in een andere stad el
ders in Vlaanderen. Hij is van fluwelen, gerieflijke, francofone komaf en wist 
op de koop toch nog een heuse barones aan de huwelijkshaak te slaan : redenen 
te over om in de « Hesselse kale > (gelijk de Limburgers dat zeggen) een hele 
meneer te zijn. 

Meer dan een decennium terug, in de grootse dagen van de schoolstrijd 
zaliger gedachtenis, schreef Kop Van Eynde in een (toen nog méér dan nu) ge
spierd artikel, dat t ge een japneus alleen al aan zijn uiterlijk onmiddellijk kunt 
herkennen en hem uit de hoop halen ». 

Aan deze eenvoudige vuistregel moeten we steeds terugdenken, wanneer 
we Meyers op foto of (wat nog erger is) in levende lijve ontmoeten : er zweeft 
rond de man iets van de geur van wierook en gesnoten kaarsen, een sakristij-
luchtje van onbetwistbaar pre-conciliaire herkomst. Hij praat ook zo : zalvend 
en met een vluchtige blik naast je heen ergens naar de achterkant van het kerk
schip waar hif een voor jezelf onhoorbaar orgel lijkt te beluisteren. Wanneer 
zelfs keizers de geschiedenis ingegaan zijn met de spitsnaam koster, kan dat voor 
een ex-minister en kersverse voorzitter toch helemaal geen understatement zijn! 

Als we deze kroniek moesten vullen met de curriculum vitae van Paul 
Meyers, zouden we een paar lijnen verder net zo goed kunnen ophouden. De 
man heeft een geslaagde, maar absoluut kleurloze politieke loopbaan achter de 
rug. In de Hasseltse gemeenteraad begon hij kort na de bevrijding op het on
derste trapje; 17 jaar later was hij burgemeester. Hij zetelt nu al bijna 18 jaar 
in de Kamer, maar indien hij tussenin eens voor een jaar of twee op de Kanari
sche Eilanden zou gaan wonen zijn, had niemand hem in de Wetstraat hard ge
mist. Als minister bevredigde hij niemand en toen hij Volksgezondheid verliet, 
was er geen enkele krant in heel België (behalve het « Belangske », maar dat 
is een plaatselijk geval...) die enige reden zag om dat te betreuren. Men wen
ste de voorbeeldige vader van vijf kinderen en echtgenoot van een barones de 
voorspoedige thuisreis en het ongestoord en vredig vruchtgebruik van zijn ka
merzetel. 

Voor zover dit miiizaam bestaan al eens geschokt werd door een onvoorzien 
feit, bleek Paul Meyers niet opgewassen tegen de situatie. 

In het begin van dit jaar kwam zijn naam in de bladen, omdat hij op die 
beruchte zaterdag de mijnwerkers van Zwartberg door de rijkswacht uit « zijn » 
Hasselt liep kloppen : aanloop voor het bloedig drama vlak daarop! 

Paul Meyers heeft aan zijn kleurloosheid in ieder geval het voorzitterschap 
van de kommissie met de onuitsprekelijke naam te danken. Luister maar eens 
hoe het kristen-demokratisch blad « La Relève » zijn benoeming toejuicht. « Als 
wij dit een gelukkige benoeming achten, is het omdat wij weten dat de heer 
Paul Meyers in zichzelf en in zijn familie de twee gemeenschappen heeft weten 
te verzoenen ». De fraaie (in het Frans natuurlijk nog véél fraaiere) volzin wil 
alleen maar zeggen dat Meyers thuis met zijn te Brugge geboren barones een 
hele mond Frans praat. Natuurlijk is hij voor de franstalige joernalisten het pro-
totipe van de goede Vlaming en brave voorzitter : hij spreekt imtners even graag 
en even vaak Frans als Nederlands. 

Maar luister even verder naar « La Relève » ; « Toen Paul Meyers minister 
van Volksgezondheid was, zegden we van hem dat hij slap was. Nu zouden we 
eerder zeggen dat hij niet hard is >. 

Een definitiever veroordeling van Meyers als politieker én als Vlaming is 
moeilijk te formuleren. Laat ons van de verzoener des vaderlands, van de ar-
chitekt der nieuwe nationale eenheid, van de vader der Vlaamse toekomst made 
in Beulemansia alléén maar onthouden dat de Walen hem < niet hard > vinden. 
Om niet te zeggen « slap ». 

dio Genes. 

uit Waterschei en Winterslag, Eisden en 
Beringen, arbeiders en bedienden uit an
dere bedrijven, ambachtslieden en hande* 
laars, studenten en leraars. 

Ik stel me voor dat aldus de Limburgers 
een schandpaal zouden oprichten voor de 
woordbrekers. 

De woordbrekers tegenover de « eerste 
burgers van het land > : onze mijnwer
kers. 

• Wat is eigenlijke de « nieuwe stijl >f 

hoe snel 
en doelmatig 
zij werken! 

(l.d.t.) De lezing van het Staatsblad is 
soms zeer leerrijk. Het nummer van 15 sep
tember 1966 is daarvan een overtuigend 
bewijs en demonstreert tevens de nieuwe 
stijl van de regering. Wat deze nieuwe 
stijl precies betekent, is niet zo klaar. Dit 
begrip is vrij vaag. Toch menen wij dat 
de nieuwe stijl bedoelt, dat er snel en 
doelmatig gewerkt wordt. Of dit zo is, dat 
is een andere zaak I 

Tegelijk met de vernieuwing van de 
regering werd een unicum inzake verdeling 
der ministeriële bevoegdheid gehuldigd : 
wij hebben op dit ogenblik in België een 
minister-staatssekretaris die tegelijkertijd 
het Toerisme en het Openbaar Ambt ver» 
zorgt. Hoe dit gekombineerd of gekumu-
leerd kan worden, is niet zo duidelijk. Mis
schien wil de heer Piers de ambtenaren 
leren hoe zij het toerisme moeten beoefe
nen ? 

In elk geval werken de ministers zeer 
snel. Zij hebben nl. hun bevoegdheden 
reeds duidelijk vastgelegd : de eerste mi
nister heeft het Openbaar Ambt, dat voor
heen tot het ministerie van Binnenlandse 
Zaken behoorde, overgedragen aan de 
nieuwe minister-staatssecretaris, 'Ie heer 
Piers. 

In het hogervermelde staatsblad is een 
koninklijk besluit verschenen, waarbij de
ze overdracht van bevoegdheid wordt vast
gelegd. Zo lezen wij in het besluit dat, op 
voorstel van de eerste minister en de mi
nister-staatssecretaris voor het Toerisme en 
het Openbaar Ambt, de koning een be
sluit getroffen heeft waarbij aan laatst
genoemde het Openbaar Ambt wordt over
gedragen. Dit besluit heeft terugwerkende 
kracht vanaf 19 maart 1966. Bijgevolg : 
na 6 maand flink werken in de nieuwe stijl 
zijn de beide ministers erin geslaagd, de 
bevoegdheid van de longst bijgekomene 
volledig vast te leggen. In elk geval ver
dienen zij beiden daarvoor een pluimpje 
en hun naaste medewerkers eveneens, want 
na 6 maand is eindelijk een koninklijk be
sluit klaargekomen dat ongeveer 10 minu
ten tijd vergt om het op te stellen. 

Wanneer men het besluit aandachtig 
leest, ziet men dat het advies van de Raad 
van State niet werd ingewonnen, want de 
hoogdringendheid werd ingeroepen. De 
ministers moeten zich dus niet achter een 
eventuele konsultatie van andere organen 
verschuilen om de laattijdigheid te ver
rechtvaardigen. 

Om dit besluit te laten ondertekenen 
door de koning, heeft men deze laatste in 
zijn vakantieverblijf in Spanje gaan sto
ren, want het is ondertekend te Zaraus. 

Indien dit een bewijs is van de nieuwe 
stijl van de regering, dan zullen vele zwa
re problemen opgelost geraken nadat de 
regering reeds lange tijd is afgetreden. 

file:///eiwach
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V.U. - INTERPELUATIE 

Op de h e m eigen voorname 
wijze heeft onze volksvertegen
woordiger voor Brussel , d r Vic 
Anciaux, de minis ter van volks
gezondheid geïnterpelleerd 
over de benoemingen van ge
neesheren en apotekers door 
de C.O.O.'s van de Brusselse 
agglomerat ie . Zoals onze le
zers weten, werden daar in 3 
j a a r t i jds 206 geneesheren en 
3 apotekers aangeworven; ze 
w a r e n allen franstalig. 

Vic Anciaux heeft het vraag
s tuk gesteld niet alleen in he t 
kade r van de taaiverhoudingen, 
m a a r tevens in de sociale kon
tekst . 

Op de teks t van deze inter
pellat ie en he t er in vervatte 
c i j fermater iaal komen we vol
gende week t rouwens nog uit
voerig terug. 

MINISTERIEEL 

A N T W O O R D 

Minister Hulpiau dankte on
ze volksvertegenwoordiger 
voor de serenitei t en de verhe
ven sociale zin waa rmee hij 

zijn interpellatie had gehou
den. Hij kon niet anders dan 
de feiten toegeven : « De cij
fers zijn juist . Ze zijn ook op
vallend ». 

Voor de rest was he t ant
woord van de minis ter echter 
absoluut onbevredigend. Hij 
stelde alle hoop in het feit d a t 
de Brusselse universi tei t bin
nenkor t nederlandstal ige ge
neesheerdiploma's zal afleve
ren en da t dan de kans voor 
een aanwerving van Vlaamse 
dokters zal bes taan. 

Dr Anciaux was zo vr i j , in 
zijn repliek daa raan te twijfe
len. Hij weet bij ondervinding 
dat de razend anti-Vlaamse 
mental i te i t in de Brusselse zie
kenhuizen een haas t onoverko
melijke h inderpaal is. Hij ge
looft niet, da t he t wettel i jk 
voorgeschreven evenwicht in 
1973 (dus over 7 j aa r !) zal be
re ikt zijn. 

Kan minis ter Hulpiau zijn 
Brusselse C.V.P.-partijgenoten 
en -gemeenteraadsleden niet 
eens her inneren aan de bom
bast ische belofte die Van den 
Boeynants in hun n a a m afleg
de aan de vooravond van de 
jongste gemeenteverkiezingen : 

De verschrikkelijke arbeidsongevallen te Mechelen (foto hierboven) en te Charleroi hebben het 
probleem van de veiligheid op het werk in het schrille licht van een tragische aktualiteit ge
plaatst. De inspanningen die op dat gebied in ons land geleverd worden, blijken onvoldoende. 
Eén der aspekten van het ongeval te Mechelen was, dat de arbeiders goeddeels onwetend wa
ren over de gevaren die de door hen behandelde stoffen inhielden. Het Partijbestuur der Volks
unie hernieuwt langs deze weg zijn gevoelens van deelneming aan de getroffen families en de 

gekwetste arbeiders. 

dat zij niet zouden deelnemen 
aan schepenkolleges indien de 
taa lwet ten niet werden geëer
biedigd ? 

Van h u n eers te leugen zijn 
die rekels niet ge s t i k t ! 

KRUIDHOF 
De titel van dit stukje is een gewoon 

Nederlands woord en helemaal géén 
eigennaam. Trouwens : er is een verschil 
van één letter, en dat is al voldoende. Vol
gens de grote Van Dale betekent « kruid-
hof » de « tuin waar een boer voor eigen 
gebruik groenten kweekt ». Wie het vraag
gesprek leest dat prof dr. (zeer burger
lijk) Jaap Kruithof toestond aan het alles 
beheersende en leidinggevende blad 
« Brug », krijgt de indruk dat Jaap meen
de in zijn kruidhof te werken. Hij heeft 
er zijn gedachten in uitgesproken en ge
plant als waren zij enkel en alleen be
stemd voor de zeldzame uitgelezen geesten 
die van deze korrupte rechtse rechtsstaat 
een echte demokratie zullen maken. Mis
schien is die veronderstelling nog niet 
eens helemaal onjuist, want het lezerstal 
van dit machtige, van alle niet-demokra-
tische invloed vrije blad is toch niet groot 
genoeg om publiciteit te weigeren aan de 
Universiteitsrestaurants van de korrupte 
maar nuttige idioten. 

Maar de kruidhof van Kruithof staat 
nu eenmaal open voor de drievoudige, 
want niet nuttige, idioten die wij zijn. En 
zo is een kleine tentoonstelling van de 
« groenten voor eigen gebruik » gemak
kelijk in te richten. Deze tentoonstelling 
zou een dubbele afdeling kunnen hebben • 
één voor de taktische kneepjes en een 
tweede voor de meer fundamentele stel
lingen. 

Veel nieuws biedt de afdeling kneepjes 
tenslotte niet, maar het is niet overbodig 
toch even samen te vatten : kommunisten 
en linkse katolieken moeten samenwer
ken, hetzelfde geldt voor alle bruikbare 
socialisten (recept volksfront 1936 in 
Spanje en Frankrijk ; de uitmoording van 
de trotskisten en dergelijke volgt dan 
wel), teach-ins en werkgroepen organi-
zeren (aangepaste vorm van hersenspoe
ling), het programma is onbelangrijk, het 
komt er op aan de knopen bij de aktuali
teit en de gevoelige punten uit te buiten 
(soms kan het programma dan zéér be
langrijk worden — samengevat : het 
werkschema van elke beginselloze volks
menner van welke strekking ook. Maar 
als dat komt van harde en zuivere begin

selvolle gelovigen in de nieuwe openba
ring van Marx en Lenin (en tot voor tien 
jaar ook van Stalin) : toch wel ontgoo
chelend ! 

Geen mens had echter kunnen dromen 
dat in de eigen groentenhof van Kruithof 
de fascistische distels zo weelderig zou
den groeien. En zeker niet dat zij er door 
hemzelf in werden geplant ! 

Want het is géén démokratische stelling, 
er naar te trachten met enkele duizenden 
het machtsapparaat en de massamedia 
(pers, radio en televizie !) in handen te 
krijgen. Voor wie een ideologisch racisme 
huldigt, is dit uiteraard vanzelfsprekend. 
Het zijn inderdaad dan de ideologisch 
besten (de aristokraten van de kommu-
nistische leer !) die recht hebben op de 
leiding. Zij moeten « het volk >, dat heel 
laag beneden hun aristokratische verhe
venheid ronddoolt, leiding geven. « Leg 
uw kinderhand in mijn vaderhand en ik 
zal u leiden waar gij hoort te zijn en te 
werken ». 

Het is evenmin een démokratische stel
ling te Leuven en dan nog enkel nü plura
lisme te verdedigen, maar dit af te wijzen 
waar de mogelijkheid bestaat het eigen 
monolitische « geloof » desnoods met in-
kwizitie op te leggen. « Vertrouw op mij >, 
zegt elke groot-inkwisitor, « geef mij uw 
vrijheid en ik zal u vrij maken van alle 
denken en van alle zorgen ! ». 

En welk een démokratische overtuiging 
spreekt er niet uit het duidelijk verdedi
gen van het geweld als noodzakelijke weg 
tot de zachtmoedigheid van de Chinese 
jonge rode wachten. « Strijdt met mij 
tegen alle geweld dat mijn geweld ver
hindert, want hoe zou u anders de wel
daad van mijn geweld volledig kunnen 
ervaren ! ». 

De VNSU neeft in een persmededeling 
de ontmaskering van deze schijndemokra-
ten aangekondigd. Als een oude jager een 
raad mag geven : het is voldoende de be
schermende haag rondom de kruidhof van 
Kruithof weg te nemen om het schaamte
loze fascisme voor iedereen zichtbaar te 
maken. 

Nemrod. 

P . V . V . - O P L O S S I N G 

Het polit iek komitee van de 
P.V.V. heeft inzake de uitvoe
ringsbeslui ten verleden woens
dag de knoop doorgehakt . 

In een zeer duis tere verkla
ring zegt de P.V.V., dat de uit
voeringsbesluiten slechts mo
gen gepubliceerd worden na
dat de kommissie Meyers er 
een uitvoerige uiteenzeting van 
de minis ters over gehoord 
heeft. 

Vanaudenhove voegde daar 
aan toe, dat de kommiss ie dan 
wel een bespreking zal wijden 
aan de ministeriële uiteenzet
ting. 

Ontdaan van alle dubbelzin
nigheid komt de P.V.V .-beslis
sing e r op neer, da t de kom
missie Meyers de uitvoerings
besluiten zal bespreken alvo
rens ze gepubliceerd worden. 

Wat we dus — ondanks de 
zalvende C.V.P.-verklaring — 
altijd voorspeld hebben ; de 
wetsontduiking zal bekrach
tigd worden op het hoogste ni
veau ! 

HET V E R S C H I L 

De « Gazet van Antwerpen » 
brach t verslag uit over deze 
P.V.V.-vergadering onder de ti
tels «P.V.V. volhardt in de 
boosheid. Politiek komitee 
vraagt bespreking van uitvoe
ringsbesluiten door kommissie 
Meyers ». 

De titels van «De Standaard» 
luidden als volgt : « Mits voor
afgaande bespreking bevredigt, 
P.V.V. akkoord met publ ikat ie 
van uitvoeringsbesluiten ». 

Zoals men ziet gebruikt de 
regeringstrouwe « S tandaard » 
alle nuances en knepen van het 
vak om de zaken in een roze 
(of blauw ?) daglicht te stel
len. 

P V V T E G E N VU I 

Minister Herman Vander 
Poorten heeft op een « verzus-
teringsplechtigheid » (verbroe
dering is niet meer « in ») van 
de afdelingen Bergen en Tonge
ren van de P.V.V. verklaard 
dat de Vlaamse P.V.V. uit alle 
kracht de Volksunie zal be
str i jden. 

Verheugende verklaring ! 
Minister Vander Poorten zal 

liever ons best r i jden dan als 

minis ter in te grijpen tegen de 
anti-Vlaamse gemeentebestu
ren te Brussel en in de Voer
streek, wat zijn plicht zou zijn. 
In de regering blijkt H e r m a n 
al zijn vitaliteit en str i jdbaar
heid verloren. Hij durft dood
eenvoudig niet opt reden tegen 
de fransdollen, dit volgens de 
allerbeste metode van he t 
P.V.V.-regeringsimmobilisme. 

Hij zal als kompensat ie de 
Volksunie aanvallen. Eén front 
met zijn fransdoUe en vlaams-
hatende P.V.V.-burgemeesters 
te Brussel . 

Wij zullen Vander Poorten 
dan toch nog eens levensecht 
ontmoeten, tégen ons. De Brus
selse P.V.V. heeft hem ver ge
noeg gekregen : boete voor zijn 
minis terschap ! 

KLASSIEK SCENARIO 

Hoe wordt een Vlaams CVP-
er minis ter ? 

Sinds Frans van Cauwelaert 
het recept ervoor bezorgde, is 
dit belachelijk eenvoudig. 

Men werpt zich op als Vlaam
se voorman en op het klassieke 
ogenblik laat men de Vlaamse 
eisen vallen in ruil voor een 
ministerzetel . Als minis ter 
geeft men nadien de Walen en 
franstalige Brusselaars meer 
dan de Vlamingen. Zo word t 
men s taa tsman. De brave 
vlaamsgezinde is toch nog wel 
enkele jaren t rouw aan de 
Vlaamse voorman, eer hij in
ziet dat men hem toch wat al 
te erg bedot. 

D E S A E G E R 

In kor te woorden schetsten 
we de levensloop van minis ter 
De Saeger, over Hertoginnedal 
tot op onze dagen. 

De « Libre Belgique » huldig
de hem in haar n u m m e r van 
vorige zaterdag als minister , 
die meer deed voor de wegen 
in Wallonië dan zijn Waalse 
voorgangers Merlot en Bohy. 

Een pluimpje dat kan tellen! 
Inderdaad werd onder zijn 

minis terschap aan de Route de 
Wallonië meer geld besteed 
dan aan de E-3. 

Vlaanderen krijgt vooral 
plannen, met een t raag uitvoe
r ingstempo. En dat terwijl we 
zo ver ten achter zijn op het 
bui tenland en er zoveel geld be
steed wordt aan wegenbouw. 
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O N T W I K K E L I N G 

Prof. Vlerick heeft onlangs 
op een Davidsfonds-avond te 
Brussel gesproken over Zuid-
Afrika en verteld over de per
soonlijke ervaringen die hij op
deed o.m. toen hij te Stellen-
bosch een gastkursus gaf. 

De Gentse prof liet zich 
s terk waarderend uit over de 
apar theid of « separate ontwik
keling »; hijzelf geeft aan deze 
laats te te rm de voorkeur. 

Prof. Vlerick is een modern , 
ru imdenkend wetenschaps
man . We kunnen gerust in het 
midden laten of hij al dan niet 
gelijk heeft met zijn vizie op 
d e separate ontwikkeling. Hij 
is alvast in Zuid-Afrika per
soonlijk eens gaan kijken en 
da t kan niet gezegd worden 
van de talloze anti-apartheids-
schreeuwers v/ier proza de 
Vlaamse pers regelmatig siert. 

H E T VERSCHIL 

De heer Gruslin is provincie-
goeverneur van Namen. Hij is 
daarenboven P.V.V.-er. En ten
slotte zetelt hij in de verleden 
•week geïnstalleerde kommis
sie Vranckx - Vander Poorten -
Meyers. 

De heer Gruslin is dus ge
roepen om in die kommissie 
zijn mening te zeggen over de 
wijze, waarop de betrekkingen 
tussen Vlamingen en Walen te 
Brussel en elders moeten ge-
harmonizeerd worden. 

Men zal zich herinneren dat 
de P.V.V.-ers, gevolgd door een 
stel francofone C.V.P.-ers, on
langs de Brabantse vice-goever-
neu r Cappuyns het recht ont
zegd hebben, zijn mening te 
Verkondigen over het s ta tuut 
Brussel . De francofone censors 
ber iepen zich daarbij op het 
a rgument , dat een vice-goever-
neu r een ambtenaar is en dat 
een ambtenaar zijn mening in 
aktueel-politieke zaken niet 
m a g uiten. 

De heer Cappuyns mag dus 
niet ; de heer Gruslin wordt 
speciaal verzocht, het te doen. 

Het verschil tussen hen bei

den ? De een is Vlaming, de 
andere Waal. 

V O O R L I C H T I N G 

B U I T E N L A N D 

« Invo» (Vlaams inst i tuut 
voor voorlichting van het bui
tenland) funktioneert nu al 
een paar weken en heeft reeds 
ettelijke nieuwsbulleti jns met 
een vertaling en samenvatt ing 
van wat de Vlaamse pers 
schrijft uitgegeven. 

Daarbij zal Invo het echter 
niet laten. E r wordt gedacht 
aan ru imere publikaties, infor
matiebi jeenkomsten en rond
reizen met buitenlandse joer-
nalisten en dergelijke meer. 

We volgen dit ui terst nut t ig 
en simpatiek initiatief met 
aandacht . 

HIJ M O C H T NIET 

Zoals men weet lag het in de 
bedoeling van oud-minister 
Gilson om, samen met de so-
cihst Spinoy en de P.V.V.-er 
Lefèbvre, een wetsvoorsel in te 
dienen waarbi j een federatie 
van Brusselse gemeenten voor
gesteld wordt . 

Spinoy en Lefèbvre onderte
kenden het stuk. Toen echter 
kreeg Omer Vanaudenhove 
wind van het initiatief; hij ont
bood Lefèbvre en verzocht 
hem, zijn handtekening te ver
loochenen. Wat p rompt ge
schiedde. 

De par t i j van Vanaudenhove 
draagt immers de Vrijheid in 
haar naam; het is in het teken 
van die vrijheid, dat zij onder
worpen wordt aan de voorzit
terlij ke Kadaverdiziplin ! Een 
minis ter van State wordt ver
zocht, publiek toe te geven dat 
hij niet in s taat is zélf zijn 
handtekening te zetten. 

KLEMSKERKE 

De socialistische parlements
leden — nog altijd op zoek 
naar een gangbare oppozitie-
fomule — vergaderden onlangs 
te Klemskerke. 

Waarom Klemskerke ? Om-
dal de socialisten er beschik

ken over een kinder tehuis . 
Dit tehuis wordt bes tuurd 

door mevrouw Luyten, echtge-, 
note van de algemene sekreta-
ris der B.S.P. 

Eens te meer dus in één ge
zin twee dikke inkomens dank 
zij de par t i j . Van een beetje 
kumul zijn de B.S.P.-proleten 
nooit erg vies geweest. 

O N T K R A C H T 

In ons hoofdartikel van ver
leden week vertelden we uit
voerig dat, wanneer de uitvoe
ringsbesluiten bij de taalwet 
zullen gepubliceerd worden, ze 
totaal on tkracht zullen zijn. 

Dat is geen loze Volksunie
bewering; ook de « Libre » en 
de « Dernière Heure » zijn die 
mening toegedaan. 

De « Libre » heeft de uitvoe
ringsbesluiten hardnekkig be-
kampt tot ze, zowat een acht tal 
weken geleden, op onverklaar
bare wijze een draai van 180 
graden maakte . Het is duide
lijk dat ze « van hogerhand » 
geruststel lende toezeggingen 
had gekregen. 

De « Dernière Heure », moni-
teur van de Brusselse P.V.V., 
heeft sinds enkele dagen geen 
bezwaren meer tegen de publi-
katie. Ze zegt ook, waarom : 
« De uitvoeringsbesluiten heb
ben hun onaanvaardbaar ka
r ak t e r verloren ». 

Alleen de Vlaamse C.V.P.-ers 
gebaren van k rommenaas ; ze 
zijn immers bezig, een zoveel
ste « overwinning » te behalen! 

D E T E G E N S T A N D E R S 

Het verzet tegen de uitvoe
ringsbesluiten beperkt zich dus 
tot een paar Brusselse P.L.P.-
ers die de adem van het F.D.F, 
in de nek voelen, en tot dit 
francofoon Front zelf dat rond 
deze kwestie een misselijke de-
magogisch-rassistische kam
panje voert. 

Vanaudenhove en De Clercq 
hebben tot nu toe — vergeefs 
— getracht , de Brusselse heet
hoofden duidelijk te maken 
« d a t de slechte wetten niet 
zullen toegepast worden ». 

Wij inmiddels weten het dus 
uit zeer bevoegde bron : het 
wordt een drol in een puntzak. 
En om die drol zal de Vlaam
se C.V.P. een overwinningsge-
huil aanheffen. 

Bedr i ege r s ! 

Verleden week, op donderdagnamiddag, werd de imiversiteitsbiblioteek te Leuven bezet door een 
400-tal Vlaamse studenten in het kader van de geweldloze aktie voor overheveling der fransta-
lige K.U.L. naar Wallonië. Nadat de manifestate ten een uur lang in de bib geluisterd hadden 

naar de voorlezing van passende historische teksten, ontruimden ze ordelijk de leeszaaL 

AAN DE VOORAVOND 
VAN DE SCHOKAKTIE 

l ï lECflELEN 
GEEFT HET VOORBEELD 

op 1 november begint over heel hel Vlaamse land de veer^ 
tigdaagse schokaktie, met als doel het abonnementenaantal van 
ons blad in één ruk een fors eind omhoog te drijven. In alle ar' 
rondissementen en afdelingen wordt momenteel druk gewerkt 
aan de voo)bereiding, die er vooial in bestaat de lijslen aan te 
leggen van de tijdens de schokaktie te bezoeken kandidaal-abon-
7ienten. Deze voorbereiding draait overal op volte toeren; alles 
laat voorzien dat vanaf 1 november tot 17 december van de 
Noordzee tot in Oveiniaas duizenden huisbezoeken zullen wor
den afgelegd : een grootscheepse kampanje in echt-dinamische 
1'olksunie-stijL 

MECHELEN GEEFT HET VOORBEELD 

Het arrondissement Mechelen heeft niet gewacht op het offi
ciële vertieksein van de kampanje. Sinds geruime tijd was daar 
een veertiendaagse van de Volksunie gepland, onder het motto 
« terug naar het huisbezoek >. Tijdens deze veertiendaagse wer
den tientallen nieuwe leden gemaakt, een nieuwe afdeling ge
sticht en ettelijke vergaderingen gehouden. 

Natuurlijk ging een deel van de energie naar abonnementen
werving. Met schitterend rezultaat tionwens. 

114 NIEUWE ABONNENTEN 

De eigenlijke abonnementen-aktie in het anondissement ^fe-
chelen duurde nauwelijks een week. 

Vrijdag voor acht dagen moesten de afdelingen hun retul-
taten binnenleveren bij Stat Luyten (geen familie van onze re-
dakteur) te Duffel. Maar de hele zaterdag nog stond Staf's Iele-
loondraad roodgloeiend omdat iedere afdeling persee nog een 
paai nakomerljes bi] het rezultaat wou drukken. Uiteindelijk ble
ken, na het laatste telefoontje, 114 nieuwe inschrijvingen te zijn 
binnengekomen : het arrondissement Mechelen kon zich zaterdag
avond mei gerust gemoed naar het slot-bal begeven. 

In die éne week haalde Mechelen een groot deel van zijn 
hele noim voor de schokaktie binnen, maar op 1 novembet be

lt, ,fikit men geestdriftig aan de rest. 

DE KAMPIOENEN 

De Mechelaars hadden er een onderlinge stiijd van gemaakt, 
met als inzet premies van 1.000 en 500 fr. uit de an ondtssemenls-
kas. 

Het Klein-Brabantse Bornem school de hoofdvogel af in het 
klassement per afdeling. 

Jos Gons, diamantbeweiker te Konnigshookt, haalde met 19 
nieuwe abonnementen de individuele eerste piijs. De ploeg Van 
Dessel-Guy twee arbeiders htt Nijlen, vormden de beste tandem. 
Nijlen was dat trouwens aan zijn reputatie verplicht : daar werd 
zopas het tweehondetdste V.U.-lid (op een bevolking van om en 
nabij 9.000) gevierd ! 

Zoals U ziet : let wijl elders veel (en doorgaans vaag) gepraat 
wordt over de inschakeling van de ai helders in de Vlaamse be
weging, geven in onze kaders en propagandaploegen de arbeiders 
telkens opnieuw het vooi beeld ! 

OOK DE MANDATARISSEN 

Niet alleen de propagandisten, ook het ganse kader — inbegre
pen de mandatarissen — xcerd ingeschakeld bij de huisbezoeken
slag van het arrondissement Mechelen. Onze redakteur Waller 
Luyten trok de baati op met mevrouw Alida L (nog een arbeid
ster); ze haalden 9 abonnementen op. Ook Wim forissen wist 
ergens nog een opening te kappen m zijn drukbezette dagen om 
terug te keren naar de bazis van alle politiek weik • het huis
bezoek. Hij verrijkte meteen onze abonnenlen-lijsl met vier een
heden. 

OOSl-VLAA\ Dt.Rt \' 

Dal St. Niklaas zinnens is, vrijwillig de opgelegde norm te 
overschrijden, vertelden we reeds verleden week. ledere afdeling 
in het arrondissetnent kreeg er reeds nauwkeurige richtlijnen en 
weet haai fijn, hoeveel abonnementen er in de eigen gemeente 
moeten worden gemaakt. Daarnaast bewerkt een arrondissemen-
tele ploeg de streken, waar geen afdeling ts. 

Oudenaarde-Ronse vergaderde verleden zaterdag. Onze hoofd-
redakleur mocht er hel goede nieuws vernemen dat ook dit ar
rondissement vrijwillig zijn norm met ettelijke eenheden ver
hoogt. Tussen, de schikkingen voor de abonnemenlenslag in werd 
nog gauw een < Open Brief aan de Koning » opgesteld en in 
druk gegeven; Boudewijn bezocht verleden dinsdag immers deze 
zozeer verwaarloosde streek. Het arrondissement Oudenaaide-
Ronse — nog steeds zonder V.U.-parlementair en vlak op de 
taalgrens gelegen — slaat momenteel tweede in de klasseitng voor 
de abonitementenslag 1966. Men is er vastbesloten, deze plaats 
te handhaven en wellicht schuift men zelfs naar de top. 

Aan de top staal momenteel nog altijd Aalst. De mannen 
T'öH dr. Van Leemputten zijn vastbesloten, deze plaats te behou
den. Zopas verscheen het arrondissementeel ledenblad, dal hele
maal in hel leken stond van de abonnementenslag. 
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O N T P L O F F I N G 

TE MECHELEN 

Uit de eerste reakties van 
werknemers in de Mechelse 
chemische fabriek waar door 
een ontploffing vijf doden en 
ta l r i jke gewonden vielen, 
bl i jkt dat de arbeiders niet op 
de hoogte zouden zijn geweest 
van het gevaar dat de behan
delde stoffen konden opleve
ren . Passende beveiligings- en 
voorzorgsmaatregelen zouden 
achterwege zijn gelaten. 

Een ernst ig onderzoek dringt 
zich dan ook op. Vermelden 
wij dat onder de zwaargewon
den zich onze flinke Lierse 
propagandis t Nest Everaer t 
bevindt. Wij hopen dat hij en 
zijn kameraden spoedig aan 
de be te rhand zullen zijn en 
verzekeren hen dat de V.U. en 
m e t name dan onze Mechelse 
senator Wim Jorissen, erover 
zal waken dat de slachtof
fers en naastbes taanden be
hoorl i jk vergoed worden. 

BRITSE B A Z I S S E N 

De dreigende sluitng van de 
Bri tse bazis te Emblem blijft 
aktueel . Daardoor zouden vele 
a rbe iders op de s t raat komen 
te s taan. Destijds zijn er heel 
wa t kleine landbouwers uit de 
omgeving onteigend geworden, 
die later in de bazis gingen 
werken. Zij zullen bij een slui
t ing de grootste slachtoffers 
zijn, omdat zij moeilijk e lders 
kunnen werk vinden. De V.U. 
eist dat zo spoedig mogelijk 
maatregelen getroffen worden 
voor hun herscholing en we
dertewerkstel l ing. Ludo Sels 
kwam in dit verband reeds tus
senbeide in de provincieraad. 

W A L E N NIET BUITEN ? 

Onder de titel « L e u v e n » 
heeft een (naamloos) komitee 
van oud-studenten der univer
siteit een b rochuur gezonden 
aan alle vooraans taanden in 
het land. 

Met deze b rochuu r wil de 
redakt ie bewijzen dat de ver
derfelijke nationalist ische eis 
voor overheveling van de Wa
len geen steek houdt . 

Eigenaardig genoeg gebeur t 
dit met ci taten, waarvan 3/4 
ui t de bladen « D e Nieuwe 
Gids » en « Het Belang van 
Limburg ». Geen « Gazet van 
Antwerpen », geen « Stan
daard », geen stellingen van 
katolieke Vlaamse kul tuurver-
enigingen. 

Een objektieve poging to t 
bezinning kan men het moei
lijk noemen. En waa rom ver
melden de samenstel lers h u n 
n a a m nergens ? Waarschijnl i jk 
zijn he t beschaamde C.V.P.-
kens ? 

G E E N T O E L A G E N MEER 

De Antwerpse provincieraad 
heeft beslist dat de toelage van 
125.000 fr die elk j aa r aan de 
Brusselse universitei t werd ge
schonken voor het bevorderen 
van nederlandstal ige leergan
gen, van 1967 af op een andere 
wijze zal verdeeld worden. Ge
let op de onwil der franskil
jonse hogeschool zal het be
drag volledig toegekend wor
den aan de Vereniging tot Be
vorder ing van Nederlandstal ig 
Vrijzinnig Hoger Onderwijs . 
Zo weet men ten minste da t 
met onze centen effektieve pro
paganda wordt gemaakt voor 
Vlaamse faku l te i t en! 

KLAARHEID 
EN VERWARRING 

Bij de bespreking van deze 
beslissing werd het V.U .-stand
pun t door fraktievoorzit ter 
Wagemans, die mede aan de 
bazis van het initiatief lag, 
k laar en duideli jk ver tolkt : in 
Leuven overheveling, in Brus
sel splitsing. De V.U. zal geen 
enkele toelage aan vrije uni
versi tei ten meer goedkeuren, 
zolang de wettel i jk opgelegde 
verplichting van dubbele be
grot ing en dubbele boekhou
ding me t vervuld is. 

In tegenstelling met de klare 
taal der Vlaams-nationalisten 
ver toonde de B.S.P. (eens te 
m e e r ) een beeld van verwar
ring. Inde rdaad haalde ze he t 
in haa r hoofd een verdubbe
ling te eisen van de toelage, 
waa rdoo r het ganse opzet zelf 
in gevaar dreigde te komen. 

E n als men nu weet da t nie
m a n d minder dan goeverneur 
Declerck de voorzit ter van de 
bovenvermelde vereniging is 
die het geld broodnodig heeft, 
kan men zich de bolwassing 
voorstellen die de rode kame
raden van hun goeverneur kre
gen t i jdens een schorsing van 
de zit t ing. . . 

KRISTELIJKE 

Z I E K E N F O N D S E N 

Op het 30e Kongres der Kris-
teli jke Mutual i tei ten hebben 
verschil lende sprekers hun 
Landsbond verweten da t de 
belangen der zieken te zwak 
werden verdedigd, dat de zie
ken zich aan hun lot overgela
ten voelen en dat de Lands
bond te veel aan politiek en te 
weinig aan adminis t ra t ie heeft 
gedaan. Zonder kommentaa r . . . 

WARBOEL 
In de Brusselse gemeente

raad werd C.V.P.-schepen De 
Rons aan de tand gevoeld over 
een aantal kwesties in verband 
me t openbare werken. De 
schepen haalde op een magis
t rale wijze zijn naald uit he t 
vuur met volgende verklar ing: 
« Toen ik de portefeuille van 
de heer Van den Boeynants 
heb overgenomen, s tond ik 
voor een warboel van bouw
vergunningen, toegekend aan 
par t ikul iere groepen. Nu komt 
het er op aan, een enkel glo
baal plan op te maken . . . ». 

Ofwel is mi jnheer De Rons 
een hards t ikke leugenaar en 
overdri jver, die zijn poli t ieke 
loopbaan lichtzinnig in gevaar 
brengt door de Groots te Geest 
van Brussel onrechtvaardig 'n 
warboel voor de voeten te gooi
en. Ofwel wéét hij waarover 
hi j het heeft. E n dan res t ons 
slechts de vaststelling, dat de 
warboel-verwekker t h a n s 
eerste-minister i s . . . 

W A P E N S M O K K E L 

Om de haverklap duiken be
r ichten op over wapensmokkel 
— zopas weer in Neder land — 
waarb i j Belgische officieren 

V.d.B. zag er verleden week dinsdag allesbehalve feestelijk uit, 
toen 500 Vlaamse studenten hem meer dan een uur lang verhin
derden, het woord te voeren in de grote rotonde van de Leuvense 

universiteit. 

zouden be t rokken zijn. Deze 
ber ichten zijn meestal zo pre
cies, dat men geneigd is er ge
loof aan te hechten. Des te 
meer , daa r iedere ernst ige en 
afdoende logenstraffing van 
Landsverdediging doorgaans 
achterwege blijft. 

De wapensmokkel-affaire 's 
s taan alt i jd weer in het teken 

van Kongo. Het is duidelijk 
dat het oude spreekwoord 
« waar er rook is, is er ook 
vuur » in dit geval van toepas
sing is. En dat daar aan de 
Evenaar door big bussiness en 
een aantal mili tairen gepokerd 
wordt . 

Om grof geld natuur l i jk 1 
Maar Poswick zwijgt...^ 

IS ER JA OF NEEN EEN REUKJE 
AAN HET AARDGAS ? 

Het aardgas komt ! Van alle muren 
schreeuwt deze slagzin ons toe en wordt 
het voorgesteld alsof wij alle heil van dit 
prodiikt uit de bel van Slochteren te ver
wachten hebben. 

Het bevat meer kalorieën dan ons ouder
wets stadsgas en het is goedkoper, zo ver
klaren de hoge omes. Maar dan bedoelen 
ze : goedkoper voor de verdelingsmaat
schappij. Want over de werkelijke kost
prijs voor de \erbruiker blijft men in het 
vage, doch men is dan toch zo duidelijk 
dat wij weten dat het minstens even duur 
zal kosten, ter^vijl ele verbruikers de 
zware uitgaven moeten dragen van de 
aankoop van nieuwe toestellen. Bovendien 
worden enorme investeringen gevergd van 
de erdelers, om het nieuwe gas onder 
hogere druk dan voorheen door nieuwe 
leidingen te persen. 

Op 9 december 1965 werd een akkoord 
ondertekend te Groningen door de Bel
gische en Nederlandse regeringen ener
zijds, en door de Belgische vennootschap 
Distrigaz en de Nederlandse voortbren
gersmaatschappij van aardgas anderzijds. 

Distrigaz zal het aardgas verdelen in 
ons land. Nu zouden naieve zielen kunnen 

menen dat zulke belangrijke taak, waarbij 
de belangen van de gemeenschap op het 
spel staan, toch hoofdzakelijk door de 
gemeenschap zou waargenomen worden, 
of ten minste onder volledige kontrole van 
de overheid zou staan. 

Van het kapitaal dezer vennootschap 
(1.415 miljoen) is echter slechts een derde 
in handen van de staat, terwijl een derde 
toebehoort aan Nederlandse petroleum-
maatschappijen en een derde aan Bel
gische maatschappijen voor gas\erdeling. 
En deze laatste horen toe aan Belgische 
holdings... 

Partikuliere eigenbelangen spelen dus 
eens te meer een grote rol in deze ganse 
zaak. 

En laat ons nu eens kijken wat ze gaat 
kosten : 

Het plaatsen van grotere leidingen 
wordt geschat op 6 miljard ; de overscha
keling der branders op 5,5 miljard ; de 
modernisering van de bestaande leiding
netten, aangepast aan de hogere druk, zal 
eseneens enkele miljarden kosten. Van de 
laatste post werd nog geen ernstige schat
ting gedaan ; in tegenstelling tot beide 
eerste die moeten gefinancierd worden 
door Distrigaz, zou deze in\estering ge

dragen worden door de interkommunales. 

Dat is natuurlij;, allemaal teorie en la
rie, want de verbruiker bij het kraantje 
zal uiteindelijk toch alles zelf betalen via 
de « aangepaste > prijzen ! 

Deze verbruiker, die we eenvoudig-
heidshalve nog altijd Honoré Gepluimd 
kunnen noemen, mag zich dan ook niet 

' voorstellen dat met het aankopen van 
nieuwe toestellen (gas\uur, bad verwar
mer, gasverwarming enz.), zijn rekening 
effen is ! De rest komt nog : 15 miljard 
of 20 miljard ? Te betalen langs zijn 
regelmatige rekening van gasverbruik om. 

Bovendien zitten de achtereenv{)lgende 
regeringen al jaren bij de klaagmuur als 
7C het hebben over de kapitaalmarkt. Het 
geld wordt schaars en bijgevolg duur (le
ningen van staat, stad Antwerpen, Inter-
kommunale E-3 aan niet minder dan 7%), 
en in privé als in openbare sektoren moe
ten noodzakelijke investeringen achter
wege blijven bij gebrek aan kapitalen. 

En nu komt men daar aandraven met 
een miljardenlast voor de interkommuna
les, die hiervoor ook weer aan een hoge 
rente de kapitaalmarkt moeten trachten af 
te schuimen. Dat alles in het raam van de 
sanering der openbare financies, zoals 
door de PVV gepredikt ! 

Er zijn nog andere belangrijke bezwa
ren tegen het aardgas. Zo raamt men dat 
het le\erbaar volume zal volstaan voor 30 
jaar. Daarna is hef aardgas uitgeput en 
zullen de zware leidingen leeg in de 
bodem liggen. 

Dan zal men moeten uitzien naar ande

re energiebronnen ; elektriciteit opgewekt 
door kernenergie wellicht ? 

Zou het dan niet beter zijn zich voor
lopig bij het stadsgas te beperken en de 
zo gespaarde miljarden te investeren in 
een verbetering en uitbreiding van d« 
elektriciteitsdistributie ? Of kan men ten
minste bet aardgas niet opvangen aan de 
grens en daar omzetten in elektrische 
energie ? Deze handelwijze zou alleszins 
meer op de toekomst gericht zijn ! 

Nog een belangrijk nadeel, waartegen 
verbruikersverenigingen reeds hebben ge
reageerd, is het reukloos karakter van het 
aardgas. Wel hoeft men geen verstikking 
meer te vrezen, maar het hoge kaloriege-
halte brengt mee dat het ontploffingsge
vaar veel groter wordt. Bij een lek in de 
leidingen, wat waarschijnlijk met al die 
vernieuwingen en aanpassingen schering 
en inslag zal worden, kan de verbruiker 
het ontsnappen van het kleur- en reuk
loos gas niet vaststellen. Men heeft dan 
ook geëist een reukmiddel toe te voegen 
aan het aardgas, om een kontrole te heb
ben en ontploffingen te voorkomen. Hoe
veel dat zal kosten, is nog niet bekend. 
Zelfs weet men nog niet of die toevoeging 
wel zal gebeuren I 

Men kan zich dan ook niet ontdoen van 
de indruk dat er rond deze hele aardgas
bel, ook zonder toegevoegd middeltje, een 
reukje hangt. Men krijgt zeer sterk de in
druk dat het belang van de verbruikende 
gemeenschap hier met op de eerste plaats 
is gekomen. Maar wel het belang van een 
groep petroleummaalschappijen ! 

E. Slosse. 
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l i s het beeld niet zo oneerbiedig was 

zouden wij geneigd zijn te schrijven dat 

heel francofonië op zijn achterste poten 

staat, sedert de kwestie van het toekom

stig statuut voor Brussel aan de orde is. 

Deze kwestie is lang niet nieuw en in 

kleine kringetjes werd er reeds druk 

.over gepalaverd, maar het is de grote 

verdienste geweest van vice-goeverneur 

Cappuyns met zijn artikel in «Socialis

tische Standpunten » en later met zijn 

betoog te Oostende, ze in het brand

punt te hebben geplaatst. 

Het dient onderstreept te worden dat 

het belang van deze kwestie niet was 

ontsnapt aan de Vlaams-nationalist; het 

is omdat de formule « Brussel-Rijksge

bied » reeds lang door ons naar voren 

was gebracht, dat de vice-goeverneur 

ze heeft kunnen vermelden onder de 

volgens hem vier mogelijke oplossingen. 

Dat hij, en met hem de zogenaamde 

nationale partijen, onze formule afwij

zen moet ons geenszins verwonderen : 

zij houdt immers de veroordeling in van 

'de politiek welke die partijen sedert 

haast anderhalve eeuw hebben gevoerd 

en die er van de oorzaak is dat de oor

spronkelijke Vlaamse stad Brussel voor 

irfe Vlaamse gemeenschap bijna verloren 

Is gegaan. 

BRUSSEL««« 

EEN 
8TATÜÜT 
VOOR 
DE 
HOOFDSTAD 

Zo zijn dan de jongste weken, met betrekking tot het 
statuut van de hoofdstad, verschillende formules naar 
voren gebracht : het hoofdstedelijk gezagsorgaan van de 
Vlaamse CVP-Brussel, de regionale raad van de Franse 
CVP-Brussel (Saint-Remy), de interkommunale van de 
heer Simonet, het voorstel van de oud-ministers Gilson 
en Spinoy dat aanstuurt op een federatie van gemeen
ten, de provincie « Hoofdstad Brussel » van vice-goever
neur Cappuyns, het opgewarmde plan Van Zeeland dat 
voorziet in een federatie van elf provincies en tenslotte 
het nationaal arrondissement Brussel van de F.D.F.-er 
Lagasse, terwijl onze voorkeur — zoals reeds hoger ge
zegd — uitgaat naar de formule « Brussel-Rijksgebied ». 

AI deze uiteenlopende voorstellen — dat van de Vlaam
se C.V.P. en het onze niet te na gesproken — hebben 
nochtans dit met elkaar gemeen, dat zij wel oplossingen 
nastreven voor de verschillende problemen die eigen 
zijn aan de ontwikkeling van alle grote agglomeraties, 
maar als het ware hooghartig voorbijgaan aan het 
hoofdprobleem, met name dat van het naast elkaar be
staan van twee taalgemeenschappen te Brussel, zonder 
hetwelk de toestand in de hoofdstad niet een zo akuut 
karakter zou gekregen hebben. Sommige van die voor
stellen houden zelfs openlijk of bedekt een groot gevaar 
in voor de toekomst van de Vlamingen te Brussel en 
met de weeromstuit voor het voortbestaan zelf van 
Brussel als hoofdstad. 

Volledigheidshalve zullen wij de verschillende voor
stellen hier even belichten. 

1. De Vlaamse vleugel van de Brusselse C.V.P. heeft 
zich, na maandenlange besprekingen in een werkgroep 
van deskundigen, eenparig uitgesproken voor de op
richting van een paritair samengestelde hoofdstedelijke 
raad en voor de beperking van de hoofdstedelijke ag
glomeratie tot de huidige 19 gemeenten. Het hoofdstede
lijke gezagsorgaan zou geplaatst worden tussen de pro
vincieraad en de autonome gemeenten, en zou evenveel 
Vlamingen als franstaligen omvatten. De bevolkingsaan-
groei zou moeten opgevangen worden in eentalige sa
tellietsteden in Vlaams- en Waals-Brabant. 

2. De franstalige C.V.P.-Brussel stelt voor dat een re
gionale raad wordt gevormd, wiens bevoegdheid zich 
moet uitstrekken over het grondgebied van alle gemeen
ten die de huidige agglomeratie vormen, of die duidelijk 
binnen zeer korte termijn in die agglomeratie zullen 
komen. Iedereen begrijpt maar al te best welk addertje 
hier onder het gras verscholen ligt; wanneer daaraan 
dan nog wordt toegevoegd dat « opneming in het ge
west Brussel op zich zelf niet tot wijzigingen in het 
taaistatuut van elk der betrokken gemeenten moet lei
den », dan weten wij maar al te best welke kant het in 
de praktijk toch zal uitgaan. Verder zouden, volgens de 
Brusselse franstalige C.V.P., de gemeenten al hun hui
dige bevoegdheden op het gebied van taalregeling en 
benoemingen behouden. Met andere woorden : te Brus
sel zal er niets veranderen. 

Dit standpunt is o.m. uiteengezet in een artikel in de 
vrije tribune van « Le Soir » door senator de la Vallée-
Poussin, die als zijn mening te kennen geeft dat het in
perken van Brussel en van de randgemeenten met taai-
faciliteiten «onverdedigbaar» is, en dat er niet de 
minste tegenstelling is tussen het behoud van het huidig 
taalstelsel van de gemeenten in het arrondissement, en 
de oprichting van politieke en administratieve super-
strukturen voor het beheer van gemeenten, die nu en 
later tot de stedelijke agglomeratie behoren of zullen 
behoren. 

Men bedenke dat de franstalige C.V.P.-Brussel het 
tweetalig gebied wil uitbreiden niet alleen tot voorbij de 
zes randgemeenten, maar ook tot al de min of meer 
tweetalige gemeenten, ja zelfs tot Vilvoorde, Halle, enz.! 

3. Dan is er het voorstel van de konferentie der Brus
selse burgemeesters, dat gekonkretizeerd is in het zo
genaamde voorstel Simonet. Het komt neer op een in-
terkominuiiale koördinatie, waarbij de betrokken ge
meenten hun eigen bevoegdheden zouden behouden, 
maar waarbij niettemin een zekere koördinatie zou wor
den tot stand gebracht op bepaalde gebieden (inter
kommunale bazisuitrustingen, gemeenschappelijk ver
voer, verkeersregeling, enz.). De bui-gemeesterskonfe-
rentie zou blijven voortbestaan. Oplossingen zoeken in 
de richting van een rijksgebied ol de vorming van een 
afzonderlijke provincie Brussel is volgens de Ander-
lechtse burgemeester volstrekt uit den boze, en hij 
verwerpt ook alle «voorafgaande voorwaarden » op 
taalgebied. Opmerkenswaard is wel dat in de nota van 
de burgemeesters steeds sprake is van « de rechten van 
de Brusselaars » en van « het eerbiedigen van de taai-
rechten van alle Brusselaars », maar nergens wordt er 
met een woord gerept van de plichten van de hoofdstad 
ter zake. Ook in dit geval zou het hekken dus aan de 
bekende oude stijl blijven hangen, en de « goede wil » 
blijft verder de aangewezen metode om de taalproble
men in het Brusselse op te lossen. Over de geografische 
omlijning van de Brusselse agglomeratie wordt in de 

nota der burgemeesters niet gewaagd, maar hun stand
punt ter zake is welbekend : de grenzen van het hoofd
stedelijk gebied moeten zo ver mogelijk worden uitge
breid. 

Op een latere vergadering van de konferentie der 
Brusselse burgemeesters werd beslist, dat een werk
groep een organizatieformule zou uitwerken, die uit
sluitend zou ingegeven zijn door de funktionele behoef
ten van een ^ o t e aggloineratie, zonder rekening te hou
den met taaivraagstukken; alleen de oprichting van een 
bovengemeentelijke autoriteit, bijgestaan door een uit
voerend orgaan dat moet instaan voor het dagelijks be
stuur, kan overwogen worden. 

4. Het ontwerp van oud-minister Gilson (C.V.P.), dat 
mede ondertekend werd door oud-minister Spinoy 
(B.S.P.) en oud-minister Lelèbvre (P.V.V.) (welke 
laatste inmiddels zijn peterschap heeft verzaakt), stuurt 
aan op de totstandbrenging van federaties van gemeen^ 
ten, waarbij dan de opmerking wordt gemaakt dat dit 
tevens de beste oplossing zou zijn voor het probleem 
Brussel. De heer Gilson heeft zijn voorstel toegelicht op 
de Belgische bladzijde van het Parij se blad «Le Monde». 
Hij stelt vast dat er voor Brussel een bijzonder pro
bleem is, nl. het taalgebruik in de hoofdstedelijke instel
lingen. Hij houdt zich evenwel op de vlakte en beperkt 
zich er toe te zeggen dat er een belangentegenstelling 
bestaat tussen de voorstanders van de absolute vrijheid 
en diegenen die gekant zijn tegen een vrijheidsstelsel, 
waardoor zij stelselmatig benadeeld worden. Hij be
sluit met de opmerking dat Brussel, door voorwaarden 
van gelijkberechtiging te scheppen voor de verschillen
de talen en kuituren, zich voorbereidt om de interna
tionale rol te spelen, die het in de evolutie van Europa 
is toebedacht. De heer Gilson wacht zich wel er voor, 
uiteen te zetten met welke middelen hij de taaitoestan
den te Brussel denkt te saneren : daar moeten Sint-Ni-
klaas of de H. Geest maar voor zorgen. Trouwens, wan
neer men bedenkt dat het de heer Gilson is die als mi
nister van binnenlandse zaken in de regering Lefèvre, 
de verantwoordelijkheid draagt van het wegschenken 
van de streek genaamd La Corniche, van het Vlaamse 
Overijse aan het Waalse La Hulpe, dan weet men al 
genoeg : het vat kan immers enkel geven wat het in 
heeft. 

5. Het plan van vice-goeverneur Cappuyns vermelden 
wij hier enkel om volledig te zijn; wij hebben daarover 
reeds eerder gehandeld, en zo weten wij dat de voor
keur van de vice-goeverneur uitgaat naar de formule 
« provincie Brussel », met daarnaast de simpatieke op
richting van een provincie Vlaams-Brabant en een pro
vincie Waals-Brabant. De nieuwe provincie zou enkel 
de 19 gemeenten van de huidige agglomeratie omvatten, 
en de beide taal- en kultuurgemeenschappen zouden op 
gelijke voet worden geplaatst en op paritaire bazis ver
tegenwoordigd zijn in de provinciale en de gemeente
lijke administratie. 

6. Dezelfde verdeling van het huidige Brabant wordt 
ook bepleit in het voorstel Van Zeeland, waarvan de 
gewezen eerste-minister reeds vóór enkele jaren in de 
kraam was gekomen en dat hij nu nogmaals heeft uit
eengezet in de « Revue Générale Beige ». België zou een 
federale staat worden die elf provincies groepeert : vijf 
eentalig-Nederlandse en vijf eentalig-Franse, naast de 
tweetalige provincie « Hoofdstad Brussel ». De heer Van 
Zeeland verklaart trouw te zijn gebleven aan het denk
beeld van de tweetaligheid, maar verder in zijn artikel 
treffen wij een paar pareltjes aan zoals : « de Vlamin
gen hebben thans het evenwichtspunt ruimschoots over
schreden en het Vlaams probleem is thans een Waals 
probleem geworden », en verder nog « thans zijn het de 
Walen die met recht klagen over een onrechtvaardige 
behandeling ». In het licht daarvan wil het ons voor
komen, dat het volkomen nutteloos is aan het plan Van 
Zeeland nog meer woorden te verspillen. 

7. Ook senator professor Lagasse van het F.D.F, heeft 
in een vraaggesprek met het weekblad « Spécial » zijn 
visie inzake het statuut van Biussel te kennen gegeven : 
het F.D.F, wil van Brussel een nationaal, autonoom en 
Europees arrondissement maken, dat benevens de hui
dige 19 gemeenten ook de zes randgemeenten, het Zoni-
enwoud en alle andere gemeenten die daartoe de wens 
te kennen geven, dient te omvatten. Natuurlijk met de 
vrijheid voor het gezinshoofd, zélf de onderwijstaal 
voor zijn kinderen te bepalen-de tweetaligheid van de 
administratieve diensten met eentaligheid van de be
ambten en de aanwerving van deze laatsten naar ver
houding van de sterkte der taali-ollen. De heer Lagasse 
komt tot het besluit dat dit statuut het enige is om aan 
de \erplichte vervlaamsing te ontkomen en dat alle Vla
mingen die te goeder trouw zijn, dit statuut kunnen 
onderschrijven. We vrezen voor hem, dat hij in zijn 
verwachtingen zal teleurgesteld worden. 

8. Ons eigen voorstel : Brussel rijksgebied. Daarover 
dan zullen we volgende week uitvoeriger handelen. 

M. Van der Beele. 
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NIEUWS VAN DE VOLKSVNIE-PARLEMENTSFRAKTIES 
GERECHTEL.UKE 
POLITIE 

Volksvertegenwordoiger An-
ciaux vroeg de minister van 
Justitie of het gebruikelijk is 
dat de gerechtelijke politie een 
persbericht uitgeeft na de 
aanhouding van verdachten in 
een eventueel misdrijf; of het 
haar toegelaten is in dit pers
bericht de verdachten reeds te 
beschuldigen vooraleer het on
derzoek is geëindigd; of in het
zelfde persbericht een poHtieke 
interpretatie mag gegeven wor
den aan het eventuele mis
drijf. Tenslotte vroeg dr An-
ciaux ook nog welke beschik
king de onderzoeksrechter ge
troffen heeft in de zaak van 
de dinamitering van de IJzer-
toren te Kaaskerke op 16 
jmaart 1964. 

Het ministerieel antwoord is 
een rond de pot draaien. Er 
wordt gezegd dat het tot het 
gebruik behoort dat sommige 
inlichtingen betreffende straf
zaken door de rechterlijke 
overheid aan de pers worden 
meegedeeld. Er wordt naar ge
streefd, aan het publiek een 
juiste voorlichting te geven 
zonder aan de strafvordering 
of aan de rechten van de ver
dediging afbreuk te doen... Dit 
lijkt ons toch niet het geval 
te zijn geweest in de zaak van 
de Brusselse knalpot-makers 
die onmiddellijk na hun aan
houding van allerlei fraais be
schuldigd werden zonder dat 
het onderzoek ook maar be
gonnen was en die bovendien 
met naam, toenaam en adres, 
evenals hun beroep genoemd 
werden, waardoor al dadelijk 
een onduldbare diskriminatie 
ontstond. Wat de dinamitering 
van de IJzertoren betreft, hier 
heeft de Kamer van Inbeschul
digingstelling van het Hof van 
beroep te Gent op 2 juni 1951 
een beschikking van buiten-
vervolgingstelling verleend. 

Wel zeer eigenaardig wan
neer men weet dat de daders 
van de aanslag door nagenoeg 
iedereen in Vlaanderen gekend 
zijn ! 

UKKELSE 
TOLKEN5CHOOI. 

Blijkens het antwoord op 'n 
vraag van volksvertegenwoor
diger Coppieters wordt de 
«Tolkenschool» te Ukkel thans 
bestuurd door een direktrice 
van de Franse taalrol, die het 
diploma bezit van licencieiat in 
de handelswetenschappen en 
een adjunkt-direkteur, die van 
de Nederlandse taalrol is en 
een diploma bezit van licen-
ciaat in de handels- en konsu-
laire wetenschappen en van li-
cenciaat in de handels- en ma
ritieme wetenschappen; deze 
laatste voert de direktie van 
de nederlandstalige afdeling 
« vertalers en tolken ». Bijko
mend antwoordde de minister 
dat er zal voor gezorgd worden 
dat elke taaiafdeling over het 
nodig opvoedend hulpperso
neel zal beschikken. In het oog 
houden of er werk van ge
maakt wordt! 

NAAR BRUSSEL 

Volksvertegenwoordiger P. 
Leys vroeg de minister van 
Verkeerswezen hoeveel loon-
en weddetrekkenden dagelijks 
naar Brussel gaan, te bereke
nen aan de hand van de trein-
abonnementen. Het ministerië
le antwoord voorziet geen op
gave van arrondissement daar 
de spoorwegen geen regelmati
ge statistieken bijhouden (wat 

o.i. een nalatigheid is vermits 
een dergelijke statistiek toch 
gegevens verstrekt die nodig 
zijn voor de goede gang van 
van zaken). Wél hebben in 
1964 uitgevoerde tellingen vol
gende cijfers opgeleverd : er 
zijn 84.000 sociale abonnemen
ten voor werklieden en be 
dienden richting Brusselse ag
glomeratie, 31.000 uit Oost-
Vlaanderen, 30.000 vpt Brabant, 
10.200 uit Henegouwen, 6.500 
uit Antwerpen en 2.450 uit 
West-Vlaanderen; daarnaast 
zijn er 24.000 gewone abonne
menten, waarvan 11.180 uit 
Brabant, 3.930 uit Oost-Vlaan-
deren, 3.710 uit Antwerpen en 
3.220 uit Henegouwen. 

Zoals men ziet komt het me
rendeel van de pendelaars naar 
Brussel uit het Vlaamse lands
gedeelte en dan voornamelijk 
(Brabant zelf erbuiten gela
ten) uit Oost-Vlaanderen. 

VERZWAARDE 
KURSUSSEN 

In de propagandabrochure 
van het Rijkstechnisch Insti
tuut te Halle staat te lezen dat 
« bijzondere en verzweiarde 
kursussen in het Frans voor al 
de leerlingen worden inge
richt ». Volksvertegenwoordi
ger Anciaux wilde in dat ver
band van de minister van Op
voeding weten of hieruit mag 
afgeleid worden dat meer uren 
Frans worden gegeven dan het 
programma voorziet en dit ten 
nadele van andere vakken, o.m. 
van het Nederlands. 

In zijn antwoord moest de 
minister dit toegeven : «de 
school heeft in deze aangele
genheid de voorschriften blij
ven toepassen welke enkele ja
ren geleden werden bepaald, 
rekening houdend met de lig
ging van Halle bij de taal
grens ». Er zullen — aldus 
steeds de minister — evenwel 
passende maatregelen getrof
fen worden nadat de bevoegde 
inspektie de toestand zal on
derzocht hebben. 

Hopelijk wordt die «ver
zwaarde » ballast uitgeworpen. 

VERBODSBEPALINGEN 

In verband met de verbods
bepalingen ten opzichte van 
de verschillende gemeentelijke 
ambtenaren blijkt er geen een
vormigheid te bestaan, o.m. 
inzake het uitoefenen van ne-
venberoepen. Volksvertegen
woordiger Leys vroeg hierover 
bijkomende inlichtingen. Het 
bhjkt dat — in afwachting van 
een algemeen statuut van het 
gemeentepersoneel — het aan 
de gemeenteoverheid is en in 
het bijzonder aan de gemeente
raad de aanwervings- en bevor-
deringsvoorwaarden vast te 
stellen en aldus te waken over 
het uitoefenen van eventuele 
bijbetrekkingen die onvereni^ 
baar zouden zijn met het be
klede ambt. 

STATUUT 

Volksvertegenwoordiger Cop
pieters vroeg inlichtingen over 
het statuut van het personeel 
van de tegeninlichtingsdienst, 
waarbij het hem voorkwam 
dat een dringend-noodzakelij-
ke werving met het oog op het 
tot stand brengen van het taal-
evenwicht gehinderd w e r d 
door de ontstentenis van een 
degelijk statuut. 

Uit het antwoord leren wij 
dat het burgerlijk personeel 
dat aan de Generale Staf is 
verbonden en tot de Dienst 
voor Contra-informatie be

hoort, een eigen statuut bezit 
dat evenwel dient vervangen 
door een nieuw, wat thans in 
voorbereiding is. 

AFDANKINGEN 
IN KOLENMIJNEN 

Antwoordende op een vraag 
van senator Jorissen deelde de 
minister van Tewerkstelling 
mee dat tijdens de periodes 
van 1 januari '66 tot 6 septem
ber van dit jaar 2.742 werkne
mers de koolmijn van Zwart
berg verlieten. 

Hiervan werden 2.379 op
nieuw tewerkgesteld of gingen 
kursussen volgen van versnel
de beroepsopleiding; 123 ver
kregen hun pensioen, 135 
vreemde arbeiders keerden 
naar hun land van herkomst 
terug en 205 werknemers ver
lieten de mijn zonder verwit
tiging. Op de vraag waar en op 
welke afstand van hun woon
plaats de ontslagen arbeiders 
tewerk werden gesteld, kon 
niet geantwoord worden. 

TOERISME 

Volgens het antwoord op een 
vraag van Wim Jorissen is de 
Internationale Unie van Offi
ciële Toeristische Organismen 
(waarom dergelijke verenigin
gen altijd zo'n ellenlange na
men behoren te hebben snap
pen wij niet) een organizatie 
op wereldvlak die 78 nationale 
en internationale organizaties 
verenigt Het doel is, de ont
wikkeling van het toerisme te 
bevorderen. De voorzitter is de 
Belgische kommisaris-generaal 
voor toerisme, die een sekreta-
resse van Russische afkomst 
heeft. Volgens de « uitleg » van 
de minister zou zij een vol
doende kennis bezitten van de 
«internationaal gebruikte ta
len ». Dus blijkbaar niet van 
het Nederlands. 

ONGEZONDE WONING 

Een woning die bestemd is 
tot slopen vervangen door een 
nieuwe, maar de krot aanpas

sen en bestemmen tot berg
plaats, geeft (zo kwamen wij 
te weten uit het antwoord op 
'n vraag van senator Jorissen); 
geen recht op een krottenpro-
mie, daar deze slechts uitgo» 
keerd wordt na het slopen 
van de krot. Het is dus nie* 
voldoende deze woning buiten 
gebruik te stellen. 

NEDERLANDSE 

SCHOLEN 

De minister van Nationale 
Opvoeding wist nog niet to 
antwoorden op de vraag van 
Wim Jorissen hoeveel nieuwo 
nederlandstalige gemeente
scholen in de Brusselse agglo
meratie werden opgericht voor 
het schooljaar 66-67, tenminste 
niet voor wat betreft het kleu
ter- en het lager onderwijs. 
Wat het middelbaar en het 
normaal-onderwijs aangaat : 
hier werd geen enkele school 
opgericht. 

Wat wel te denken was. 

DOKUMENT 

J t M 
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Province S ta»ct*> * Bnbant 

•«UXtULES 

HOTE MrrRotfxfimanspiupv DU R . P . 
en Juillet 19^6. 

En dehors des ral^ons seconaétree^out-auTalenx va s'Brraitf^er 
fratemellementTle ©rincirale ralson voxar Isquelle J'al de'iandé 

au T.R.P.Provincial des Flandres de rappeler Ie P.WHaHIBiHiK 
est que ce dernier estine cue Bruxelles étant une vllle bllingue, 

Ie piinistère en notre é^lise de 1'avenue de la Toison d'Or dolt 
etre aussi bllingue,aveo tout oe que cela coxport»-,et entre autres 
que Ie Kre ïï-ieur sache comprendre Ie Flanand. 
_0r en arrivant conme provincial en I960,3'ai trouvé une situation 
établie depuis plus ce clnquente ans,et je ne crois pas devoir,ni nêr 
pouvoir la changer.Il y a des confessions en Ifmpue Flanande,il y a 
une nesse Ie dinanche a Itti.avec hciélie.et chants.Tous les prietirs 
OU tous les provinciaux è Bruxelies n'ont pas su Ie Flanand.Encore 
une fois je ne crois pas que 3e doive changer ce statu ouo,d'autant 
plus que les Wall ons, souront ne Ie reprocher avec Ie restc. 

C'-ci dit, je n'ai rten d»autre è reprocher au R.F.MHHMfeaB» qui est 
tres précieux dans une eglise qui veut se tentr a 1 'unisson dn ncRire-
nent pastoral d'après Ie Goncile. 

öifin je tirns & rêrêter ici ce que j'ai dit eu ï.fi.P.lYovincial A 
1'occasion de oette affaire:Je veillerai de toutes nanières è carder 
ayec notre province des Flandres les relations les ©lus fratemelles. 
'f^i^ oe3& recu des conpü-nents parce que en ce domaine.nous a vons donné 
Ie bon eieFiple & d»autres Ordres ou Ccngrégations. 

Hrui.>ne3,le 9 juilict 1566 

VERTALING 

/ c?.'. ^ ^ ^ 

« Nota over het vertrek van E.P. X. in juli 
1966 — Afgezien van de bijkomstige redenen 
die broederlijk hadden kunnen geregeld 
worden is de voornaamste reden, waarom ik 
aan Z.E.P. Provinciaal voor Vlaanderen ge
vraagd heb pater X. terug te roepen, gelegen 
in het feit dat deze laatste — oordelend dat 
Brussel een tweetalige stad is — meent dat 
de dienst in onze kerk aan de Guldenvlies-
laan ook tweetalig moet zijn, met alles wat 
daaruit voortvloeit, zo onder meer dat Pa
ter Prior Vlaams moet verstaan. 

Toen ik hier echter aankwam als provin
ciaal in 1960, trof ik een toestand aan die 
reeds meer dan vijftig jaar bestond; ik ge
loof niet dat ik die moet of kan veranderen. 
Er is biechtgelegenheid in het Vlaams; er is 
's zondags te 10 uur een mis met preek en 
zang. Alle Priors en alle Provincialen te 
Brussel waren Vlaams-onkundig. Nogmaals : 

ik geloof niet dat ik iets moet veranderen 
aan dit statu-quo, des te meer daar de Wa
len het me zouden verwijten. 

Dit gezegd zijnde, voeg ik er aan toe dat 
ik niets te verwijten heb aan pater X.; hij is 
van zeer groot nut in een kerk die de post
conciliaire pastorale beweging wil volgen. 

Tenslotte houd ik er aan te herhalen wat 
ik reeds aan Z.E.P. Provinciaal gezegd heb 
naar aanleiding van deze zaak : ik zal er met 
alle middelen over waken dat we met onze 
Vlaamse provincie de meest broederlijke be
trekkingen onderhouden. Ik heb reeds 
pluimpjes gekregen omdat we terzake het 
goed voorbeeld gegeven hebben aan andere 
Orden en Kongregaties. — Brussel 9 juli 
1966 ». (getekend). 

Zonder kommentaar! 
(De naam van de betrokken pater werd 

door ons geschrapt). 



10 WIJ 

de wereld 

Tien jaar geleden stond de wereld, op het kruispunt van twee grote krizissen, 
aan de rand van een derde wereldoorlog. Door Polen en Hongarije waaide de 
wind van de nationale opstand tegen het verstikkend Russisch kontrole- en uit-
buitingssisteem. In het Nabije Oosten nationalizeerde Nasser het Suez-kanaal; 
de spanning tussel Israël en de Arabische landen nam overhands toe, terwijl 
Engeland en Frankrijk — na een geheim akkoord met Israël afgesloten te hebben 
— zich klaarmaakten om Egypte met geweld te dwingen tot teruggave van het 
kanaal. Tijdens de militaire voorbereidingen voor deze Suez-veldtocht brak de 
inwendige krizis van Oost-Europa in Polen uit. Een katastroof kon slechts op het 
nippertje vermeden worden door de kommunistische regering onder leiding van 
Gomoelka, die uit de Sovjet-gevangenissen was teruggekeerd. In Hongarije echter 
kwam het tot een openlijke opstand. Terwijl in de straten van Boedapest de 
strijd woedde, begonnen Engeland en Frankrijk hun aanval op Egypte; ze zou
den hem slechts stopzetten nadat de Sovjet-Unie gedreigd had met het gebruik 
van raketten. Het Westers militair avontuur in opdracht van de Kanaal-aandeel
houders verschafte de Russen de nodige armslag om de Hongaarse opstand te 
smoren in een zee van bloed en tranen. 

BOEDAPEST 10 JAAR 
WIK f|ll!lll|l!!!!|fW|l!lll||l!l!i!;ilI|̂  ' "I l i i f ' f fHïl i f i "":'!"«!fli"t» lll!ii"lfl'il!Pii' « ! f ' i « i " ' 

Op 22 oktober 1956 formuleerden de 
studenten van Boedapest, die sterk on
der de indruk waren van de gebeurte
nissen in Polen waar vier dagen voor
dien Gomoelka tot partij sekretaris was 
gekozen, een eisenprogramma in zes
tien punten. Dit programma zou de in
zet worden van een opstand die door 
niemand gepland en ook door niemand 
voorzien werd, behalve wellicht door 
partij sekretaris Gerö; er bestaan rede
nen om aan te nemen, dat Gerö de op
stand in de eerste faze heimelijk in de 
hand werkte om hem nadien des te be
ter definitief neer te kunnen slaan. De 
gebeurtenissen zouden echter iedereen 
uit de hand lopen. 

De belangrijkste eisen van het 16-
puntenprogramma waren : vertrek 
van de Sovjettroepen, vrije verkiezin
gen, afschaffing van het één-partij-sis-
teem, terugkeer aan de macht van de 
uit de partij gestoten Imre Nagy. 

Op 23 oktober in de namiddag 
stroomden tienduizenden Boedapester 
arbeiders, studenten, soldaten en bur
gers bijeen bij de standbeelden van de 
Hongaarse vrijheidsdichter Petöfi en 
van de Hongaars-Poolse generaal anno 
1948 « vadertje Bem ». De minister van 
binnenlandse zaken had eerst de beto
ging verboden, doch kwam later op dit 
verbod terug. 

Het kommando der Sovjet-troepen in 
Hongarije had reeds in de dagen voor
dien alle maatregelen getroffen om ie
dere poging tot opstand met een massa
le inzet van tankeenheden onmiddellijk 
te onderdrukken. 

De politie kwam op 23 oktober niet 
tussenbeide en beperkte er zich toe, 
het verkeer om te leiden, 's Avonds 
groeide de menigte aan tot meer dan 
een kwartmiljoen m e n s e n . Men 
schreeuwde om Imre Nagy, men eiste 

« Russen buiten ». Kort na 21 uur werd 
het reusachtig Stalin-monument in de 
nabijheid van het Russisch opperkom-
mando omvergetrokken. Gerö sprak in 
de radio : een honende, uitdagende, ge
mene redevoering die de gemoederen 
ophitste. Voor het radiogebouw, dat be
waakt werd door de gevreesde blauw-
geüniformeerde staatspolitie AVO, 
kwam het tot een bloedige botsing : 
een aantal demonstranten werden ge
dood of gekwetst. De betogers ontwa
penden de ontboden AVO-versterking, 
terwijl de gewapende arbeiders uit de 
wapenfabrieken van Csepel met vracht
wagens naar het strijdtoneel kwamen : 
de opstand was uitgebroken. 

In de nacht van 23 op 24 oktober 
werd de regering omgevormd. Gerö 
legde zich neer bij de benoeming van 
Imre Nagy tot eerste-minister, doch 
hield zelf de teugels strak in handen : 
hij proklameerde in Nagy's naam het 
standrecht en riep Russische troepen 
ter hulp. Op 24 oktober rammelden de 
Sovjettanks door Boedapest; ze werden 
overal spontaan aangevallen door vrij
heidsstrijders, die nu versterking kre
gen van het leger en de stadspolitie. De 
KP zelf en het volksleger vielen uiteen; 
soldaten en officieren richtten soldaten-
raden op en steunden de opstandelin
gen. De jonge tankkolonel Pal Maleter 
sloot zich bij de opstandelingen aan. 
Maleter, die uit de kleine landadel 
stamde, was in Sovjet-krijgsgevangen-
schap kommunist geworden. Tien jaar 
Russische heerschappij in zijn land 
hadden hem veranderd : Maleter werd 
tijdens de straatgevechten te Boedapest 
de held en het simbool van de opstand. 
De vrijheidsbeweging vond in hem een 
bekwaam en tot het uiterste besloten 
militair leider. 

26 oktober was het keerpunt in de 

spontane revolutie. Terwijl de straat
gevechten voortduurden, trad Gerö af. 
Janos Kadar werd zijn o p v o l g e r . 
Ook Kadar had in de partij-gevangenis
sen gezeten en was er beestachtig ge
folterd geworden. Evenals Nagy was 
hij van oudsher een kommunist; als 
mens echter veel ondoorgrondelijker 
dan de spontane nationaal-kommunist 
Nagy. 

Vanuit het Kremlin kwamen Soeslov 
en Mikojan naar Boedapest. Nagy on
derhandelde met hen; de revolutie 
scheen zeer snel haar doel te bereiken. 
De AVO werd ontbonden. Leiders van 
de door de KP verboden partijen 
kwamen te voorschijn; het kabinet 
Nagy werd aangevuld met niet-kommu-
nisten. De censuur werd opgeheven en 
overnacht verscheen een bonte, nieuwe 
en vrije pers. De gevangenissen werden 
opengezet en te Boedapest ontving de 
jubelende bevolking kardinaal Minds-
zenty, die na 8 jaar opsluiting fizisch 
een gebroken man was. 

Imre Nagy en de nieuwe regering 
stelden hun hoop in het Westen, in de 
UNO en in de beloften tot terugtrek-

GELEDEN 

king van de Russische troepen. Op 28 
oktober, toen de gevechten te Boeda
pest eindigden, scheen deze laatste 
wens in vervulling te gaan. Weldra 
bleek echter de dubbelhartigheid der 
Sovjets : terwijl ze hun tanks uit Boe
dapest terugtrokken, koncentreerden 
ze aan de grenzen van Hongarije verse 
troepen die uit Azië waren aangevoerd. 
De Russische ambassadeur in Boeda
pest gaf de verzekering «dat het 
slechts om maatregelen ter dekking 
van de terugtocht ging ». 

Paralleel met de onderhandelingen 
over de terugtrekking, ging de Sovjet-
opmarsj aan de grenzen verder. Het 
werd Nagy duidelijk, dat de Russen 
hem een valstrik spanden en hij be
sloot, de dingen te bruskeren. Hij pro
klameerde de neutraliteit van Honga
rije en zegde het Pakt van Warschau 
op. Wat hem daarbij voor ogen moet 
gezweefd hebben, was niet het Joego-
slavisch voorbeeld, doch veel meer de 
Oostenrijkse neutraliteit. 

Nagy zette deze stap op het gevaar
lijkste ogenblik : door hun aanval op 

Egypte schreven Engeland en Frank
rijk zichzelf af als de natuurlijke mo
reel-politieke bondgenoten van Honga
rije; de sterkste Nato-machten op het 
Europees vasteland voerden zélf een 
politiek van geweld en vergemakke
lijkten het zodoende de Russen, om op
nieuw en nu rezoluut de drempel van 
het barbaars geweld te overschrijden. 

Op 3 november vormde Nagy zijn 
regering nogmaals om; Maleter werd 
minister van Landsverdediging en de 
meerderheid van het kabinet bestond 
thans uit niet-kommunisten. Diezelfde 
dag was Kadar op geheimzinnige wijze 
uit de hoofdstad verdwenen; hij zou 's 
anderendaags terug opduiken als spre
ker voor een radiozender met Russi* 
sche golflengte; hij kondigde de op
richting aan van een nieuwe regering 
die de Russen om hulp had verzocht. 

De avond voordien ontboden Russi
sche generaals Pal Maleter en zijn staf 
in het Sovjet-hoofdkwartier, om er over 
de terugtrekking te onderhandelen. De 
Russen beloofden vrijgeleide, doch 
braken schaamteloos hun woord : kort 
na middernacht werden de officieren 
van het opstandelingenleger aangehou
den door de beruchte Serov. 

Hongarije had geen militaire leiding 
meer; het leger was zwak en weerloos; 
de opstandelingen beschikten slechts 
over lichte wapens. In de vroege och
tend van 4 november sloegen de Russen 
toe : een kwartmiljoen zwaarbewapen
de mannen met 2.500 tanks legden een 
stalen ring rond Boedapest. Het laat
ste hoofdstuk van het drama begon. 

De regering Nagy viel uiteen; de 
eerste-minister stelde zich onder be
scherming van de Joegoslavische am
bassade. Later zou ook hij na Russi
sche woordbreuk gevangen genomen 
worden en vermoord. Op 4 en 5 novem
ber hoorde de westelijke wereld de 
steeds dringender en dramatischer ra
dioboodschappen van de opstandelin
gen : « In naam van God en van de vrij
heid : help Hongarije...SOS...SOS ». 
De laatste oproepen weerklonken tegen 
een achtergrond van artilleriesalvo's, 
instortende huizen en rammelende 
tankkettingen : de vreselijke repressie 
was ingezet. Op 11 november vielen, er
gens rond een omsingelde post van 
verbeten vrijheidsstrijders, de laatste 
schoten... 

En verder ? In het Westen voelden 
miljoenen met het dappere Hongarije 
mee. Van overal stroomde hulp naar de 
Hongaarse grenzen : ook de studenten 
aan de Vlaamse universiteiten vertrok
ken met medikamenten en voedsel, 
doch werden opgehouden aan de Hon
gaarse grens door Russische tanks. Het 
«officiële » Westen deed de hele op
stand propagandistisch van de hand. 
Engeland en Frankrijk verborgen htm 
slecht geweten achter de rug der Boe
dapester arbeiders en soldaten. Ameri
ka beweerde terecht, geen derde we
reldoorlog om Hongarije te kunnen be
ginnen. 

Doch laat ons — tien jaar later — 
één ogenblik veronderstellen dat het 
Westen zijn moreel, politiek en militair 
gezag niet te grabbel had gegooid in 
het Suez-avontuur; en verder dat zo
doende de UNO steun en armslag ge
noeg zou gehad hebben om de oproep 
van Nagy na de neutraliteitsverklaring 
pozitief te beantwoorden door het stu
ren van een delegatie naar Boedapest 
— het had wellicht héél anders kun
nen lopen. 

Nu blijft alleen, dat de Hongaarse 
nationale opstand dan toch niet hele
maal vruchteloos is geweest : de Oost-
Europese kerker is sindsdien wel een 
stuk komfortabeler geworden. 

T. van Overstraeten. 

deze week in de wereld 
• In Laos mislukte een staatsgreep. 

• Tezelfdertijd als de zgn. vredeskonferentie van Manila werd te New-Dehli 
een neutrale top over Vietnam gehouden door Joegoslavië, India en Eoypte. 

• Over heel de wereld wordt de Hongaarse opstand in 1956 herdacht. 

• Kongolese premier Boelamba beschuldigd van deelneming aan de opstand 
van Kisangani. 

• De rode top te Moskou werd besloten; het slotkommunikee zegde niets 
over China en Vietnam. 

• Vreselijke ramp in Wales : een sintelberg bedelft een dorp. 
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I n septeinber jongstleden 
hie ld de Usia (U.S. Informa
t i o n Agency) de jongste van 
h a a r periodieke internat ionale 
opiniepeil ingen. Daaruit bli jkt 
d a t de Europeanen in toene
m e n d e ma te sceptisch s taan 
^tegenover het bui tenlands be
leid der Verenigde Staten. 

In Duitsland spraken zich 
21 % der ondervraagde perso
n e n uit tegen dit beleid : bij de 
yorige Usia-opiniepeiling ('64) 
w a r e n het slechts 7 %. In En
ge land liep het negatief percen
tage op van 12 in 1964 tot 16 
n u . In Frankr i jk is er, onder 
invloed van de Franse buiten
l andse politiek, zelfs een meer
derhe id tegen het Johnson-be-
leid ; 53 %, tegen 26 % in 1964. 

Voor heel Europa (eksklu-
zief de gebieden achter het 
I Jzeren Gordi jn natuur l i jk) 
bed raag t he t percentage thans 
28 tegen 12 in 1964. 

De kwest ie Vietnam speelt 
daa rb i j vanzelfsprekend de 
hoofdrol . 

: Ijlllti»'liii'li/jii, t III . " i i ' U i ' 

Dooi of geen dooi, Oost-W es tont spanning of met : aan de Muur wordt verdergewei kt In de om
geving van Hehnstedt, nabij het op de foto nog net zichtbare Oostduitse dorpje Hoetensleben, 
wordt momenteel een i,5 m hoge versperring gebouwd. Een Oostdidts officier neemt nog gauwr 

een « Westers » kiekje, alvorens de mintr hem het zicht zal versperren. 

LUDWIG ERHARD 
Hoe snel politieke lauweren verwelken 

ts weer eens gebleken aan Ludwig Erhard : 
de korslstondige glans van het kanseliers
ambt, onmiddellijk gevolgd door de diepe 
val in afgronden van eenzaamheid en af
gunst. 

Erhard's weg naar het konselierschap 
was lang. De eerste vijftig jaar van zijn le
ven (hij werd in 1897 te Fürth geboren) 
sleet hij in de onbekendheid van een mid
delmatige carrière; nadien leefde hij meer 
dan 15 jaar in de schaduw van Adenauer. 

Van 1928 tot 1942 was hij ivetenschap-
pelijk medewerker bij de Handelshoge
school te Nürnberg. In 1942 schakelde hij 
over naar de privé-ekonomie. Het Derde 
Rijk overleefde hij komfortabel : een mid
delmatige Duitser die noch nazi noch weer-
•ilander geweest was. 

Onmiddellijk na de kapitulatie in 1945, 
toen er overal in Duitsland een schreeu
wende nood aan niet-aangebrande vaklui 
was, kwam Erhard terecht in het Ameri
kaans ekonomisch bestuur. Het werd een 
meevaller; hij maakte de snelle carrière die 
alleen mogelijk is in de chaos. In 1948 was 
hij direkteuT van de VerwaUnng des Vere-
nigten Wirtschaftsgebietes, die haar be
voegdheid uitstrekte over de verenigde 
Westerse bezettingszones; het jaar daarop 
kwam hij naar het parlement en werd mi
nister van ekonomische zaken. 

Uit die periode dateert zijn roem, die 
tot voor kort nog legendarisch was. Erhard 
werd de vader van de « Wöhrungsreform >, 
die leidde tot de geldelijke sanering en die 
de bazis Tvas voor het daaropvolgende 
< Wirtschaflsu'under » ; de bijna miraku-
leuze ekonomische opgang die West-Duits
land in enkele jaren tijd uit de puinen van 
tiet jaar O verhief naar een nooit gekende 
welvaart. 

Erhard was als het ware het uithangbord 
van deze welvaart : een gemoedelijke dik-
kerd wiens onafscheidelijke sigaar net even 
genoeg aan Churchill deed denken om 
hem staatsmansallures ie bezorgen. Wanneer 
het over ekonomie ging, stond hij stevig 
op vaste grond; hij kende zijn vak en wist 
zijn waar te verkopen. Zijn waar (de zgn. 
sociale marktekonomie, een liberale ekono
mie zonder veel overheidsbemoeiing maar 
met sociale gerichtheid) verkocht trouwens 
goed en het Erhardisme werd niet zonder 
leedvermaak jarenlang gesteld naast de 
moeizame « planmatige » ekonomische wor
steling in Oost-Duitsland. Erhard ivas ech
ter steeds verstandig genoeg om zelf het 
woord « Wirtschaftswunder » niet te ge
bruiken; als vakman bleef hij er zich van 
bewust, dat er in de ekonomie geen mira
kelen bestaan. 

Ondanks de populariteit die hij vergaar
de, bleef hij jarenlang de man in de scha
duw van « der Alte ». Konrad Adenauer 

zag in Erhard een bekwaam technicus, maar 
kreeg er nooit getioeg van om in het pu
bliek te herhalen dat de ekonomisl als poli
tieker geen knip voor de neus waard was. 
Toen de C.D.U. zich na de lange jaren van 
Adenauer's imperium genoopt zag om met 
een opvolger voor de dag te komen, was er 
slechts « der Diche » van wiens stevige re
putatie de krisien-demoliraten elektorale 
wonderen verwachtten. Adenauer bleef zich 
tot het allerlaatste verzetten tegen het feit 
dat Erhard zijn opvolger zou worden; de 
toekomstige kanselier moest zich zo vaak 
weerloos publiek laten deemoedigen en ver
nederen door de Oude, dal hij er de bij
naam « Gummilöwe » van overhield. 

Uiteindelijk slaagde de C.D.U. er toch in, 
de onverslijtbare Adenauer naar zijn mé-
moires-schrijftafel te loodsen en kon Erhard 
de laatste trede naar omhoog zetten. De 
Duitsers, die het eindeloos Adenauer-lijd-
perk grondig moe waren, ontvingen hem 
met open armen en met de leuze : « lass 
doch mal den Dicken 'ran ». 

Spoedig bleek echter dat der Dicke inder
daad een « Gummilöwe » was en dat hij — 
eens van het vertrouwde ekonomische ter
rein weg op dat van de politiek — een zeer 
middelmatig man met tiiterst konventio-
nele denkbeelden was. Daarenboven nam 
hij van « der Alte > een zware erfenis over. 
Met Amerika luaren de betrekkingen afge
koeld; met Engeland was de verhouding 
doodgewoon slecht; met Frankrijk bleven 
er, ondanks de ja^ade van het vriendschaps
verdrag, grote spanningen bestaan. 

Desondanks zegevierde Erhard bij de ver
kiezingen van september 1965. Vandaag, 
nauirelijks een jaar verder, is hij < odd 
man out » .• klaar voor het pensioen, be
reid om zich vervroegd terug te trekken 
en met als enige (stille) ambitie om in 
1969 Lübke als prezident op te volgen. 

Een eindeloze reeks schandalen onder
mijnden zijn populariteit. Op het vlak van 
de buitenlandse politiek werd hij voor 
schut gezet door de Amerikanen. Heel zijn 
beleid was afgestemd op Washington en het 
speciale Duits-Amerikaans bondgenoot
schap, dal in de voorbije jaren geweldig 
bijdroeg tot Duilslands herrijzenis. Nu ech
ter Amerika zich meer en meer afkeert van 
Europa en kennelijk er op bedacht is, met 
de Russen een blijvende modus vivendi 
door bevriezing van de Europese situatie te 
bereiken, is de bazis zelf van de na-oorlogse 
West-Duitse politiek ondermijnd. 

De neergang van Erhard is dan ook niet 
slechts de neergang van een man; het is de 
ondergang van een koncept dat zijn tijd 
heeft gehad. West-Duitsland staat, na het 
afflauwen van het « Wirtschaftswunder >, 
voor een nieuwe en otwriendelijke werke
lijkheid. 

A.N. Tovano 

U N O 

Alhoewel de Verenigde Na
ties reeds 121 landen-leden tel
len (in 1946 slechts 54), blijft 
nog steeds één vierde der we
reldbevolking buiten de inter
nat ionale organizatie (China, 
Korea, Vietnam, Dui ts land) . 
In de algemene UNO-vergade-
ring beschikt ieder land, onge
acht zijn oppervlakte of bevol
king, steeds over één s tem; zo 
ook een aantal landen, die 
minder inwoners tellen dan de 
Brusselse agglomeratie of zelfs 
dan een middelgrote s tad (de 
Malediven : 96.000 inwoners) . 
Binnen anderhalf j aar wordt 
de toet reding verwacht van 
het eiland Nauroe, dat dan on
afhankelijk zal geworden zijn; 
het telt 5.000 inwoners. De ver
tegenwoordiger van Nauroe 
zal in de UNO over één stem 
beschikken; dat is evenveel als 
waarop 195 miljoen Amerika
nen recht hebben. 

Een dozijn Afro-Aziatische 
mini-staaltjes, wier gezamen

lijk inwonersaantal kleiner i» 
dan dat van Vlaanderen, zijn 
op ieder ogenblik in s taat o m 
de balans te doen overhellen 
naar het blok waaraan zij h u n 
s tem geven. Daarover de verte
genwoordiger van Maure tan ië : 
« We vormen de groep die he t 
mins t vertegenwoordigt, doch 
die de meeste s temmen heeft », 

G O E D E R E D E V O E R I N G | 

Op het jongste kongres van 
he t Internat ionaal Ins t i tuu t 
voor Strategie-studie dat on
langs te Wenen gehouden 
werd , voerde de Russische his-
tor ikus Vladimir Mikailowitsj 
Kvostof, lid van de Russische 
Akademie voor Wetenschap
pen, het woord. Een Britse af
gevaardigde stelde tot zijn 
grenzeloze verbazing vast d a t 
deze spreekbeur t gans over
eens temde met een redevoe
ring die Molotof in 1959 hield; 
hij maak te Kvostof daarop at
tent . De Rus, die vroeger be
hoorde tot de staf van de in 
1957 afgezette minister van 
Buitenlandse Zaken Molotof, 
an twoordde : « Dat is moge
lijk. Het is ook een uitsteken
de redevoer ing». Waarop de 
Brit : « Maar toch hebben jul
lie Molotof naar Siberië de 
woestijn inges tuurd» . Ant
woord : « Ja, maar niet omwil
le van deze redevoering ». 

Z A A K J E S 

Een dertigtal Amerikaanse 
bedrijven zullen als onderaan
nemer of leverancier behulp
zaam zijn bij de bouw van de 
grote Fiat-autofabriek in d e 
Sovjet-Unie, in het totaal voor 
een bedrag van meer dan 3 mil
j a rd fr. Om deze t ransakt ie 
mogelijk te maken, z e t t e 
Washington speciaal een aan
tal van de drast ische embargo
bepalingen buiten werking. 
Fiat sloot de akkoorden met 
de Amerikaanse bedrijven af 
in het voorbije voorjaar, op 'n 
ogenbük dat de publieke opi
nie in de V.S. s torm liep tegen 
de deelneming van Westduitse 
bedrijven aan het bouwen van 
een staalfabriek in China. 

Madurodam ? Zo in ieder geval ziet het dorpje Eiserfeld nabij 
Siegen er uit naast de reusachtige pijlers voor de nieuwe brug 
in de autosnelweg naar Dortmund die in 1968 het huidig verkeer, 

van de Roergebied-autoweg te Keulen zal kunnen opvangen. 
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B U R G E M E E S T E R 

De derde verkiezing weid opnieuw 
gewonnen, ditmaal met 38 stemmen, 
maar ze werd nogmaals afgewezen door 
de Raad van State zodat een vierde 
stemionde nodig was, ditmaal gewon
nen door de lijst Lootens met 115 stem
men, waaruit een duidelijke vooikeur 
bleek en waartegen geen protest meer 
mogelijk was. 

Het was ook de eerste maal dat 
Etienne de lijst had aangevoerd nadat 
duidelijk aan de bevolking was kond 
gedaan dat de oude buigemeester de 
sjerp zou ruilen met zijn jongere op
volger. Aldus geschiedde, ook al hadden 
de tegenstanders Lootens uitgeroepen 
tot diktator in tegenstelling tot de af
tredende burgemeester die nu plots « ne 
goeie » werd. 

In 1958 kwamen de liberalen en de 
socialisten afzonderlijk op tegen de lijst 
Lootens en de uitslag luidde : 8 Lootis-
ten (zoals de partij van de burgemees
ter nu algemeen genoemd werd) tegen 
2 liberalen en 1 socialist. 

De burgemeester bleek intussen een 
goede stemmen-haler te zijn want in 
1954, toen hij als vijfde op de C.V.P.-
lijst voor de Kamer stond, kreeg hij niet 
minder dan achtduizend voorkeurstem
men. En in 1958. toen hij de vierde 
plaats op de kamerlijst, de eerste plaats-

KOEKELARE 

En Koekelare is een gemeente waar 
kru im in steekt, tenminste zo het vol-
doende kansen geboden wordt. Het telt 
6.400 inwoners en groeit stelselmatig 
aan. Ongeveer achthonderd jaar oud 
vormt het de nijvere kern van een hele 
reeks rand gemeenten die veelal afge
stemd zijn op Koekelare dat een han
delscentrum vormt, enkele kinema's her
bergt, drie apotekers en vier dokters 
heeft alsmede dinsdags een drukbezoch
te markt inricht. De landbouw wordt 
hier nog zeer druk beoefend terwijl bij 
een gebrek aan plaatselijke nijverheid 
er een reeks pendelarbeiders zijn, voor
al in de richting van Zelzate en Terneu. 
zen : dagelijks rijden een tiental busjes 
en enkele grote autokars met deze werk-
nemers op en af. Van de vroegere sei
zoenarbeiders die in Frankrijk, Wallo
nië en Nederland de vlas- en bieten-
oogst gingen doen, zijn er niet zo erg 
veel meer overgeschoten; zij hebben hun 
toevlucht gezocht vooral in de bouw
nijverheid waar zij als maneuvers en 
grondwerkers gingen arbeiden. 

Waar het overstromingsgevaar in gans 
de Westhoek een groot vraagstuk vormt 
— waarmee volksvertegenwoordiger 
Lootens zeer druk begaan is — heeft hij 
het in eigen gemeente weten op te los
sen door de uitdieping en verbredmg, 

OP BEZOEK BIJ 
\ 

Koekelare is een preltlg-aandoende gemeente, gelegen in het vlakke land tussen 
Torhout, Eernegem en Leke, waar de polders en de wi]de verten van de Westhoek 
zich beginnen uit te rekken. De hemel is hier groots en fel, de nabijheid van de 
Noordzee voelt en ziet ge aan de lucht, aan de kleur der mensen en aan de bomen 
die scheefgroeien door de eenderlijk waaiende wind. In deze gemeente ts volksver-
tegenwoordiger-brouwer Etienne Luotens sinds twaalf jaar burgemeester. 
Hij heeft er zijn stempet op gedrukt; een goede stempel vootivaar, want onder zijn 
beleid is Koekelare gegroeid en welgevaren omdat het bestuurd werd met gezond 
verstand en doorzicht, door iemand die niet verder wil schieten dan zijn boog 
draagt, maar die met de koppige vastgeslotenheid van de Westhoekbewoners weet 
waarheen hi] wil en er ook komen zal. 

Etienne Lootens, rijzig, bruingebrand, 
een vrolijke twinkeling in de ogen, werd 
geboren op 20 augustus 1914 in het ou
de brouwershuis waar nu nog de Koeke-
laarse schoolmeester woont en waar zijn 
vader indertijd als brouwerszoon uit 
Oostkamp zich was komen vestigen om 
de sinds 1885 bestaande brouwerij ver
der op te werken. Moeder, die eveneens 
afkomstig was uit Koekelare, hertrouw
de na het afsterven van haar echtgenoot 
in 1916; maar de uit het tweede huwe
lijk geboren halfbroer stierf, zodat de 
studententijd (lagere schoolbanken in 
eigen dorp, middelbaie aan het bis
schoppelijk kollege te Brugge en nadien 
in de kandidaturen geneeskunde aan 
de universiteit van Gent) afgebroken 
werd en Etienne in het vaderse bedrijf 
terecht kwam Hij ging er zodanig in op 
dat hij als het ware van de rest van de 
wereld afgesneden was en zich ook niet 
met politiek bemoeide. 

P O L I T I E K 

Pas in 1952 zou hij hierin belanden, 
toen hij door de katolieke lijst van Koe
kelare aangezocht weid mee te doen om
dat er een bedreiging was voor het 
vooitbestaan van de meerderheid die 
steeds in katolieke handen was geweest, 
uitgenomen in de periode 1926 tot 1932 
ingevolge de schoolstrijd 

Iets gelijkaardig deed zich thans voor 
en ei vormde zich een front van liljera-
len en socialisten, waar de strijd steeds 
hoofdzakelijk katoliek-liberaal was ge
weest, zoals dal trouwens in vele gemeen
ten van het omliggende het geval was. 

Het IS in 1952 een echte dorpsv ei kie
zing gcwoiden in vier schuifjes nog wel : 
de eerste rond werd gewonnen door de 
katolieke partij met een klein verschil 
van '3 stemmen. De tegeiipaitij diende 

een klacht in over omkoperij . Waarui t 
bestond de euveldaad ? Het beloven 
van koekeboterhammen (en die zijn in 
de streek van Koekelare bijzonder lek
ker !), het trakteren met pinten bier : 
een tipische verkiezings-bezigheid die 
vooral beoefend werd in het oude-man-
nenhuis maar die in nagenoeg elke 
Vlaamse gemeente bedreven wordt 

De aangehaalde feiten werden ver
worpen door de bestendige deputatie, 
maar de Raad van State vernietigde van 
zijn kant de verkiezingen. 

De tweede stembeurt werd verloren 
met 25 stemmen en er heerste een diepe 
verslagenheid bij de medestanders van 
Etienne Lootens, vooral bij de toenma
lige burgemeester die zich verloren 
achtte. Etienne zei w wij zijn nog niet 
verslagen; ik ga het ook eens proberen » 
en met veel moeite slaagde hij erin het 
bewijsmateriaal voor een klacht bijeen 
te verzamelen. En inderdaad, de libera
len hadden een ronselpartij georgani
seerd onder de seizoenarbeiders in 
Frankrijk die zij met bussen naar Koe
kelare brachten, een vorm van « om
koperij » die de bestendige deputat ie 
in Brugge er toe bracht de verkiezingen 
te vernietigen De tegenpartij ging hier
tegen in beroep maar een procedure-fout 
maakte dit beroep ongeldig. 

vervanging op de Kamer en de tweede 
plaatsvervanging op de Senaat innam, 
verwierf Etienne in het totaal meer dan 
twintigduizend stemmen I 

I n 1961 bleek duidelijk dat de C.V.P. 
hem slechts als stemmenwerver wilde 
want toen hij de voorkeur uitte voor 
slechts één enkele plaats, namelijk de 
eerste plaatsvervanging op de senaat, 
werd hem dit geweigerd en hij « bleef 
thuis » zoals dat in West-Vlaanderen 
gezegd wordt. Doordat senator Porta op 
een ongepaste wijze stemmen ronselde 
met gebruik van zijn naam en mede 
door de slechte houding op Vlaams ge
bied van de C.V.P. kwam Etienne Loo
tens toen het Vlaams-nationale kamp 
versterken, wat in 1965 zijn kandida tuur 
o p de Kamerlijst en op de provincie-
raadslijst van de Volksunie meebracht. 
He t werd een glansrijke overwinning : 
verkiezing tot volksvertegenwoordiger 
met een bevestiging van de vroeger be
haalde voorkeurstemmen en het opvoe
ren van de V.U. in het arrondissement 
tot tweede grootste partij wat de pro
vincie betreft. 

Intussen was Etienne Lootens met 
zijn lijst — ditmaal steunend op men
sen die hem volstrekt toegenegen wa
ren — er nogmaals in geslaagd einde 
1964 de volstrekte meerderheid in Koe
kelare te behalen en tot burgemeester te 
worden verkozen. Met zijn groep van 
zeven vastberaden mannen (tegen vier 
P.V.V -ers) is hij thans vastbesloten Koe
kelare verder uit te bouwen tot een cen
t rum dat toonaangevend is in de streek. 

in Vlaanderen 

alsmede de overwelving van de Moer
dijkbeek die het grootste gedeelte van 
de waterlozing van Koekelare dient te 
verwerken. Gelijklopend hiermee werd 
in het centrum alles gerioleerd, zomede 
in de nieuwe wijken die onder impuls 
van de burgemeester tot stand komen. 

Ook de openbare verlichting werd on
der zijn beleid uitgebreid en gemoder-
nizeerd en op gebied van elektriciteit 
bijt Koekelare het neusje van de zalm. 
Dit is namelijk een van de zeldzamr ge
meenten die over een eigen regie be
schikken. Reeds in 1920 werd een cen
trale gebouwd door het toenmalige ge
meentebestuur met het doel de nodige 
stroom te produceren voor Koekelare 
en randgemeenten. Na het tot stand 
komen van de Westvlaamse elektrici-
teitsmij — een provinciale aangelegen
heid — werd hier stroom afgeno
men zonder dat de gemeentelijke regie 
nochtans opging in de grote maatschap
pij De ui tbat ing van het net bleef in 
gemeentelijke handen, de gemeenteraad 
stelt de prijzen vast alsmede de regle
mentering en is eigenaar van de netten 
en kabines. Voor het behoud van de ge
meentelijke zeggenschap en voor de uit
breiding van de elektriciteitsleidingen 
heeft burgemeester Lootens enorm veel 
werk verzet. Vandaag krijgt Koekelare 
zijn stroomvoorziening tegen tarieven 
die evenveel faciliteiten voorzien als de
ze door grote maatschappijen geboden 
worden. Méér : te Koekelare krijgen de 
gepensioneerden en de kroostrijke gezin
nen een tegemoetkoming, de eersten 
doordat zij geen teller-huur dienen te 
betalen en de tweeden doordat zij een 
kort ing krijgen op het normaal verbuuK 
van een gezin; dit is een sociale voorzie
n ing die zeer zeldzaam is in Vlaande
ren. 

V E R W E Z E N L I J K I N G E N 

In de vroegeie elektriciteitscentrale 
werd in samenwerking met de RMI^*' 
dienst voor Arbeidsvoorziening een la*" 
school ingericht die in januari van dit 
jaar werd stopgezet toen bleek dat er 



m 
een teveel aan lassers was in de West
hoek of liever gezegd toen bleek dat er 
te weinig afname was ingevolge een ge
brek aan nijverheid Volksvertegenwoor
diger Lootens heeft toen onmiddellijk 
een aktie ingezet die met sukses be
kroond werd toen hij in de Kamer, met 
de nodige bewijsstukken gewapend,' aan-
toonde dat minstens drie grote bedrij-
ven, waaronder Claeys van Zedelgem. 
om lassers vroegen 

Inmiddels streeft hij er ook na zo 
spoedig -logehjk waterleiding in zi]n 
gemeente te krijgen (waarvoor het voor
ontwerp reeds werd goedgekeurd) en 
bouwt hij geleidelijk maar zeker naar 
een groot centrum. 

Reeds nu is Koekelare ook voor de 
omgeving het onderwijscentrum met 
een njkstechnische, een rijksmiddelbare 
en een rijkslagere school, alsmede met 
enkele zeer degelijke vrije ondenviisin-
stelhngen die lager middelbaar geven; 
alles bijeen genomen wordt dagehjks 
aan 2 000 leerlingen les gegeven in zeer 
moderne gebouwen waarvan het jong
ste drie maanden geleden wtrd inge
huldigd Anderzijds werden dertig goed
kope woningen gebouwd die kortelings 
— na wegenuitnisting — ter beschik
king zullen komen Een plan voor de 
aanleg van een bungalow en villa park 
waar ook paviljoenen voor ouden van 

/ifiJÉiiMKJl"! 
De Koekelaaise burgemeester bt] het model van het nieuwe gemeentehuis. 

ENNE LOOTENS 
dagen zullen gebouwd worden, is in 
voorbereiding; het zal aansluiten op een 
fraai park van 3,6 ha en op de markt 
die intussen van een eng straatje tot een 
met boompjes, bioemparken en groen 

versierd plein werd omgevormd én dat 
de naam St Maartensplein toebedeeld 
werd door het feit dat St Maarten de 
patroon van Ie parochie is wat overi
gens verzinnebeeld wordt in een tiaai 
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Koekehars smeedwerk ter ere lan Sf Mnaiten. 

smeedwerk boven een oude pomp op het 
V ooi noemde plein 

Aaansluitend hierop wordt het oude 
kerkhof ontruimd (terwijl een nieuw 
reeds werd aangelegd en gebruikt), waar 
dan weer plaats vrijkomt voor de aan
leg van « groene » parkeeiplaatsen en 
een geheel van fraaie gebouwen wordt 
verkregeH Even verder namelijk werd 
de nieuwe pastorij gebouwd die sinds 
enkele weken betrokken wordt en later 
zal op de vrijgekomen terreinen van de 
oude pastoorswoning het nieuwe ge
meentehuis met burelen voor de dien
sten lokaal voor de werklozen berg
plaatsen voor het vrijwillig brandweer
korps, een feestzaal vergaderzaal en een 
muzeum, gebouwd worden 

S T U D I E 

Intussen werkt burgemeester Lootens 
ook aan de verwezenlijking van een 
ringlaan die het brede centrum van Koe
kelare moet omarmen en verbinding zal 
geven met de voornaamste wegen naar 
de buurtgemeenten en verder afgelegen 
steden 

Met dit alles gaat veel werk gepaard 
en de burgemeester brengt dan ook ge
regeld zijn voormiddagen door op het 
gemeentehuis waar ook kleinere pro
blemen als het reinigen van grachten, 
het opmaken van voetpaden, herstellen 
van wegen, het op gang houden van de 
reinigheidsdienst enz . zijn aandacht ko
men vragen 

Met het oog op de verwezenlijking 
van zijn plannen heeft hi) thans de mede
werking gevraagd van prof Van Vaeren-
berg van de Gentse universiteit die met 
een werkgroep naar koekelare gekomen 
IS om een studie op te maken mzake 
huisvesting, werkgelegenheid verzor
ging, onderwijs, ontspanning kulturele 
aktiviteiten enz Aan de hand van de 
gegevens zal het mogcIi)k worden, voor 
de toekomst te werken op bazis van we 
tenschappelijk materiaal en tevens ora 
met de nodige dokumentatie gewapend, 
tussenbeide te komen bij de centrale 
oveihcid o m wat betreft de industrie 

vestiging die thans veel te wensen over
laat Inderdaad het enige bedrijf van om
vang dat de gemeente herbergt is een 
grondpalcnfabiiek die een 50 arbeideis 
tewerkstelt en vooral boorgrondpalen 
maakt Zij werd gevestigd m de daartoe 
door de gemeente aangekochte oude 
tramstatie en heeft sindsdien een g<jede 
uitbreiding genomen. 

In de Kamer is volksvertegenwoordi
ger Lootens vooral bedrijvig op het ge
bied van landbouw en ekonomie Wat 
het eerste betreft pleit hij vooral voor 
een aanpassing van onze bedrijven aan 
de wordende gemeenschappelijke maikt , 
de huisvesting van onze landbouweis de 
uittredingsvergoedingen voor hen die 
dienen op te geven, de hulp aan hen 
die oveischakelen naar fruit en groen
teteelt, het probleem van de water/ieke 
gronden de melkprijzen de vergoedin
gen van schade door boeren geleden en 
de vissen]. 

Wat de ekonomie betreft, hier heeft 
hl] het vooral over de gesel van de 
Westhoek : pendelarbeia werkloosheid, 
lage lonen verarming bi] zekere lagen 
van de bevolking en ontvolking van 
sommige streken Hij bepleit de toe
kenning van meer financiële steun voor 
de oprichting van industrie teireincn in 
West Vlaanderen en maatregelen ten 
gunste van de Westhoek 

Hierbij zijn hem de 35 000 inwoners 
van het gebied rond Koekelare met Kor
temark Ichtegein Eernegem enz nooit 
ontgaan en het ligt m zi]n bedoeling 
alles in het werk te stellen hier zoveel 
mogelijk nijverheid naartoe te brengen. 

Intussen is Etienne Lootens ook de 
Vampioen van het dienstbetoon Geen 
dag gaat voorbij of er komen tieiitallen 
een beroep op hem doen Hij besteedt 
aan alle zaken de vereiste aandacht, 
werkt, v^'roet en rust met voor hij het 
voor elkaar gekit 'en heeft, zelfs al moet 
hij er vier vijfmaal voor naar Brussel lo
pen. 

HIJ is ook nog de brouwer die zijn 
bloeiend bedrijf met vaste hand leidt, 
die driemaal in de veeitien dagen 's mor
gens « te vuve » opslaat om zelf te brou
wen Hij ts ook de goede huisvader die 
zes jongens (van andeihalf tol veeilien 
jaar) in loom houdt Htj is tenslolle de 
man die in Koekelare en in de omgeving 
op de handen wotdt gedragen, die voor 
allen altijd een vnendehjke goeied-ag en 
een hnitelijk uootd oveiheeft, die met 
zijn mensen kan meedoen en meeleien. 
Mannen als Etienne Lootens zijn et no
dig ah hiood In het Itelang tini ons 
vo k en van Vlaandei en 

Staf De Li©. 
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haar eigenj^jsje 

MARS 
Het begon allemaal te Jodtell 

Banks, de dag dat Smith voor de zo
veelste keer zijn kijker gericht hield 
op de rode planeet Mars. Wat hij 
eerst ongelovig en toen met stijgende 
geestdrift zag, leverde in de xueken 
nadien de headlines voor alle kran
ten over de hele wereld : Alars zond 
optische signalen uit. Lichtsignalen, 
om het nauwkeuriger te zeggen. 

Washington zag er de hand van 
Moskou in. Maar toen het Kremlin 
na drie maanden nog zweeg, moest 
ook de laatste scepticus in het Pen-
tagoon er zich bij neerleggen dat de 
signalen niet afkomstig waren van 
een of ander heimelijk afgeschoten 
aajds tuig, maar van de Martianen 
zelf. 

Grote herrie natuurlijk in alle we
tenschappelijke hingen. Er werd 
stukken in de nacht vergaderd en de 
ruimtejongens vlogen van de ene 
akademische zitting naar de andere. 
Rome stelde de katolieken gerust 
met de mededeling dat in het godde
lijk scheppingsplan alles mogelijk 
was. De cartoons vloeiden over van 
de meest onmogelijke Marsmanne
tjes. Jacques Brei zong in Olympia 
« merde aux martiens ». Werner von 
Biaun rekende voor, dat het nog 
precies 21 jaar zou duren alvorens de 
mens voet op de verre planeet kon 
zetten, ledereen vond dat te lang, 
want het was duidelijk dat er op 
Mars iets heel belangrijks en drin
gends aan de hand teas. 

Tenslotte had iemand een bruik
baar idee : er moest onverwijld een 
internationale Mars-konferentie bij
eenkomen om te beraadslagen over 
de wijze, waarop men kontakt zou 
opnemen met de lui die achter de 
lichtsignalen staken. Er gingen nog 
enkele maanden verloren met de ge
wone hassebas over het land en de 
stad waar de konferentie zou verga
deren, maar uiteindelijk was het dan 
toch maar weer Brussel. De Belgische 
regering verwachtte namelijk van de 
Internationale Marskonferentie, dat 
ze de aandacht zou wegleiden van de 
Waals-Vlaamse moeilijkheden en de 
publikatie der uitvoeringsbesluiten 
op de lange baan doen schuiven. Dus 
bood ze het hoogste bediag en de 
meeste faciliteiten. 

De konferentie praatte vierenze
ventig dagen om het onderwerp heen 
vooraleer er licht kwam in de zaak : 
op voorstel van Nasser, die eens te 
meer bemiddelde tussen Oost en 
West, werd besloten dal de lichtsi
gnalen onverwijld moesten beant
woord worden. Toen echter begon
nen de moeilijkheden pas voor goed. 
De wetenschapslui schoven vooruit, 
dat de Martiaanse beschaving op een 
lager peil stond dan de onze; de teo-
rie die ze uitklungelden, vertrok van 
het standpunt dat optische signalen 
wijzen op een uiterst primitief kom-
munikatiesisteem en dat radio en de 
overige technische snufjes dus niet in 
aanmerking kwamen. 

Iemand stelde voor dat ergens de 
nodige ruimte zou worden gemaakt 
voor een reusachtige tekst, die van
op Mars leesbaar zou zijn. De Russen 
wilden het in Siberië en de Ameri
kanen stelden Alaska voor; de derde 
wereld drukte er uiteindelijk de Sa 
har a door. 

De Gaulle had lol ieders verwon
dering op de hele konferentie nog 
geen woord gezegd. Nu kwam hij op 
de tribune en verdedigde het stand
punt, dal de Sahara-tekst in hel 
trans moest zijn; wanneer ergens in 

(Vervolg kol. 4 in kader) 

Marsj , mars je ren hangt voor mij on
verbrekeli jk samen met die periode u i t 
m 'n jeugd waar in ik zwaar geünifor
meerd, bepakt en gelaarsd, zingend 
placht op te t rekken langs de wegen 
van het Vlaamse of Waalse land. Of 
waarheen inspiratie en h u m e u r van de 
leiding mij en m 'n kaki vr iendinnen 
voeren wou. Zonder daa rom « ju ichend 
vooraan te schr i jden» zoals het in 
hoogdravend gezang heette, is het w a a r 
dat ons har t vrolijk, onze benen snel 
en onvermoeibaar waren. De blik open 
en — zolang die niet bleef haperen aan 
ki lometerpalen onderweg — star ge
richt op het verre doel : een stad, een 
dorp, een kampeerweide. . . Heel wa t 
anders dan de sportieve wandel tochten 
waarop ouders hun kroost t rak te ren , 
met veel gezeur van moe zijn en hon
ger hebben en weinig geestdrift voor 
het door pa zo lirisch bezongen natuur
schoon. 

Zo sprak de Leuvense voettocht in 
mij een latent verlangen aan (naas t op
rechte bekommernis voor de Vlaamse 
zaak, wie zou eraan twijfelen ?) om he t 
allemaal opnieuw te beleven en nog te 
weten waarom ook. Zou ik wijselijk 
s tar ten met een etape van 30 km en 
dan later wel zien ? Tenslotte ben ik al 
lang 16 af en blijft mi jn sportief ver
toon beperkt tot dagelijks t rappenlo-
pen en sporadisch een bedaarde zon
dagswandeling. Zijn de taaie voeten van 
voorheen na jarenlange kwelling van 
spitse damesschoenen verworden tot o 
zo teer loopgerei. 

Op luchtige laarzen van 1 maa t te 
ru im en tussen horden schooljeugd ijl
de ik vederlicht naar het oord van ver
trek, terloops bl ikkend naar het schoei
sel van vrouwelijke mars jgenoten. Die 
op hakken niet meegeteld, bleek de 
rest overwegend en naar mijn gevoel 
hoogst onprakt isch gestoken in schuif-
sandalen en wat zo keurig « tennis -
schoenen », simpelweg turnpantoffels 
heet. Mét s t reepjeskousen he t laatste 
snufje voor modebewuste t ieners en 
twens, m a a r ook geschikt voor de 
mars j ? Zou de toekomst uitwijzen. 
M'n manneli jke eskor te had ook en 
vooral oog voor kwasi- en kwajongens-
achtige figuurtjes in broekgehelen, 
toch vrouwelijk genoeg om niet ver
war rend te worden. En die waren e r 
genoeg, meisjes, mi jn zucht naar vrou
welijke solidariteit ter wille, hoewel 
veilig beschut door de mannel i jke 
zwerm die naast , voor en achter , mo
rele, vaak ook lijfelijke steun bood. Een 
« manhaftig » groepje kon het best al
leen af : leerlingen van een nonnekens-
school die in stoet je naas t de s toet 
mars jeerden, welbewust in geëmanci
peerde afzondering, in feite te pril , dus 
aan de rest nog lang niet toe. Braafjes 
terug t r a m m e n werd al vlug hun droe
vig lot, maar bij de hal te ging t ro t s 
hun bord de hoogte in, met als besluit 
van een lofwaardig opschrift : . . .door 
Overtuiging, Kracht , Daad, wat door de 
mars jeerders p rompt met handgeklap 
beaamd werd. Rozerood kleurde ook 
een rijtje geestdriftige zuster-verpleeg
sters , die op hun beur t en nooit ge
droomd bijval kregen van zoveel mans
personen, zelden karig met hun lof 
voor solidair betoon. Niet voor het 
koene nonnetje dat waaghalzerig een
zaam maar breedlachend t roonde ach
ter het raam van een desolate inrich
ting. Ook niet voor de oma die kwiek 
haar s impatie uit te, met dat ietsje 
heimwee van « w a s ik maar jonger, 
dan. . . ». Weemoed evenzo in de blik 
van veel r i jpere dames, plus bewonde
ring voor wie het wel aankon en durf
de, de meisjes vooral. 

Zoveel moederl i jke bezorgdheid 
mocht niet teleurgesteld, dus gaven die 
meisjes bij elke rustpauze wat extra 
vertoon : wandelen op moede benen, 
neerzinken om het even waar , stom-
metje spelen met gekwelde blik. Om 
bij het vertreksein weer monte r op te 
veren, op een drafje de stoet achterna . 
Ik met hen, toch netjes m 'n marsjpr in-
cipes getrouw : niet hollen of s lenteren 
maar kadans houden, niet verantwoor-

Het siamese katje « Syn » is de vedette van de nieuwste Disney-film « De spion 
op fluwelen poten ». « Syn » is voor één miljoen Bfr verzekerd. We weten echter 

niet of dat geldt inkluzief het meiste op de achtergrond. 

delijk vooraan noch depr imerend ach
teraan, m a a r veilig centraal . Tot er 
waaracht ig een inzinking kwam, de 
jongens minder ha rd riepen, de meis
jes t rager liepen. En ik, zo verlangend 
naa r een betere voets teun dan de weid
se laarzen, de blonde Kenau vóór me 
m a a r benijden, die onvers toorbaar en 
op turnpantoffels de jongens ter loops 
tot een spur t je verleidde, op brugge-
bogen balanceerde, van p u u r plezier 
ging huppelen bij elke geslaagde slo
gan en tenslot te — o vernedering — 
me zusterl i jk haa r a r m bood. Erg voor 
mij en soortgenoten die, blik s tar op de 
pijnlijke voeten, meeschuifelden, hink
ten, s t rompelden. Amper glimlachten 
om « Suenens of de Ferre » en ma t het 
moede hoofd hieven naa r twee passe
rende meisjes in mini-rok, met leeuv^-
wimpels . Terwijl ik vizioenen kreeg van 
bloederige tenen in diverse s tadia van 
ontbinding en me tot mar te la res pro
moveerde met de woorden « je moet 
lijden om verdienste te hebben ». Een 
mede-mars jeerder die m e zo « dekora-
tief -> vond hinken, kreeg voor z'n ori
ginele t roost formule een grimlachje als 
dank. Manneli jk meegevoel in je rug 
voelen pr iemen is nooit leuk, evenmin 
vrouwelijk zwak moeten toegeven dat 
je laten verzorgen misschien nut kan 
hebben. Idee dat je beschaamd opgeeft 
als j e de wildste verhalen hoort over 
verminkingen van sommige marsjeer
ders van het eerste uur . Tenslot te be
geven en een volgwagen doen s toppen, 
was minder uit zwakte dan een daad 
van moed en zelfverloochening. Of is 
« w e e s je medemens niet tot last » 
soms geen schoon devies ? M'n chauf
feur was kennelijk voorzien op vrou
welijke invazie; hij vervoerde en voer
de me immers een lading zoetigheid. 
Even voor doel kwamen twee studen
ten nog vlug pauzeren achterin, met de 
spijtige bedenking hoezeer die bende 
meiden de stoet wel ophield. « Dat », zo 
wisten de brutaal t jes , « word t nog de 
ondergang van de Vlaamse beweging : 
vrouwen en bier ». 

En met die fatale u i t spraak reden we 
Mechelen binnen, waar ik niet de mee
ting beluisterde, wel de benen op een 
cafétafeltje hijste. Dat mocht voor één 
keer van de ]baas want « die meisjes 
hebben wat gepresteerd ». Vind ik niet. 
Wel de twee die Oostende-Leuven uit

liepen. Die heb ik nooit echt gezien, ben 
nooit zover vooraan geraakt . Dus pet je , 
mu t s , beret of wat wij en jullie alle
maal dragen, af voor de ware heldin
nen. Terwijl ik beschaamd in een hoek
j e kruip , die verdomde laarzen in he t 
andere t r ap . . . 

Annie. 

(Vervolg van kol. 1) 

de ruimte, zo meende hij, de fakkei 
der beschaving omhoog gestoken 
werd, dan was het meteen duidelijk 
dat die kuituur Frans moest zijn 
of niet. Er werd eindeloos getwist 
over deze zaak; tenslotte echter schik
ten de afgevaardigden zich in het 
Franse standpunt. Daarbij speelde 
een grote rol dat zij enige beleefd 
heid verschuldigd waren aan de gast
heer der konferentie, de Brusselse 
burgemeester, die van meet af aan 
de Gaulle krachtig was bijgetreden. 

De rest was een kwestie van bull
dozers. Enkele duizenden vierkante 
kilometer stuifduin werden platge-
walst, een honderdtal oazen verdwe
nen onder de scrapers, tot men be
schikte over een behoorlijk-vlakke 
ruimte waarop de tekst werd aan ge 
bracht. 

« Que diles-vous f ». 
De letters waren honderden kilo

meters lang, in het punt op de i kon 
gemakkelijk een reusachtig leger op
gesteld worden. 

Twee dagen tater kwam het ant
woord vanop Mars in lichtsignalen. 
Duidelijk ontcijferbaar, in Morse : 

« Rien >. 
De bulldozers gingen weer aan 

het werk en over heel de Sahara 
werd breeduit de vraag gesteld — 
natuurlijk u<eer tn het Frans. 

« Maar waarom zendt ge dan si 
gnalen ? ». 

Weer achtenveertig uur later 
kivam het antwoord, letter voor let
ter, met tussenruimten van een 
kwartier : 

< Dat gaat U niet aan. We spre
ken met Saturnus >. 

Idt. 
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DE NIEUWE NOBELPRIJZEN 
De Zweedse Akademie heeft dus weer eens haar diplomatische gaven willen laten 
oltjKen door btj de uitreiking der Nobelprijzen met een aantal faktoren menen 
rekening te moeten houden, die met literatuur weinig of niets gemeens hebben. 
iVw weten wij wel dat de bedoeling van Nobel niet was, alleen het zuiver-literaire 
m aanmerking te nemen. De prijs heeft echter mettertijd wél het aspekt aange-
nomen van de hoogste internationale literaire onderscheiding. Dat deze aan de 
Nobelprijs verbonden faam niet altijd gerechtvaardigd was, blijkt uit het aantal 
bekroningen dat aanleiding gaf tot discussies — wat niet zo erg is, vermits de 
meeste bekroningen daartoe aanleiding kunnen geven — maar ook uit het feit 
dat de literatuurgeschiedenis verscheidene bekroonden zelfs vergat of naar het 
achterplan verwees en dat hun kortstondige roem niet bestand bleek tegen de 
spreekwoordelijke tand des tijds. Een negatief argument komt daarbij : de af
wezigheid in de rij der Nobelgelauwerden van literaire figuren wier oeuvre thans 
algemeen^ erkend wordt, wier invloed op hun tijd onloochenbaar is of wier werk 
aan aanzien en erkenning mettertijd steeds heeft toegenomen. Wij denken bij
voorbeeld aan Joyce, aan Hermann Broch, aan Benn, aan Ezra Pound, Ernst 
Jünger, Celine enz. 

De bekendmaking van de namen der 
nu bekroonden heeft daarom de mees
te literatuurkenners wel enigzins ver
rast. 

Dat men het Joodse volk heeft wil
len eren in zijn literatuur, is zeker prij
zenswaardig : de bedoeling is dan ech
ter niet literair maar vertoont een po
litieke, diplomatische of zelfs, indien 
men wil, een etische bekommernis. 
Misschien benadert men, door de klem
toon te leggen op dit laatste, meer de 
oorspronkelijke bedoeling van Nobel ? 
Maar dan wijkt men af van een sedert 
jaren reeds traditioneel-geworden en 
zélf tot norm genomen primaat van het 
literaire, zoals dit hteraire althans door 
de Zweedse Akademie geapprecieerd 
wordt. 

Het feit dat de Zweedse Akademie 
zich door een bepaalde politiek-wijs-
gerige richting laat leiden bij de keuze 
van de bekroonden, heeft bijvoorbeeld 
aan een Steinbeck — (die een goed ro
manschrijver is, een Amerikaans hei-
matverteller met sociale inslag, maar 
niet méér) — wél de Nobelprijs ver
leend, en die andere Amerikaan, Ezra 
Pound, die de poëtische « gangmaker » 
en leermeester was van de Nobelprijs
winnaar Eliot, niét bekrpond — omdat 
de nu tachtigjarige dichter tijdens de 
oorlog de verkeerde zijde koos... En de 
kommunisten Laxness, Sjolochow en 
Sartre werden wél uitverkoren. 

Dit alles schept een indruk van on-
objektiviteit, van bekrompenheid zelfs. 
Wij zijn niet de enigen om dit vast te 
stellen. In de « Gazet van Antwerpen » 
wijst Gaston Claes eveneens op de ver
binding politiek-literatuur in de keuze 
der Akademie, Wat nu de nieuwe be
kroning betreft : tot voor kort was S.J. 
Agnon ons onbekend en wij geloven 
niet dat wij de enigen zijn! Wij leer
den zijn naam pas kennen door een 
Duitse vertaling van zijn verhalen, ver
schenen bij de Manesse-Verlag in Zu
rich begin van dit jaar, en het even
eens begin van dit jaar bij Ficher ver
schenen verhaal « Der Treuschvrar» 
dat reeds van 1943 dateert. 

FONOPLATEN 
Teneinde door een grote oplage 

goede fonoplaten aan vei minderde 
prijzen te kunnen lanceren, doen ver
schillende platenfirma's een jaarlijk
se intekenaktie. Deze akties kennen 
een steeds groeiend sukses. 

Philips betrekt dit jaar in zj'/n ak-
tie dl ie machtige uitgaven. Ten eer
ste de Messias van Handel (3 pla
ten van 30 cm. voor 750 fr. i.p.v. 
1.065 fr.), door het London Sym
phony Choir en het London Sympho
ny Orchestra o.l.v. Colin Davis. 

Ten tweede : 8 klavierkoncerten 
van Mozart, door de bekende Mo-
zartvertolkster Ingrid Haebler (4 
Langspeelplaten voor 999 fr. i.p.v. 
1.420 fr.). 

Ten deide : meesterwerken van 
de Barok, door I Musici (4 platen 
V007 999 jr. i.p.v. 1.420 jr.). 

Al deze platen zi]n steieo, die 
evenwel ook mono kunnen gespeeld 
wolden. 

(Vei-volg kader 4de kol.) 

Nelly Sachs, die in het Duits schreef, 
had uiteraard een groter publiek en 'n 
langere bekendheid. 

Over haar plaats in de Duitse lite
ratuur — waartoe zij gerekend werd op 
grond van taal en verwantschap met 
andere, eveneens van Joodse afstam
ming zijnde Duitse dichters — valt er 
te discussiëren. 

Zelden werd zij genoemd met de gro
te « dames » dezer literatuur : Gertrud 
van Ie Fort, Ricarda Huch, Ina Seidel, 
Else Laske-Schuler. Van de vier Duitse 
literatuurgeschiedenissen die wij na
sloegen vermeldt geen enkel haar 
naam; terwijl — Duitse — geschiedenis 
der wereldliteratuur wél Van de Woes-
tijne, Timmermans, Gezelle en Streu-
vels noemt, doch haar naam niet eens 
vermeldt. 

Over de intrinsieke waarde en het 
blijvende gehalte van het werk der pas-
gelauwerden zal geen literatuurgeschie
denis van nu en geen Nobelprijs, maar 
de tijd oordelen, deze grote bedreiger 
van elke vluchtige roem. 

Dat voor de Zweedse Akademie tot 
op heden nog geen enkele auteur uit het 
Nederlandse taalgebied waardig bevon
den werd om een prijs te krijgen die 
verleend werd aan auteurs die zeker de 
literaire waarde van Streuvels en Vest
dijk niet overschaduwen, kunnen wij 
betreuren. Wellicht ontdekt men ons in 
Stockholm nog wel eens... als wij po
litiek « interessant » worden voor Zwe
den ! 

ELIAS CANETTI 
De giote l i tera tuurpi i js der stad Wenen 

werd veileend aan Elias Canelt i . Deze au-
teui , van Spaans joodse atkomst, werd ge
boren in het Nooidbulgaarse stadje Rut-
schuk in 1905. Zijn jeugd bracht hij door 
in Londen, Wenen, Zurich en Frankfurt , 
om tenslotte terug te keren naai Wenen \ a n 
waaiui t hij in 1938 eniigieeide naar Lon
den. 

T o en ongeveer dei tig jaai geleden zijn 
eerste roman « Die Blendung » verscheen, 
roemde Thomas Mann di t werk van een 
onbekend auteur . Maar boek én auteur ble
ven onbekend, niet sleclits \ oo r het giote 
publiek maa r ook voor de ingewijden \ ' e i -
geefs zochten wij b i j \ooibeeld Canem' s 
naam in een drietal l i teratuuilexica 

Uit de onbekendheid trad hij pas enkele 
ja ien geleden toen bij Carl Hansei Verlag 
zijn eeisteling weid h e i d u i k t (in 1963) 
en toen hij dezelfde uitgeveiij vorig jaar, 
ter gelegenheid van zijn zestigste verjaar 
dag, zijn « Bramen » verschenen Canctt i 
was echter reeds sedeit geruime tijd in En 
geland gekend en zijn werk werd er hoog 
aangeslagen. Rond hem \erzamelde zich 
een kring van auteurs die door zijn werk 

en persoonli jkheid werden beïnvloed : zo 
bv. Il is Murdoch , Haro ld Pinter. 

De toekenning van de l i teratuurpri js is 
derhalve een laattijdige maar verdiende er
kenning \ a n Canetti 's talent. 

VERMEER 
Het vooibije zomerseizoen werd in het 

Haagse Mauii tshuis een wondermooie ten-
toon!>iel)ing gehouden rond de figuur van 
de Delftse meester Vermeer. Deze tentoon
stelling « In het licht van Veimeer » weid 
door meer dan 90.000 belangstellenden be
zocht, d.vv z. nagenoeg 1.300 per dag. Er 
« e i d e n meei dan 15 000 katalogussen ver
kocht en de tentoonstelling biachl zowat 
2 500 000 h a n k in het konsei\atorslaat]e. 
Het Amsiteidamsc Rijksmuzeum kreeg ge
du rende hetze'fde seizoen 124.661 kijkers 
op bezoek. Dit zijn cijfers die ons astiolo-
gisch lijken en waarbij we ons toch wel 
eens nedeiig mogen afvragen « Wat heb
ben onze Nedei landse vrienden raeei dan 
wij ? ». Antwooid : een veranlwooide, 
vooruitstrev ende kunstpolit iek. 

(Vervolg van kader Iste kol.) 
Om zich deze uitgaven aan te 

schaffen, volstaat het bij uw platen
handelaar de bestelling te doen vóór 
31 december 1966. 

Wij willen hier een dezer uitga
ven in detail bespreken : de barok-
koncerten door het « I Musici en
semble uit Rome >, 

Eerst een woordje over de 12 kun
stenaars die voor de uitvoering in
staan. Hun loopbaan begon in 1952 
en kende een stijgend succes. Steeds 
meer op elkaar afgestemd spelen zij 
zonder dirigent (zoals het trouwens 
ook de gewoonte was in de 18de 
eeuw). Elk op zichzelf een virtuoos, 
hebben ze genoeg tucht en gevoel 
voor maat om samen één geheel te 
vormen dat zijn weerga op de wereld 
wellicht niet vindt. 

De titel < Meesterwerken van de 
Barok » kan misleidend zijn. Het 
gaat hier niet om verschillende gen
res van de zo rijke barokmuziek, 
maar wel om het barokkoncert. Het 
was vooral Corelli, die uit de vroe
gere sonata da camera de concerto-
vorm ontwikkeld heeft met zijn ver
schillend/' bewegingen en zijn tegen
spel tussen solovirtuoos en ensemble. 
Vivaldi legde de definitieve vorm 
vast met de drie bewegingen snel
langzaam-snel, die o.m. door J.S. 
Bach werd overgenomen. 

De vier langspeelplaten vermelden 
al de beroemde komponisten die in 
de ontwikkeling van het concerto een 
rol speelden. 

In het rijkelijk verlucht album dat 
de platen vergezelt, wordt hierop 
trouwens gewezen. De formule is 
zeer gelukkig : na een algemene in
leiding wordt telkens een bespreking 
aan de komponist en het opgenomen 
werk gewijd. Een schaduwzijde is 
wel de taal van het album : Engels, 
Duits en Frans. Waarom geen Ne
derlands, o Philips van Nederland? 

Archangelo Corelli is vertegen
woordigd met zijn beroemd Kerst
concerto ('« Fatto per la notte di Na
tale ») met de zeer afwisselende de
len. 

Dichtbij de stijl van Corelli staat 
die van Alessandro Scarlatti, van wie 
een koncerto grosso in fa groot werd 
opgenomen tn 5 bewegingen. 

De o . ülprezen Antonio Vivaldi 
schreef niet minder dan 450 solocon
certen, waarvan meer dan 200 voor 
viool. Hij droeg fundamenteel bij 
tot de vormgeving van het concerto 
en tot de ontwikkeling van de viool
muziek. Vergeten we niet dat het de 
glansperiode der vioolbouwers van 
Cremona was. Vivaldi is vertegen
woordigd met enkele zeer verscheiden 
werken : het vioolkoncert « Il Favo
rite », het koncert voor twee mando-
linen, dat voor twee trompetten tn 
C groot, het fluitkoncert in G groot, 
telkens met strijkorkest, en ten slotte 
een koncert voor vier obligaat-violen 
met obligaat-cello. Werkelijk een rij
ke keuze! 

Van Tomaso Albinoni werd een 
moot hoboconcerto in d klein opge
nomen. 

Van Pietro Locatelli, die in Am 
sterdam woonde, horen we het mee
slepende vioolkoncert in D groot dat 
aan de solist Roberto Michelucci zeer 
hoge eisen stelt. 

Naast de Italianen waren Bach en 
Handel onmisbaar m deze reeks. 
Bach met bekende werken : het kon
cert voor fluit, klavecimbel en strijk 
oikest (BWV. 1044), het klavecim-
belkoncert voor hobo en strijkers 
(BWV. 1060) en het beroemde con
cert voor twee violen, waarbij ah 
tweede solist Felix Ayo optreedt. Stuk 
voor stuk onvergetelijke opnamen. 

Voor G.F. Handel viel de keuze op 
dl ie conceiti giossi uit de ciklus 
opus 6, namelijk de nummers 9, 10 
en 12. Niet zo majestatisch als ice 
van Handel gewoon zijn, maai zeer 
gevoelig. 

De Meesteni'ei ken van de Baiok 
zullen door elk muziekliefhebber op 
nieuw beluisterd worden ! 

Stef. 
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tentoonstelling te ontwerpen 

FLORIS JESPERS: 

VIRTUOOS OP HET TEMA "LEVEN yy 

Wie de evolutie van de schilderkunst slechts oppervlakkig volgt, komt maar al 
te vaak tot de voorbarige vaststelling dat Antwerpen in de ZGste eeuw veel van 
zijn historische luister ingeboet heeft. Toch is dit niet zo. Op dit ogenblik telt 
Antwerpen drie schilders die internationaal als toonaangevend gewaardeerd 
worden, al worden Vic Genius, Jef Verheyen en Paul Van Hoydonck in het 
eigen vaderland beslist onderschat. Deze drie schilders zijn de suksesvolste over
geblevenen van een reusachtige uitbarsting van talent die in 1958 rond de para
dijselijke tentoonstellingszaal van het Hessenhuis gebeurde, maar die in feite 
reeds 30 tot 40 jaar eerder voorbereid werd, toen Antwerpen ongetwijfeld het 
Belgische centrum van de moderne kunst was en zelfs een aanzienlijke Europese 
tol speelde. 

Onmiddellijk na de eerste wereldoor
log toen Dada en surreal isme nog de 
intellektuele wereld overspoelden, be
gon men m Antwerpen aan een kon-
struktieve opbouw van de kunst . Na
men als Peters , S« iphor , Van Dooren, 
Joostens, « Het Overzicht », « De Drie
hoek » hadden tussen 1920 en 1925 we
reldvermaardheid Toen Paul Van Os-
tayen stierf brak de veer; de populari
teit van de groep van St Maartens-
Latem drong de Antwerpenaren in het 
verweer materiële omstandigheden 
schakelden de moedigsten caider hen 
uit, de estetische boodschap van Paul 
van Ostaven raakte in onbruik, Michel 
Seuphor ging (een illuzie a r m e r ) de 
roem zoeken te Parijs. Pas in 1958 her
ontdekte Antwerpen zijn « t radi t ie in 
de moderne k u n s t » . Als Vlamingen 
mogen wif deze r i jke tradit ie niet ont
kennen om haar wezenlijke waarde 
niet maar ook niet omdat de hele be
weging die rond de eerste abs t rak ten 
en expressionisten te Antwerpen gaan
de was, een beweging was van flamin
ganten (een feit dat in de geschiedenis 

van de Vlaamse Beweging te weinig 
naar voor komt en zeker een grondige 
studie waard i s ) . 

In de hogergenoemde namenli js t 
werd met opzet Floris Jaspers verge
ten omdat wi j , in wat volgen gaat, alle 
aandacht op hem zullen koncentreren . 
Dit niet zozeer omda t wij hem de bes te 
of groots te zouden vinden, m a a r een
voudig omda t momentee l in d e Ant
werpse zaal « Wijnen » door he t Flo
ris Jespers-komitee een indrukwekken
de re t rospekt ieve aan h e m gewijd 
wordt , een re t rospekt ieve die nagenoeg 
250 werken omvat en een vrij volledig 
en ju is t beeld geeft van zijn groot 
kuns tenaarschap. 

Wie Floris Jespers niet gekend heeft 
en argeloos de galerij b innens tapt , zal 
niet meteen aanvaarden da t het h ie r 
om het werk van één man gaat; veel
eer geeft de expozitie de (overigens 
juis te) indruk een s taa lkaar t te zijn 
van wat de schi lderkunst van de eers te 
helft van deze eeuw aan verscheiden
heid te bieden heeft. 

Floiis Jespeis : Jong Joods meisje (1924). 

Pas na een langere beschouwing 
w o rd t de ki jker deelgenoot van dezelf
de bewogenheid en eenheidsintuï t ie de r 
werken . De schilder r i jenkenner die op 
de techniek afgaat, zal he t evenmin 
makkel i jker hebben en slechts in de 
virtuozitei t waa rmee Jespers alle tech
nieken tot perfekte u i tdrukkingsmid
delen m a a k t e een gemeenschappel i jk 
aanknopingspunt vinden. 

De inr ichters hebben er t rouwens 
goed aan gedaan de schilderi jen niet te 
zeer volgens per iodes of stijlen te groe
peren, m a a r ze gewoon in los verband 
te la ten spreken voor h u n schepper : 
een grootmees ter die he t niet begrepen 
had op formalismen, m a a r enkel op de 
penselen, he t doek en de verf waar
mee hij zich uitleefde zoals zijn tem
perament , zijn (niet s teeds aangenaam) 
ka rak t e r en de omstandigheden d i t 
aan zijn gevoeligheid opdrongen. Zo 
zien we impressionis t ische schetsen 
naas t futuris t ische kons t rukt ies , krach
tig express ionisme naas t s m r e ë l e poë
zie, mis t isch real isme naas t he t deko-
ratief monumen ta l e van de Kongo-pa-
nelen. Zo zien we interieiurs naas t ma
gische landschappen, s imbolische ver
beeldingen naas t kubis t i sche vormont-
ledingen, eenvoudige po r t r e t t en naas t 
b i t t e re kar ika turen , naïeve na tuur 
schetsjes naas t k lowneske taferelen. 
Zo zien we mate r i ewerken naas t water
verffijne toetsen, werk o p glas naas t 
exper imenten in metaal . E n vreemd 
genoeg : nooi t word t die verscheiden
heid te veel of t e verwarrend , nooit 
kr i jgt men de ind ruk da t de schilder 
plast isch liegt. Hoe ui teenlopend de 
techniek en de onderwerpen van Jes
pe r s ook zijn, s teeds treft hun arge
loze vanzelfsprekendheid als enig mo
gelijke piktiurale oplossing voor de 
vraag die zich onvermijdeli jk stel t : 
« Wie was deze schilder ? ». 

E r komple te r op an twoorden dan de 
schilderi jen dit doen is onmogeli jk. 
Men heeft van Floris Jespers eens ver
wi j tend gezegd « Wie zo dikwijls be
m i n d heeft, heeft de ware liefde niet 
gekend ». Dit verwijt treft als een kort
zichtige jaloersheid. Jespers heeft m a a r 
één liefde gehad . de schi lderkimst . 
Maar die üefde heeft hij dan ook to t 
he t u i te rs te beleefd, in al haa r konse-
kwent ies , in al haa r aspekten , in haa r 
hele over rompelende total i tei t . 

E n al tu imel t Jespers soms van het 
ene onverk laarbare u i te r s te in he t an
dere, elk van zijn doeken draagt zijn 
s tempel , de har tveroverende echtheid 
die wars is van elke teorie, elke disci
pline. Juist dit schi jnbare gebrek aan 
teorie en discipline bewijst Jespers ' 
grootheid. Je moet een mees ter zijn om 
het zonder te kunnen . En dat hij kon 
ervaar t men onmiddel l i jk uit elk doek 
da t een plast ische aanwezigheid is die 
bui ten elke teorie om haar reden en 
bezieling vindt in haa r gebondenheid 
me t de plas t ische werkeli jkheid zelf. 

Wij willen hier Floris Jespers niet 
tot genie ui t roepen. Dat zou hij trou
wens zelf niet eens gewild hebben. 
Schilder kunnen zijn was voor hem ge
noeg. Wij willen hier evenmin de schil
ders veroordelen die zich in een be-
schouwingsteorie vastbij ten en daar in 
eenzijdig tot het u i ters te gaan. Ook 
Piet Mondriaan is onvergetelijk. Wij 
willen hier alleen iemand eren die ju is t 
in een tijd van p ik tura le eks t remis ten 
bewezen heeft dat het nog kan, 
« groot » te zijn door gewoon te leven 
met gevoel en spontaneï tei t . De naam 
van Floris Jespers naas t deze van Per-
meke of deze van Gentils plaatsen 
heeft geen zin. Bekijken we gewoon 
een schilderij van hem. Verhoudingen 
of kwali tat ieve vergeUj kingen bes taan 
dan niet meer . Dan bes taa t alleen nog 
het leven, het scijilderij. 

Nic van Bruggen. 

ONZE TAAL 
De uitgeverij Heideland maakï er een 

erepunt van, haar Vlaamse Pocket-reeks op 
gestelde tijden te verrijken met bandje» 
over een degelijk en verantwoord taalge
bruik. Zo blijft zij het over ettelijke krani 
ten en weekbladen uitgespreide werk vaa 
de grote taaltuinier wijlen dr. Jan Grauls 
bundelen. Reeds vroeger verschenen van 
dr. Grauls « Onze taal » (V.P. 19), « Onze 
taal II » (V.P. 69) en « Goed Nederland» 
in Handel en Ekonomie > (V.P. 33), On
langs is nu verschenen « Onze taal III > 
(V.P. 182), eens te meer een bundel taai
tuintjes die samengelezen werden door dr. 
Rob. Roemans en dra. Hilda Van Assche. 

W J zijn er van overtuigd dat ook dit 
vierde Grauls-bandje zijn weg zal vinden 
naar velebiblioteken — of beter nog : 
naar vele schrijftafels. Want deze gebun
delde pareltjes van pleidooien voor een zuii 
ver taaieigen bieden niet alleen intellek^ 
tueel leesgenot; ze zijn even zoveel onmis-
baie hulpjes om te komen tot een verant
woord taalgebruik. 

Ook van H. Heidbuchel verschenen er al 
enkele taalbundeltjes in de Vlaamse Po-
cketreeks : < Hoe zeg en schrijf ik het > 
(V.P. 65), « A.B.N.-woordenboek > (V.P. 
63-64). De reeks wordt thans voortgezet 
met een degelijk « Werkboek bij Hoe zeg 
en schrijf ik het > (V.P. 183). Het boekje 
omvat een groot aantal oefeningen om, si»-
tematisch of okkazioneel, bepaalde taalre
gels weer op te frissen met behulp van 
voorbeelden. Het is in de echte zin van het 
woord een « werkboek >; wie niet wenst de 
inhoud ervan door te nemen met naast zich 
pen en papier, kan in het boekje zelf 
schrappen of aanvullen. Achteraan staan —• 
ter kontrole en niet om vooraf te lezen 1 — 
de juiste oplossingen. 

Eveneens van H. Heidbuchel een handige 
korresf>ondentie-gids : « Hoe schrijf ik een 
keuiige blief? > (V.P. 184). Natuurlijk niet 
bedoeld voor hen die liefst kant en klaar 
een epistel kopiëren uit een der talloze 
(meest amoereuze) brievenbundels die in 
ieder taalgebied bestaan. Maar wel voor wie 
kennis wenst te maken met een aantal vav 
te regels over titulatuur enz. en die waar
devolle tips willen om te komen tot een 
verzorgde, keurige en toch persoonlijke kor-
respondentie. 

HOOIKOORTS 
Voor degenen die nog niet in het bezit 

zijn van Gaston Dumez' verzenbundels een 
buitenkansje : als nr 181 in de reeks Vlaam
se Pockets verscheen de derde druk van 
« Hooikoorts (eerste druk in de V.P.). 
« Hooikoorts > bevat de berijmde nieuws-
buien die de populaire joernalist en T.V.-
medewerker vroeger liet verschijnen onder 
de titels « Muizenissen >, < Rijmenam > en 
«Wiltzang»; deze bundels zijn reeds geruime 
tijd niet meer verkrijgbaar. Het Dumez-
V.P.-eetje werd aangevuld met teksten uit 
radio- en televiziekabaret; het bevat ook 
enkele gedichten die nog niet eerder gepu
bliceerd werden. 

Warm aanbevolen aan liefhebbers van 
kolder en Vlaamse beweging. 

DE FANFARE 
De « Witte » van Nest Claes is al over de 

honderdste uitgave heen; met zijn « Fan
fare de St. Jansvrienden » is het nog niet 
zover, alhoewel nu toch ook al de elfde 
druk op de boekenmarkt gegooid werd 
(V.P. 177, eerste druk in de reeks V.P.). 
Naast de « Fanfare » bevat de pocket nog 
een zestal andere novellen, die alle getui
gen voor het weergaloos verteltalent van 
Claes. Om Claes even te parafrazeren : «Het 
is genoeg de kop even in dit boekje ïe ste
ken om zich in een blauwe wereld te wa
nen en goedgezind te zijn ». 

En uiterts goedkope remedie (een V.P. 
kost slechts 35 fr.). 

WILLEM 1 
Het verleden week op deze bladzijde be-

spioken werk «Willem I, koning van Noord 
en Zuid » van Yves Schmitz werd eveneens 
door Heideland uitgegeven. Heideland-
Paperback HP 4, genaaid 145 fr. 
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TOERISME 
JORDAEKS 

Ongeveer 52 Europese en 
Amerikaanse muzea hebben sa
men ruim 100 tekeningen af
gestaan voor de eerste tentoon
stelling te Antwerpen van te
keningen van Jakob Jordaens. 
Toegankelijk iedere dag van 
10 tot 17 uur wordt deze ten
toonstelling lot 4 december in 
het Rubeiishuis gehouden. De 
toegangsprijzen zijn als volgt : 
20 jr. per persoon, 10 fr. in 
groepen van min. 20 deelne
mers. Mogelijkheid voor rond
leidingen met gids. Een geïl-
lustreeide kalalogus is verkrijg
baar tegen 70 jr. Inlichtingen : 
Pelikaanslr. 6, Antwerpen. Te-
lefoon 03-32.22.84. 

HEEMMUZEUM 
Te Oedelen (West-J'laa7i-

deren) werd onlangs een heem-
muzeum geopend. Men ziet er 
een wapenzaal, een kenschet
sende achlliendeeuwse Vlaam
se keuken en een flinke verza
meling geschiedkundige vond
sten uit de streek, o.m. silfk-
sen uit het steenlijdperk, een 
Romeinse waterput, aaidewerk, 
Fiankische kralen, bronzen 
spelden en middeleeuwse oor
konden. Het muzeum is hel 
ganse jaar open 's zaterdags en 
's zondags en kan op de andere 
dagen ook mils aanvraag be
zichtigd worden. Inlichtingen : 
heemkvndige kring « Bos- en 
Beverveld i. Hoogstraat, Oe-
delem. 

tlSREVUE 
Op 18 oktober j.l. begon Ic 

Anliverpen in het Sportpaleis, 
Schijnpoortiveg, de jaarlijlise 
Wiener Eisrevue. De voorstel
lingen vinden plaats,elke dag te 
20 uur; op zon- en feestdagen 
ook te 15 uur. De toegangspi ij
zen liggen tussen 30 en 150 fr. 
De show vindt plaats tot 20 no
vember. Kaarten kunnen be
sproken worden bij de dien
sten van het Sportpaleis zelf 
(tel. : 32.46.84) of in alle kan
toren van de Vlaamse Toeris
tenbond. 

KALENDER 
• Tot 30 oktober vindt te 

Brussel in het Nooidsta-
lion de tentoonstelling 
i Spoorwegen vioeger en 
nu •> plaats. 

• Tot 3 november stelt Gust 
Dieiikx uit Keerberge?! ten 
toon in het V.T.B.-geboiiw 
te Antwerpen. 

• Tot 31 oktober lopen te 
Oudenaaide in het Liedls-
kasteel nog de bestendige 
kunsttentoonstellingen. 

• Tot 1 november bekijkt 
men te Gent in het Mu
zeum voor Schone Kunsten 
de tentoonstelling El Gieco. 

• Van 28 oktober tot 8 no 
vember vindt te Antwerpen 
in de Sladsfeestzaal aan de 
Meir de Boekenbeurs voor 
Vlaanderen plaats (elke dag 
van 10 lot 19 uur). 

• Van 29 oktober tot 10 no
vember te Gent in het 
V.T.B.-gebouw : tentoon
stelling Vic van Berckelaer 
uil Borgerhout. 

• Op 31 oktober te Wille-
bioek : jaat markt, kermis, 
vuuru'erk. 

• Van 5 tot 13 november, te 
Brussel : vierde karavansa-
lon in het Rogiercentrum. 

» Van 5 tot 17 november in 
het V.T.B.-geboinv te Ant-
xoerpen : tentoonstelling ]. 
van Houdt uit Antwerpen. 

» Van 8 tot 17 november te 
Utrecht : vakbeurs « Tuin 
en park >. 

S.DT.. 

TV - TV - TV • TV - TV - TV TV - TV - 2 

Achter de schermen van « Klein, klein kleutertje » : 
Kraakje en Monique Wouters. 

kapitein 
zeppos 

Maandag 17 oktober begon 
de B.B.C, me t de ui tzending 
van de tv-serie « Kapitein Zep
pos ». Het verhaal van kapi tein 
Zeppos (Senne Rouffaer) en 
Ben (Raymond Bosschaer ts ) 
word t in het Engels nagespro-
ken en de zestien afleveringen 
worden integraal uitgezonden. 

« Het is het eerste serie-pro
g r a m m a dat we ooit uit Euro
pa be t rokken », aldus Doreen 
Stephens, hoofd van de Fami
l ieprogramma's van de B.B.C. 
Onder tussen houdt Kapitein 
Zeppos en zijn gezellen ook de 
Zweedse jeugd in spanning. In 
Zweden word t de Vlaamse 
jeugdser ie ver toond in oor
spronkeli jke versie met onder
schriften. 

de arme dieren 
Dick Dreux, de au teur van 

dit kor te d r ama over de afschu
welijke loopgravenoorlog 14-18, 
is in Neder land zeer bekend als 
schri jver van tal van hoorspe
len. Hij heeft ook een werk 
over de eerste wereldoorlog op 
zijn naam. Deze eenakter over 
de belevenissen van een groep
je Engelse soldaten in de loop
graven nabij l eper is zijn 
eersteling op tv-gebied. 

Deze tv-opvoering is ander
maal een Belgische (BRT) -
Neder landse (NCRV) co-pro-
dukt ie in de regie door Paul 
Cammermans en met Julien 
Schoenaer ts ( Wi thwor th ), 
Piet Van der Meulen (Ben) , 
Lou Steenbergen (Aggy), J i tse 
Hooysma (een vreemde) , Leo 
de Har togh (Gr immins) en 
Hilde Maas (Teddy) in de rol
verdeling. 

« De a r m e dieren » tekent 
ons de reacties van enkele 
menseli jke wrakken in de pa
niek van het ogenblik dat zij 

door de Duitse aanval onder 
de voet zullen gelopen worden . 
Op de begin- en eindfi lmstrook 
over een echt slagveld na wer
den alle scenes in de studio op
genomen, aldus NCRV-produk-
tieleider David Koning, die wel 
de indruk had dat de sugges
tieve kracht van de beelden 
daar helemaal niet onder gele
den had. (Maandag 31 ok tober 
20 u 50, Brussel Ned.) . 

pre-olympisch 
mexico 

Spor t repor te r Daniël Mort ier 
en cineast André Laroche ver
bleven, zoals gemeld, een veer
tiental dagen in Mexico om er 
de pre-olympische spelen bij te 
wonen en bi jzondere aandach t 
te schenken aan de fysische 
reakties van de at leten, die 
voor het eerst moes ten preste
ren op een hoogte van 2.300 m. 
Twee dokters en t ra iners heb
ben, met de metingen op zak 
die in België verricht werden, 
te Mexico onze at leten op
nieuw gekontroleerd en zullen 
alleszins belangwekkende kon-
kluzies kunnen t rekken ten 
bate van de spor tgeneeskunde. 
(Woensdag 2 november, 20 u 
25, Brussel Ned.) . 

filmtrihune: 
charulata 

Charulata of « De eenzame 
vrouw » is een sociaal d r a m a 
van Satyajit Ray, de Indiase 
cineast van wie we reeds vroe
ger de filmtrilogie Aparachito, 
Pa ther Panchali en De jeugd 
van Apu op het scherm zagen. 

Charulata word t voor de 
eers te maal in ons land ver
toond in originele versie met 
tweetalige onderschrif ten. 

Calcutta 1880. Bhupat i Dutt 
is de rijke en invloedrijke uit
gever en hoofdredakteur van 

een politiek ti jdschrift in de 
stad. Bhupat i is een zeer ont
wikkeld m a n en hij leeft voor 
zijn beroep. Zijn huwelijksle
ven word t in de schaduw ge
steld door zijn interesse voor 
de in ternat ionale politiek. 
Bhupat i is er zich wel bewust 
van dat zijn zeer art is t iek aan
gelegde vrouw daaronder 
lijdt. Om haar eenzaamheid 
draagl i jker te maken haal t 
Bhupat i enkele familieleden in 
huis , onder wie zijn neef Amal. 
Deze begri jpt de geestelijke 
noodsi tuat ie waar in de vrouw 
verkeer t m a a r wil zich niet tus
sen de echtgenoten stellen, die 
zelf de weg naar elkaar moeten 
terugvinden. (Woesdag 2 no
vember , 21 u 05, Brussel . Ned.) 

tienerklanken: 
jeugdclub 

Van 3 november af s tar t 
Tienerklanken me t een reeks 
van tien uitzendingen over de 
werking van de Vlaamse jeugd
clubs. Het accent bij de jeugd-
clubwerking ligt op aktiviteiten 
waa rdoor jonge mensen aange
t rokken worden. Dit zijn in 
hoofdzaak dansavonden en 
hobbyclubs , zoals speleologie, 
r ie twerk, volksdans, filmclubs, 
onderwate rzwemmen, debat, 
kreatief spel, keramiek enz. . . 

De jeugdclubs kennen een 
zeer grote bijval in Vlaande
ren, omda t ze rekening houden 
me t de individuele behoeften 
van de jongeren en in alle ak
tiviteiten bij het moderne wil-
l e V aanslui ten. Het gebeurt 
niet zelden dat de jongens en 

>neisjes hun tehuis helemaal 
alleen opbouwen en ir ichten. 

E r bestaan nu een vijftigtal 
Vlaamse jeugdclubs en dit 
aanta l zal t i jdens de volgende 
5 j a a r waarschijnl i jk verdub
belen. Tijdens de eers te uit
zending brengt René Pieryns 
een bezoek aan de St. Joris-
club te Aalst en « De Loods » 
te Gent. (Donderdag 3 novem
ber, 19 u 25, Brussel Ned. ) . 

Onze 
selectie 

Z A T E R D A G 2 9 OKTOBER 
19 u 30 Brussel Ned. 
Watervogels (tweede uit een 
reeks natuur- en dierenfilms; 
programma N.D.R.-Hamburg). 
20 u 25 Brussel Ned. 
Spelevaren (spel programma 
met afwisselend variété en 
kwis). 
20 u 30 Brussel F r a n s 
Maigret volt rouge (film naar 
de roman van G. Simenon, met 
Jean Gabin). 

Z O N D A G 3 0 OKTOBER 
15 u 25 Brussel Ned. 
Een eiland in de loop der sei
zoenen (bijdrage van de 
Zweedse T.V.; dokumentaire 
film). 
21 u 30 Brussel F r a n s 
Tiré a part (het leven in Boe
dapest, een reportage over 
Hongarije 10 jaar na de op
stand). 

M A A N D A G 31 OKTOBER 
20 u 50 Brussel Ned. 
De arme dieren (eenakter door 
Dick Dreux; samenwerking 
B.R.T./N.C.R.V.). 
21 u 20 Brussel Ned. 
Hier zijn we dan (kabaret door 
de groep « De Kapstok »). 

D I N S D A G 1 N O V E M B E R 
21 u 20 Brussel F r a n s 

Ciné club de minuit (« Midzo-
mernachtdroom » naar Shake
speare). 
20 u 30 F rank r i j k I 
La Ceriseraie (komedie van 
Anton Tsjechow). 

W O E N S D A G 2 N O V E M B . 
20 u 25 Brussel Ned. 
Pre-olympisch Mexico (repor
tage van D. Mortier). 
21 u 05 Brussel Ned. 
Filmtrihune (eerste voorstel
ling in ons land van de Indiase 
film Charulata; sociaal drama). 

D O N D E R D A G 3 NOVEMB< 
20 u 50 Neder land I 
Ik wil naar huis (televisiespel). 

VRIJDAG 4 NOVEMBER 
20 u 30 Brussel F r a n s 
Les femmes savantes (toneel
spel van Molière). 
21 u 10 Neder land I 
Het bouwen van een schip (re
portage). 

Z A T E R D A G 2 9 OKTOBER 
16.00 : Volksuniversiteit — 18.55 : 
Zanümannette — 19.00 : Luceat, ka-
thoiiek-godsdienstige uitzending — 
19.30 : Watervogels, tweede van een 
serie natuur- en dierenfilms — 
19.55 : Hier spreekt men Nederlands 
— 20 00 ; TV-nieuws — 20.25 : 
Spelevaren, een spelprogramma, 
waarin quiz en variété elkaar afwis
selen — 21 40 • Echo — 22 10 : De 
man van U.N.C.L.E. 21e afl. : Twee 
mannen in een huweliiksboot — 
23.00 ; TV-nieuws. 

Z O N D A G 3 0 OKTOBER 
11.00 : Protestantse eredienst — 
15.00 : De Plintstones (herhaling 
van de 153e afl.) — 15.25 : Een ei
land in de loop der seizoenen, een 
documentaire van Bertil Danielsen 
— 16 25 : Dansen en zingen Repor
tage van het folklorefestival gehou
den te Koper in .lull Jl. — 17 30 : 
Ziet u er wat m ? Overzicht van de 
tv-programmas van november 18.35 : 
Klem, klein kleutertje — 18.55 : De 
gouden gans, verfilming van het ge-
li.lknamige sprookje van de gebroe
ders Grimm — 20.00 : TV-nieuws — 
20.15 : Sportweekend — 20.40 : 
Night Club, amusementsprogramma 
waaraan medewerken • Los Machu-
cambos, Dave Berry, Jean Vallée, Ni
cole Carvenn, Jef Burm, Romain De 
Coninck, Charel Janssens e a. — 
21 25 : Speel een woord — 21.55 : 
Concert n.a.v. de Dag van de Vere
nigde Naties — 23.00 ; TV-nieuws. 

M A A N D A G 3 ! OKTOBER 
18.55 : Zandmannetje — 19 00 : 
Jonge speurders. 6e episode : WiUy 
krijgt gezelschap — 19.15 : Tiener
klanken — 19.45 : Openbaar kunst
bezit « De Saraceen » door Boel 
d'Haese (geb. 1921) — 19 55 : De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20.25 : De wereld van Tim Frazer, 
een nieuw politieverhaal van Francis 
Durbridge en Clive Exton met Jack 
Hedley en Ralph Michael in de 
voornaamste rollen. Eerste episede 
— 20.50 : De arme dieren, eenakter 
door Dick Dreux — 21.20 : Hier zijn 
we dan, cabaretprogramma m m.v. 
de groep De Kapstok — 22.00 : Gast-
programma. De katholieke gedachte 
en actie — 22.30 ; XV-nieuws. 

D I N S D A G 1 N O V E M B E R 
11.00 : Eucharistieviering — 16.00 : 
Peter in Oslo, avonturenfilm van 
Niels R. Muller — 18.25 : School
televisie — 18 55 • Zandmannetje — 
19 00 : Flipper. 24e afl. : De dolfij-
nenpatroelje — 19 25 : Jeugd zon
der grenzen — 19 40 : Kwart-Eefje 
— 19.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 20 00 : TV-nieuws 20.25 : 
Bernhard Lichtenberg, speldocumen-
taire geschreven door Maria Matray 
en Answald Krüger — 22.00.- Festi
val van Vlaanderen 1966. Zangreci
tal door de sopraan Elisabeth 
Schwartzkopf — 22.30 : TV-nieuws. 

W O E N S D A G 2 N O V E M B . 
15.00 : Televisum — 16.30 : Jeugd-
televisie met Bob Davidse — 18 25 : 
Schooltelevisie — 18.55 : Zandman
netje — 19.00 : Jonger dan ie denkt 
— 19.30 : Te voet door Vlaanderen. 
Vandaag : Mechelen — 19.55 : De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Pre-olympisch Mexico — 
21.05 : Filmtrihune. Eerste voorstel
ling in ons land van de Indiase filra 
Charulata, sociaal drama van Sa
tyajit Ray — 23.05 : TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 3 N O V E M B . 
14.05 ; Schooltelevisie — 18.55 : 
Zandmannetje — 19.00 : Hobo. de 
zwerver, tv-feuilleton voor de jeugd 
(Ie afl.) — 19.25 : Tienerklanken 
— 19.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 
De Dick van Dyke-show 25e afl. : 
Het onnozele kaartspel — 20.50 : 
De andere gezondheid, wetenschap
pelijk programma over de mentale 
hygiëne — 21.40 : Vergeet niet te 
lezen — 22.10 : Première — 22.40 : 
TV-nieuws. 

VRIJDAG 4 N O V E M B E R 
18.25 : Schooltelevisie — 18 55 : 
Zandmannetje — 19.00 : Filmmu
seum van de schaterlach. De uitvin
der, filmklucht met Snub Pollard — 
19 15 : De wereld is klem. Mahana-
gar, de grote stad — 19 40 ; Zoek
licht — 19 55 • De Weerman ^ 
20.00 : TV-nieuws — 20.26 : De 
mldvoor, satirisch spel door Agiistin 
Cuzzani — 21 55 : TV-nieuws — 
22.05 : Een portret van Strawinsky. 
Doel 2 : Apollon Musagète (Apollo 
leider der Muzen). 
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De Belgische ploeg op weg naar de pre-Olympiade in Mexico. 

Hoogte-
problemen.,Z 

In de pers is men thans d ruk bezig 
o m zich te verdiepen in de wetenschap
pelijke l i tera tuur over de gevolgen van 
de hoogteverschil op de komende Olym
pische Spelen van 1968. Twee van onze 
topzwemmers t rokken ook naa r Mexi
co, Francois Simons en Carla Galle. 
Terwijl iedereen in de internat ionale 
wereld zich aan een catastrofe ver
wacht te , hebben onze beide landgeno
ten zich ui ts tekend geweerd t i jdens de
ze spelen. Francois Simons, de meer
voudige Belgische kampioen, werd op 
de 100 m vrije slag liefst 2e in een tijd 
van 56.5 na de Amerikaan Hilcockx. 
Carla Galle werd in de proef 200 X 4 
z wemwij zen in de finale achts te . Maar 
om in finale te geraken moest ze een 
ziftmgsreeks zwemmen. Daarin behaal
de ze de 6e beste tijd, zelfs een betere 
dan de Frangaise « Kiki » Caron. 

Wat nu met he t hoogteverschil ? 
Onze Belgische zwemmers hebben be
wezen, hoe het probleem moet aange
pakt w o r d e n ! 

Het voorbeeld 
De heer Footers, voorzit ter van de 

Bowling Spor t Federat ie , heeft eigen
aardige manieren Toen een Antwerpse 
kran t op de idee kwam een officieus 
wereldkampioenschap voor dubbel-he
ren in te r ichten, moest hij voor die 
onderneming een aanvraag r ichten aan 
de B K.B (Belgische Kegelbond), waar
van de B B.S F. een onderafdeling is. 
Deze gat zijn toestemming. Om inter
nationaal te zi]n moest de toes temming 
bekomen worden van de F.I Q Ook dit 
internat ionaal komitee gaf toestem
ming mits het aodige voorbehoud. De 
heer Footers is lid van de F.I.Q. (Fede
ration Internat ional des Quilleurs) en 
moest , om de toestemming te krijgen 
voor dit tornooi uitgenodigd worden; 
zo al tans deelde Europees voorzitter 
Glazer mede Footers is voorzitter Gla-
zer gaan vinden om de zaak te regelen. 

De toestemming hangt dus af van 'n 
vriendelijke dwang, Footers , t rouwens 
een ééntalig-Franse voorzitter, gaat op 
kosten van de inr ichters te Antwerpen 
eens eventjes op reis Een weinig spor
tieve houding van deze heer, die een 
grondige hekel heeft aan al wat de 
bowlingsport te Antwerpen aangaat . 

Ophemelen 
van jongeren 

Ophemelen van jongeren in de voet
balsport leidt nooit tot een goed resul
taat . Dit ondervinden dagelijks de jon

ge voetballers die voor een taak ge
plaa ts t s taan waarvoor ze noch tech
nisch noch fysisch voorbereid zijn, met 
de noodlottige gevolgen van dien. Spre
kende voorbeelden zijn legio. In het 
Antwerpse zijn er verschillende. Rober t 
van de Sompel, een junior die veel be
loofde, m a a r die momentee l als senior 
volledig leeg schijnt gespeeld te zijn. 
Bij Beerschot heeft men Julien van 
Fuymbroeck, een « voetbalwonder » : 
Julien is evenwel als senior nooit door
gebroken. Thans bij Beerschot , w a a r 
verschillende UEFA-juniores van verle
den jaar (Schrauwen, De Saeyere, e.a.) 
opgesteld worden. Ze werden in de pe r s 
opgehemeld als volwaardige voetbal
lers, m a a r ze hebben zich niet kunnen 
aanpassen aan de speelgewoonten der 
hogere reeksen. Men mag nooit iets 
forceren ! Lovende kommen taa r kan 'n 
s t imulans zijn ! Maar de grenzeloze op
hemeling, zoals al te vaak gebru ik^ i jk , 
is f a t aa l ! 

En reeds de Ronde. 
De Franse federatie van fietsfabri-

kan ten en aangesloten spor t lu i verga
derde onlangs; er werd na afloop van 
de vergadering geen mededel ing ver
s t rek t . He t s taat evenwel vast dat de 
definitieve formule voor de ronde van 
Frankr i jk he t hoofdtema der bespre
kingen vormde. Men weet n u reeds , 
dat de terugkeer naa r de landenformu-
le ongeveer vasts taat . Het merendee l 
de r f ietsfabrikanten en extra-sportie-
ven voelt daa r echter weinig voor. Ze 
voeren aan da t de mees te kon t r ak t en 
die ze met renners afsloten, een d u u r 
van tenmins te twee j aa r hebben en da t 
de in 1966 aangeworven renners dus 
ten dele in dienst werden genomen in 
he t vooruitzicht van de Ronde 1967. 

Het me rk van Jacques Anquetil was 
op deze vergadering niet vertegenwoor
digd. Een veeg teken. . . 

Letsel uitgebuit,.: 
Een catchwedst r i jd kan zeer gezellig 

zijn om naar te kijken. « Gemasker-
den », onversaagde « valschaarden » 
me t of zonder baa rden (en liefst nog 
ui t Rus land) overspoelen onze r ings. 
Maar naast het misselijk spektakel van 
vrouwencatch is er nu een andere sma
keloosheid gekomen : het u i tbu i ten 
van mensen me t l ichamelijke gebreken, 
zoals bv. dwergen. Deze mensen wor
den als lachstuk voor het publ iek ge

gooid. We vinden dat de p romo to r s een 
m i n i m u m aan eerbied mogen hebben 
voor de menseli jke waardigheid. 

Frangols Simons op het ereschavotje 
tijdens de pre-Olympische proeven te 

Mexico. 

GILBERT IBENS 
Als U aan gelijk welke basket

bal-liefhebber vraagt wie < Gibbe 
Ibens » ts, krijgt U een spontaan 
antwoord. Deze ]onge speler van 
Pitzemburg — de ploeg zonder bui
tenlanders — was voor zi]n huwe
lijk zowat het « enjanl-terrible » 
van onze basketbalspoit. 

Geboren te Antwerpen op 12 sep
tember 1943 en nu studiemeester te 
Meclielen, is hij reeds zeer vroeg in 
kontakt gekomen met de basketbal-
sport Amper 10 liep hij reeds op 
het basketbal-veld rond; het zou tot 
zipi 14 jaar duren, eer hij bij een 
klub aansloot. Hij kwam terecht m 
het midden van de toenmalige kam
pioenen • Antwerpse. Reeds 3 jaar 
later, ampei tcholier-aj, werd hij ge
roepen om deel uit te maken van 
het fanionteam van zijn ploeg. Hij 
xcei d er vlug de lieveling van het pu
bliek, doch zijn toenmalig persoonlijk 

spel werkte niet als stimulans noch 
als V001 beeld voor andere jongeien. 

Zoals zijn klubgenoten Eygel, de 
Combe, Raymond Pollet e.a. weid 
hij in de kern der nationale ploeg 
opgenomen Reeds als junior kwam 
hl] in een zeer sterke nationale ploeg 
teierht en maakte verschillende gro
te buitenlandse verplaatsing mee. 
Zo ook met de nationale militane 
ploeg, waar hij een vaste pion was 
in het bazisteam. 

Gilbert wekte veibaziiig in de 
persmiddens, toen enkele jat en ge
leden zijn transjert naar de Mechel-
se club van Pitzemburg bekend ge
laakte. Indeidaad : welke de reden 

ook moge geweest zijn, hij heeft er 
thans nog steeds geen spijt van dat 
hij naar deze club overstapte. Zoals 
hi] het zelf aan een kollega moti

veerde : « Ik veiliet drie jaar Q'e-
den Antwerpse BBC. omdat de ka
meraadschap er veel te wensen over
hel en ik .niet weinig blij was om 

bij Pitzembwg in een ware vrienden
kring terecht te komen >. 

Verleden jaar werd er echter een 
streep getiokken door zijn interna
tionale rekening. 

Toen hij met de Belgische natio
nale ploeg naar Scandinavië trok, 
had hij het tijdens de laatste der 
vier u'edstiijden aan de stok met de 
coach 

Gilbert weid als internationaal 
geschrapt. 

Hij heeft er zich echter over heen
gezet : <ithuis IS het immers zoveel be
ter, en ik ben i'ooial gehecht aan 
mijn zoontje Peter, in wie tk moge
lijk mijn opvolger zie >. 

De blonde Pitzemburg aanvaller, 
vioegei individualist, is thans een 
100 t. h klubspeler geworden. Te
vens ligt hij aan de basis van zovele 
Pitzemburg-successen. 

Gilbert Ibens tipt op een meer 
dan eervolle vierde plaats voor deze 
kompetitie De tweede Mechelse club 
verspeelde immers verleden seizoen 
de kansen op de eieplaats, dooi 
tivecmaat op een eeider ongelukkige 
manier te verhezen Het moreel in 
de l>loeg is gezond de verstandhou
ding tussen bestuur, coach en spe
lers IS prima « Ik zelf draai nog 
niet op volle toeten, ik weeg momen
teel SO kg en eens de 70 bereikt voel 
ik mij kiplekker en zal ik nog voor 
menige venassing zoigen ». 

Gilbert Ibens. die eens de groot
spraak m persoon was, is als familie
vader fel geëvolueerd. 

Om het tn een geijkte uitdrukking 
te zeggen . kleine Gilbert Ibens is 
gtoot geworden Zowel de sportman 
als de mens, en dit is geen kleine ver
dienste... 

V.U. 
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B O O M K W E K E R I J E N 
H. l A M B R E C H T S P.v.b.a. Dries U. Beerzel (Antw.) 

Telefoon : 015/41198 - Bestuurder Jos Feyaerts 

TUINAANLEG 
O N D E R H O U D 

Laan- en bosbomen, kanada's, sierdennen, rozen, 
sierstruiken. maasrotsen, alles voor de tuin. 

GELD VANAF 3 , 2 5 % 
Loontrekkenden tot 100.000 F : zelf
standigen, landbouwers 
Auto, grond, eigendom, 
krediet, geen voorschot 

20.000 = 60 X 
50.000 = 60 X 

100.000 = 60 X 
100.000 = 120 X 

tot 500.000 F. 
tot 100 %. 

nodig. 

376 
940 

1880 
990 

Telef. : 03/35.98.85, tot 21 uur of schr. 
F.B. Bisschoppenhoflaan 
Antwerpen. — 

69 te Deurne-
Ik kom thuis. 

0.50 - 0.50 - 0.50 - 0,50 - 0.50 - 0,50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0,50 

' B E C O 
KWALITEITSBENZINE EN -GASOLIE TEGEN VERMINDERDE PRIJS 
AAN DE DIENSTSTATIONS 

B E C O 
B E C O : kwaliteit! aan onze stations: Renault-oliën ! 

B E C O : PRIJS! 
B E C O : B E D I E N I N G ! 

Voor leveringen van gas- en stookolie vanaf 1.000 L„ één adres : 

p.v.b.a. B E C O - 236 Krijgsbaan 
ZWIJNDRECHT - t e l . : 03/52.81.73 - 32.02.10. 7 

- 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0,50 - 0.50 - 0,50 - 0,50 
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PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

LET 

S. De Lie 
OoJj de 
zoekert jes 

WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
d i e n e n toeges tuurd a a n onze 
DIT BLAD 
PÜBLICITEITSDIENST : 

« Papenhoek » B e r e n d r e c h t Tel. (03)73.66.59 

k u n n e n n a a r d i t ad res gezonden worden. 

Grole l e j s ; 
GLAZEN en MONTUREhJ, 
Gralit voor veaelerdeft, 
Hefslelltngen tn eigen weAlvuil. 

Walter ROLAND 
w* Gediplomeerd Optieiter — 

Kerkstrasl. 58 — Antwerpen 
I t t I * u b. op hel huiifiummer !) 

Telefoon: 3 5 t i i 2 

1 0 Jd lcrl.t>5 cp vetloon dei«r. 

Grote Bierfeesten in 
de Dortmunder • Thier - Br'au - Hoven 

Oktober • November • December 
GROTE RIJNWIJN FEESTEN te Leuven -
Antwerpen - Aalst Kortrijk met de wijn
bouwer J MOrSEl van GAU ALOESHEIM 
AM RHEIN 
Al de grote gekende Duitse en Belgische 
orkesten zullen er zorgen voor de stemming. 
In al onze lokalen is er altijd : originele 
Brcugellaanse stemming deftige leute en 
plezier goede bediening - best« dranken 
goed en niet duur 
N.B AI onze zalen zijn gans de wintei ter 
beschikking voor Bals • Banketten • Ver
gaderingen enz... 

— LEU\EN : 1000 plaatsen 
— AALST : I 000 plaatsen. 
— KORTRIJK . 850 plaatsen. 
— ANTWERPEN : 700 plaatsen. 

BAZEN of G ERA NTS worden gezocht 
voor 2 mooie Vlaamse studenten-cafés 
te Leuven. 

TONISSTEINER SPRUDEL 
IMPORT A B T S 

Tlensesteenweg 128 Rorbeek-La 
Tel I f0I6) 463 11 

Voortrerkoper» worden (evraatd. 

1ste Dortmunder Thier Brau Hof 
m Wallonië (Ferme 9t Bernard) In AVK-
Auffe bIJ de Grotten van Ban. 
Cafe Botel Restaurant 2.8 Ba Camptne 
Goed niet duur 
Eigenaar • Mr en Mevr. Geeraerts. 
TeL I 084/38543. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
koopt — bouwt en hnort cafés in gans het 
land _ Medewerkers worden gevraagd 

SCHl.'lMIU KBEHM'A'I K A S S E N 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

KESSüH I MAT HASSEN 
(Brevet 529768) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

.STAK' 
(Brevei ol27ti7) 

TE ZELE (ü. VL.) 
GEWATTEEHÜh BEDSPHEIEN 
WOLLEN DEKENS 
leL (052) »4641 en 44642. 

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
lenden L' bet adres van 
de dichts bijgelegen ver
koper Star Zele. 

VOOR ALLE ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN- EN BUITENLAND 

HERMES 
54 Zuidlaac 

211 M Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33. 
Brussel. 

VOLLEDIGE 
SEKHETARIAAT-
KURSUS LN 2 JAAR. 

Steno- en 
daktylografie 
in vier taien. 
Boektiouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne t-'len. 
Handels 
correspondentie. 

Dag- en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 
zicb thuis voelen. 

Beter en voordeliger. 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62, 
A N T W E R P E N . 
Telefoon : 03/38.91.24. 

1 0 0 0 - F R . bij 
a a n k o o p v a n e e n 

W E N T E L P O O R T 

type ALUGA 

Standaarduitvoering R P F \ / F T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting ö K C V C I 
in gephosfateerde staalplaat. O ") D Q fl 
Zeer lichte bediening. ^ O U » O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C I O O 
A. JEURiSSEN - CLOOSTERAAANS & ZONEN 

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 
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perssp'iegel - perss 
10 jaar geleden leefde de hele vrije wereld 

bet Hongaarse drama mee. 
Het is niet aan een persoverzicht als dit 

om de hele gamma van verslagen bij deze 
tienjarige herdenking op te roepen. Wel wil
len wij dit w^eekoverzichl inzetten met een 
samenvatting van dït vrijheidsepos, dat in 
die dagen onze studentenw^ereld beroerde, 
meer dan iets het sindsdien nog deed. 

Zonder beroering werd het nieuwe opïunï-
hok geopend dat men ook wel eens de kom
missie Van der Poorten voor de betrekkingen 
der s taalgemeenschappen » noemt. 

D E GAZET VAN A N T W E R P E N 

Geschiedenis en betekenis van de Hongaar
se ruk aan de ketens werd zeer goed ge-
schets door de « Gazet van Antwerpen ». 

« De opstand werd gevoed door de jeugd, 
het Hongaarse leger én de arbeidersniassa 
van Czepel en hij was gericht tegen het 
bewind van de stromannen-regering van Boe
dapest, tegen de terreurpolitie waarmee deze 
regering zich in het zadel hield, de beruch
te AVO-politie en tegen de Sovjetbezetting. 

Bovendien mag op deze dag niet vergeten 
worden hoevele jonge mensen na de bloe
dige vero\erlngsgevechten van de kommunis-
tische pantsertroepen, niet hun leven heb
ben betaald voor enkele dagen werkelijke 
vrijheid. De opstand was toen reeds onder
drukt, maar de Russen moesten hun wraak 
hebben. 

Al deze afschuwelijke waarheden mogen 
niet vergeten worden, omdat ze een ver
schrikkelijke waarschuwing inhouden. 

Zij vormen het bewijs, dat Moskou zich 
gewapenderhand en zonder enig skrupule zal 
verzetten tegen elke poging tot het herstel 
van de demokratie in de landen, die het be
schouwt binnen zijn invloedssfeer te vallen; 
dat het erewoord van de Russen van geen 
tel is en dat het kommunisme geen enkele 
menselijke konsideratie kent. D 

De slangenkuil der kommissie Van der 
Poorten vindt in de ogen van dit blad zeer 
terecht geen genade, ondanks alle mooie mi
nisteriële installatiespeeches. 

« Wat men dan van die kommissie ver
wachten kan ? Normaal niet veel en niets 
goeds. Hoogstens adviezen die, helaas, voor 
het gros nog naast de kwestie zullen zijn, 
vermits ze allicht zullen slaan op details uit 
taalregelingen en andere details, zonder te 
raken aan de grondwet en de grondoorzaak 
van de malaise in ons land. En het zulle.i 
waardeloze adviezen zijn, want ze komen 
van een instantie die allesbehalve op demo-
kratische wijze is samengesteld en geen re
presentatief karakter heeft. » 

DE NIEUWE GIDS 

Erger nog dan de Brusselse P.V.V.-ers ge
dragen zich de racisten van het F.D.F. Die 
heren hebben blijkbaar in sommige oases de 
Vlamingenjacht geopend. 

c Een paar confraters hadden reeds gewe
zen op sommige uitspattingen van het F.D.F., 
die doen vrezen dat deze beweging van de 
fransdollen te Brussel naar sommige metho
des van Rex zou teruggrijpen. Er werden 
trouwens uniformdragers opgemerkt op de 
laatste meeting van het front der franco-
fonen. Eerlijk gezegd, we waren niet geneigd 
veel belang te hechten aan die informaties. 
Inmiddels heeft de politie in een van de Brus
selse gemeenten een Vlaamse meeting moe-

PARFDM 
O rnikt graaf partam. meld on» 
nw gelierkoosde bloemengear. en 
U ontvangt gratis e«n staalfipsje 
(adres niet vergeteni MILADY, 
Postbus 403. Antwerpen I. 

MEER INKOMEN door vrije ver
koop aan partlkulieren. vrienden 
en kennissen voor leder geschikt 
Vast dienstverband of als bijver
dienste. Schrijven: KOSMEÏIKA, 
Boerenleger 31 — Edegem. 

ten beschermen tegen de inval van een groep 
F.D.F.-belogers. Inmiddels ook vernamen we 
dat Vlaamse bewoners van wijken die o\ er-
wegend met franssprekenden zijn bevolkt, 
o.m. in de omgeving van het bos van Brus
sel, allerlei plagerijen van F.D.F.-aanhangers 
moeten ondergaan in het appartementsge
bouw, in de winkel en op straat. Het tergen 
kan soms zo ondraaglijk worden dat het 
Vlaamse gezin er zelfs aan denkt het appar
tement te verkopen en elders te gaan wonen, 
zoals het geval is met een onzer lezers. 

Het is tijd dat zulks publiek wordt aan
geklaagd. En dat de betrokken fransdollen 
er zich maar tijdig rekenschap van geven 
dat zij bezig zijn met een actie die erge ge
volgen kan hebben. » 

DE STANDAARD 
Bij de bespreking van het werk van dr. 

Elias door Troch (hij noemt het terecht hét 
werk voor de geschiedenis van de Vlaamse 
beweging) wordt nog eens duidelijk de rol 
aangestreept die de socialisten niet gespeeld 
hebben in de Vlaamse beweging, ondanks 
waarschuwingen over de situatie Brussel als 
die van August Vermeylen. 

« Maar ook het invoeren van het algemeen 
stemrecht maakte van de Vlaamse Beweging 
geen volksbeweging. 

Voor een deel viel dit te verklaren door 
het natuurlijk overwicht van de leidende 
standen. Voor een ander deel door de hou
ding van de Vlaamse socialisten die naar 
aanpassing zoch(en aan de bestaande Staat 
om zo vlug mogelijk middelen tot verbete
ring van de toestand der arbeiders te ver
overen. 

« Een dezer middelen was het Frans », 
schrijft Elias, ot omdat Anseele vreemd stond 
tegenover de Vlaamse gedachte en omdat hij 
zijn klassenstrijd niet wou zien afglijden in 
een nationaliteitenstrijd. De eenheid van de 
socialistische arbeidende klasse was een dog
ma voor de Belgische socialisten, zoals de ge
bondenheid van het langzaam ontkerstenende 
Wallonië aan het betrouwbare en rotsvaste 
katolieke Vlaanderen een dogma was voor 
de Belgische Kerk » (blz. 334). 

De N'laamse toekomst werd echter hoofd
zakelijk gehypotikeerd door de groei van 
Brussel als bruggehoofd van het Waals-Frans 
kultuurimperialisme. Een man zoals August 
Vermeylen zag dit biezonder scherp in. In 
4914 betoogt hij, dat wanneer Brussel ver-
franst wordt, een deel van de burgerij in de 
Vlaamse proviciën verfranst blijft. Het lijdt 
voor hem geen twijfel dat de toekomst van 
de Belgische natie aan dit vraagstuk verbon
den is. 

« Het is geen vraagstuk van ondergeschikt 
belang. Het staat boven alle partijenpolitiek. 
En daarom zeg ik u in het volle besef van de 
ernst van mijn woorden : geeft ditmaal niet 
toe, gaat tot het uiterste... En worden wij 
toch overwonnen door het brute geweld van 
domheid, platzakkerij en arglist, het worde 
dan oorlog, de oorlog die niets ontziet en 
niemand meer spaart, de haat eindelijk ge
steld tegen de haat, de onbarmhartige strijd 
in de verkiezingen tegen al wie ons verkocht 
heeft, wat ook de diensten mogen zijn die 
hij zijn parlij bewezen heeft, het worde de 
tweedracht en de scheuring in iedere par
tij... > 

DE RODE VAAN 
Omwille van enkele studiekringers ziet 

Jan Debrouwere bijna een kommunistische 
volstrekte meerderheid in Vlaanderen. 

« Een linkse doorbraak in Vlaanderen, dat 
is ook het afstoppen en opvangen van het 
politieke konjunktuurverschijnsel dat Volks
unie heet, dat zijn opgeblazen verkiezings
uitslagen in zo grote mate te danken heeft 
aan de afwezigheid der linkerzijde op de po
litieke naamafroeping in Vlaanderen, en dat 
weet dat die kiezers er weer in massa links-
waarts vandoor zullen gaan, zodra in Vlaan
deren een zich Vlaams bekennende linker
zijde zal opstaan. Wat nu aan het gebeuren 
is, en in de komende jaren politieke kaart-
yerschuivingen belooft. Want wij tellen de 
jaren, jawel, en niet de eendagsbevliegin-
gen ! » 

VAN DE V.U.-LEIDING 
NATIONALE KADERDAGEN 

De kaderdagen van 13 november te Gent (Oost- en West-
Vlaanderen) en 20 no\ember te Antwerpen (Brabant, Limburg, 
Antwerpen) zullen volgend verloop hebben : 

10 uur : begroeting en inleiding : F. Van der Eist. 
Voormiddag : afdeling : G. Eechaudt; sekretariaat : W. ,Io-

rissen. 
Middagmaal van de deelnemers : ruime kontaktgelegenheid 

met alle parlementairen en de leden van het partijbestuur. 
Namiddag : inleiding propaganda : Van Bruggen; huisbe

zoek-kol portage : M. Babyion; vergadertechniek : G. De Roo; 
pers : T. \ 'an Overstraeten; slotwoord : M. Coppieters. 

Alle bestuurs- en kaderleden van de afdelingen en arron
dissementen ontvangen een persoonlijke oproep. 

De kaderdag Oost- en West-Vlaanderen vindt plaats in het 
lokaal « Riva » te Deurle-aan-de-Leie (langsheen de E-3 Gent-
Deinze, 300 ni. van het kruispunt met de baan Deurle-Nazareth). 
Er wordt gezorgd voor een middagmaal aan demokratische prijs. 

ABONNEMENTENSLAG 
De arrondissementen kunnen gratis elke week vier maal zo

veel bladen krijgen als hun norm voor de abonnementenaktie is. 
Deze bladen dienen gebruikt voor verzending op adres in het 
kader der huisbezoeken. 

Aanvraag aan het algemeen sekretariaat. 

PERSMEDEDELINGEN 
Het Partijbestuur van de Volksunie heeft verschillende ver

gaderingen gewijd aan een diepgaande studie van de organisa
tie van de parlij en van de vorming van de kaders. 

Er werd o.m. beslist vanaf de maand november een cyklus 
interprovinciale kaderdagen in te richten. Op deze kaderdagen 
zidlen de lagere partijkaders een grondige en sistematische 
scholing ontvangen zowel wat de politieke techniek als wat de 
politieke doktrine van de Volksunie betreft. 

Het Partijbestuur van de Volksunie streeft met dit initia
tief een dubbel doel na. Met de scholing in de politieke tech
niek wil zij bereiken dat de lokale initiatieven van afdelingen 
en arrondissementen zo efficiënt mogelijk zouden zijn en te
vens aan het publiek een juist beeld zouden tonen van de geest 
die de partij bezielt. 

Dit lijkt noodzakelijk, rekening houdend met de hardnek
kige pogingen om de Volksunie als een ondemokratische partij 
voor te stellen. 

Met de doorgedreven scholing inzake het politiek program
ma van de partij wil het Partijbestuur van de Volksunie aan 
een breder publiek het algemeen maatschappijbeeld van de 
partij bekend maken en het konfronteren met de huidige 
snelle evolutie van de samenleving. 

Het Partijbestuur van de Volksunie heeft beslist de studie 
en de propaganda van de partij in de loop van 19G7 vooral te 
koncentreren op het thema i federalisme B. 

In dit verband zal een algemeen partijkongres gehouden 
worden in het voorjaar 1967 gewijd aan de aktuele problematiek 
van het federalisme in België in het licht van de ervaringen van 
de laatste jaren, o.m. met Brussel-hoofdstad. 

Daarnaast zal op verschillende kaderdagen aandacht wor
den geschonken aan de voornaamste sociale en ekonomische 
problemen en dit zowel op het vlak van de gemeente en de pro
vincie en anderzijds op het nationale vlak. Een nationale pro-
granimadag zal in het najaar 19S7 gewijd worden aan het grond
beleid, de urbanisatie en de ruimtelijke ordening. 

KADERBLAD 
Door het Partijbestuur werd beslist dat een kaderblad door 

de Studiedienst zal uitgegeven worden. 
In een gans nieuwe opvatting zal het onder de vorm van 

losbladige dokumentatie verschijnen, zodat elk kaderlid na een 
tijdje over een werkelijk vade-mecum zal beschikken, waarop 
de andere partijen jaloers mogen zijn. 

Een decimale indeling zal de rangschikking toelaten per 
onderwerp : partijorganisatie, dienstbetoon, parlementaire wer
king, scholing, enz. 

Nadere inlichtingen volgen. 

Z I E 
De vroegere « Zondagsvrïend » geeft een 

vraaggesprek met Joan Van Paemel, de vaan
deldrager van de voettocht, waaruit blijkt 
dat deze jongeman inderdaad geestelijk heel 
wat evenwichtiger te poot staat dan vele 
« eendagswereldhervormers ». 

« Want het gevaar is telkens dat men 
in een vereniging, of hoe je het ook noemen 
wil, die zich achter een idee of ideaal zet, 
vastgeraakt, zonder^ oog te hebben voor wij
zigingen of aanpassingen aan de steeds wis
selende, evoluerende toestand. Net zo is het 

Speelgoed I SPEELGOED! S P E E L G O E D ! 
F.EN OXUITPUTTELLIKE VOOHR.'^ADSCHLUR S P E E L G O E D ALLER
HANDE : VAN MLXLVTUURTHEIN TOT TRAPAUTO EN T U I N T O E -
STEL, VAN P L U C H E BEER TOT MANNEQUINPOP EN P O P P E W A G E N . 
VAN MODELBOUW TOT BAK EN SCHAAKSPEL ! 

Om haar Vlaams kliënteel een nog ruimere keus te bieden opende 
de gekende speelgoedzaak 

BABYWERELD 
FIRMA C O R T V R I E N D T 
Nu DIEPESTRAAT 29 (voorheen 44) 
A N T W E R P E N ( t e l . : 32.44.30) 
In een ruim pand een gloednjeuw speelgoedmagazijn. 

WIJ VERZENDEN DOOR GANS VLAANDEREN 1 

blevoorbeeld met de progressistische stro
ming in de studentenwereld : zij verketteren 
alles was uit het verleden komt, en zij ver
geten, dat zij net in dezelfde fouten herval
len die zij hun tegenstrevers verwijten. Ik 
l>cn progressistisch waar ik het nodig en ver
antwoord vind. Een heleboel dingen moeten 
inderdaad veranderen. Maar ik ben het niet 
c'>; facto, niet omdat het nu eenmaal zo hoort, 
wil men voor « in » doorgaan. Dat vind ik 
totaal fout en snobistisch. Dat verschijnsel 
uit zich trouwens op vele domeinen, zoals 
bievoorbeeld in de schilderkunst, in de lite
ratuur en in de muziek. Maar ergens geraakt 
men door zulke houding vast, en van dat 
ogenblik af wordt men een fanaticus. En ik 
heb werkelijk geen zin om dat te worden. 
Ik houd bievoorbeeld heel erg van folksongs, 
I)rotestsongs, balladen, negro spirituals en 
van volksmuziek in het algemeen, maar ik 
kan evenzeer een klassiek stuk muziek ge
nieten. Eigenlijk houd ik van alles wat écht 
is en natuurlijk, en meestal daardoor ook 
goed en mooi. 

Johan Van Paemel is door en door een 
jongeman van zijn tijd. Zonder kompleksen, 
zonder vooroordelen. Maar ook niet behept 
met de waanwijsheid van zovele would-be 
progressisten of nieuwlichters. Bovendien is 
hij, wat men zou kunnen noemen, het type 
van de post-conciliaire katoliek : diep ge
lovig, maar terzelfdertijd breed openstaande 
voor alle denkbeelden en opvattingen, die 
deze tijd beroeren. <r Wat zou het Vlaamse 
volk erbij winnen, zei hij, wanneer het op 
alle fronten de zege haalt, ten koste van ' 
zijn geloof in hogere waarden. » 

Walter Luyten. 



bewegingswijzer 
ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 

KOLPORTA.GES 
Wekelijks alle zaterdagen in 

'Antw. op de belangrijkste verkeers
punten. 

Steeds vertrek i5 uur lokaal 
• Tyrol », Nationalestr. 2, Antw. 

Zaterdag 12 november : 
(Jrote « Schokkolportage » met 

het blad « Wij t, « De Schelde t 
en « Witboek over Zwartberg ». 

Zondag 4 december : 
Massakolportage vergezeld van 

radiowagen in sektie noord. 
DIENSTBETOON 

Wegens verbouwingswerken aan 
het lokaal a Peter Benoit » zal het 
sekretariaat tijdelijk gevestigd zijn 
bij Dr. Delahaye S t Jansvliet 16, 
Antw. 

Dagelijks toegankelijk van 9 tot 
i3 uur, dinsdag zelfs tot 16 uur (za
terdag en zondag gesloten). Tel. 
5330.76. 

Na de uren kunnen nog allerlei 
mededelingen gebeuren bij dhr 
Bergers, St. Jansvliet 19, Antw. 

Berchem 
SOLIDARITEITSBAL 

Zaterdag 19 november 1966 ten 
voordele van de V.M.O.-gestraften. 

In de vernieuwde feestzaal « Ru
bens o, Statiestraat 175, Berchem. 

Begin 20 uur 30; inkom 30 fr. 
Kaarten te verkrijgen bij de be

stuursleden van Volksunie-Bercheni 
en bij de V.M.O. 

Prijzen voor de tombola worden 
in dank aanvaard, deze kunnen af
gegeven worden in het Volksunie
lokaal, Grote Steenweg 165 (J. Cre-
ten). 

Brasschaat 
Op zaterdag 12 november 1966 

heeft in de zaal « Sporta », Breda-
baan 360 te Brasschaat de officiële 
opening plaats van het werkseizoen 
66-67. We doen dit met een mos-
selfeest. Kaarten hiervoor kunnen 
bekomen worden op het sekreta
riaat Martoginlei 144 (inrijden langs 
Driehoek) of door storting op reke
ning 1946 van Kredietbank Bras
schaat vóór 10 november. Vermel
den « mosselen » of <r koude scho
tel ». De prijs : 50 fr. Na de maal
tijd rond 10 uur danspartij met het 
orkest « The Medium Boys ». Hier
voor kunnen eveneens kaarten be
komen worden aan 20 fr. 

De mosselen worden klaarge
maakt tegen 8 uur. Wees dus op 
«iidl 

Borsbeek 
Op 5 november ons 2de jaarlijkb 

bal, in zaal < Riviera >, Jozef Reu-
senslei 17. Om 8 uur 30 speelt voor 
U ten dans het orkest « Sleep Wal
kers >. 

Deuren om 8 uur. Toegangsprijs 
25 fr. 

Kaarten te bekomen bij J. Peust-
jens, L. Hendrickxlei 22. Tel. ' 
36.24.70 

Mechelen 
Als nader kontakt met kaderle

den, leden en simpatisanten belegt 
senator Jorissen een eerste ge-
spreksavond voor het gewest Me
chelen (kanton Mechelen ^ n om
liggende gemeenten) waar over po
litieke problemen, plannen, organi
satie vrijuit van gedachten kan ge
wisseld worden. 

Dit in de bovenzaal van het Gul-
denhuis, Veemarkt, Mechelen op 
zaterdag T november te 20 uur. 

Merkseiii 
Vrijdagavond, 21 oktober hadden 

we een algemene ledenvergadering 
die druk bezocht werd. 

Tot groot genoegen van de ver
gadering kon de voorzitter mede
delen dat het ledental van onze af
deling de 250 overschreden heeft, 
•wat als gevolg heeft dat wij een 
negende bestuurlid mochten aan
stellen. 

\ erschillende nieuwe leden wa
ren op de vergadering aanwezig en 
werden door de voorzitter voorge
steld. 

Voor de verkiezing van het 9ste 
bestuurslid was maar een kandi
daat : ons aller goede vriend Jan 
Poels, die zijn sporen reeds lang 
verdiend heeft. Zijn aanstelling ge
beurde _ bij handgeklap van al de 
aanwezigen. 
11 NOVEMBER 

De verjaardag van de wapenstil
stand op 11 november 1918, wordt 
door onze vrienden van de Vlaamse 
Oudstrijdersbond naar jaarlijkse 
gewoonte herdacht met een kame-
raadschappelijk samenzijn waarop 
alle goede Vlamingen worden uit
genodigd. Op deze avond, 12 no
vember herdenken zij hun kame
raden die niet meer bij ons zijn. 

De deelname in de onkosten is 
60 frank. Hiervoor kunnen de deel
nemers genieten van een flinke 
schotel konijn met brood, koffie of 
bier. 

Men mag een klein geschenk 
mede brengen voor de tombola. En 
naar wij vernamen zullen een paar 
gekende Merksemse kunstenaars 
uit genegenheid voor onze V.O.S.-
sen hun medewerking verlenen om 
de avond luister bij te zetten. In
schrijven in Tijl of bij K. Van Boc-
keL 

Nijlen 
Ondanks de concurrentie van een 

Vic Van Schil-bal en van een feest
avond van de oudstudentenbond 
was de zaal te Nijlen eens te meer 
te klein. Niet te verwonderen voor 
een afdeling die zopas haar 200-ste 
lid in de bloemen zette nl. de heer 
Jozef Hens. Maar de triomfante
lijke blikken van Frans Van Dessel 
deden vermoeden dat op het ein
de van de feestavond Nijlen zijn 
ruk naar de 300 was begonnen. 

Deze feestavond was hoofdzake
lijk bedoeld als « prijsuitdeling » 
voor de werkers der afdelingen 
die op 14 dagen tijd 120 nieuwe 
abonnenten en meer dan 100 nieu
we leden hadden gemaakt. 

Jos Goris (Koningshooikt; die de 
zetel won, beloofde echter niet op 
zijn lauweren te gaan rusten. In 
volgorde van het resultaat waren 
dan de beste ijveraars : de ploeg 
Van Dessel, Gui (Nijlen): Van As-
sche-Boeykens (Bomem); Mej. In
gang en Walter Luyten (Berlaar). 

Hier stelde de prijsuitdeling enig 
probleem want deze twee verstok
te vrijgezellen wonnen samen een 
bedsprei. 

Verder : Staf Auwers (Bornem); 
Jan Mylemans (Lier); Tourné 
(Klein Brabant), de ploeg van Des-
sel-Cools (Nijlen) en Jespers (Rij-
menam). Dat waren de prijswin
naars. De stand der afdelingen 
bracht Bornem aan kop, op een 
banddikte gevolgd door Nijlen. 

De arr. bestuursleden Bouwens, 
Jorissen, Sels, Ribbens hadden na 
deze schitterende start van de pro
pagandaslag de brede glimlach en 
waren meteen overtuigd dat het 
arr. Mechelen tegen 1 januari meer 
dan zijn nationale streefcijfers zal 
behalen. Dit zal zeker het geval 
zijn als ondertussen de « slapen
de » afdelingen Mechelen, Kessel, 
Katelijne en Willebroek op gang 
geraken in de abonnentenslag. 

BRABANT 

Boortmeerbeek 
Op zaterdag 5 november : lus-

trumdansfeest van de Volksunie
kanton Haacht. Deze Volksunie
nacht van Boortmeerbeek gaat 
door in de zalen Movri en Brou-
wershuis. Orkesten ; Will Tura en 
zijn sextet; The Skyliners van An
dre Coucke met Kalinka. 

Iedereen zal willen tegenwoor
dig zijn. Boortmeerbeek moet die 
avond te klein zijn om al het volk 
te ontvangen. 

Brussel 
KOLPORTAGE 

Niettegenstaande het bar slechte 
weer is de werftocht naar Liede
kerke zeer geslaagd : niet 11 man 
werden er in 2 uren 210 nummers 
van « Wij ï verkocht 

We bedanken speciaal de V.U.-
lokaalhouder van Liedekerke en de 
afdeling voor het zeer gulle ont
haal dat we na de kolportage heb
ben mogen genieten. 

De volgende tocht zal tijdig be
kend gemaakt worden. 

Dilbeek 
KULTUUR-CENTRUM 

Evenals vorig jaar werden wij 
(bestuur, leden, simpatisanten) ook 
dit jaar uitgenodigd tot het bijwo
nen van de officiële opening van 
de tweede Boeken- en Platenbeurs, 
gehouden in de Rijkslagereschool, 
Kasteelstraat 76, te DilbeelT. Bui
ten de stand der boeken, verzorgd, 
door boekhandel « De Postiljon » 
van Dilbeek en die der fonoplaten 
van de gekende platenfirma « Po-
ketino », zullen dit jaar ook nog 
moderne kunstvoorwerpen tentoon
gesteld worden door de specialist 
inzake binnenhuisversiering, Euro-
Domi. Mies de Wilde toont ons 
moderne juwelen en zilversmeed
werk. Prof. R.A. d'Hulst zal zijn 
boek « De Vlaamse Wandtapijten » 
opdragen aan de kopers en Mevr. 
Lie, schrijfster van kinderboeken 
zal haar werken tekenen. Deze 
boekenbeurs belooft werkelijk iets 
van de bovenste « rek » te wor
den ! 

Aan onze lezers ten warmste 
aanbevolen. De tentoonstelling 
loopt van 29 tot 30 oktober; de 
opening heeft plaats op zaterdag 
29 oktober om 15 uur. 

Essene - Hekelgem 
Teralfene 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

O p zaterdag 29 oktober 1966 te 
19 uur in ons lokaal te Essene, bij 
dhr De Bolle Henri, Centrum 17 
(café Payottenland). 

Onze arrondissementsvoorzitter 
Tuur Ebraert zal er een overzicht 
geven van de politieke toestand. 

Eveneens, voor de achterblijvers, 
regeling der lidkaarten 1966. 

Gooik 
DE AFDELING IN ROUW 

Maandag l.L.17 oktober werd al
hier ten grave gedragen mevr. Ed
ward De Broeyer, geboren Maria 
\ 'anderkelen, lokaalhoudster van 
« In de Groene Poort ». 

Vele strijdgenoten, vrienden en 
kennissen uit het gewest, die zich 
hadden kunnen vrijmaken woonden 
de lijkdienst bij en vergezelden de 
aflijvige naar haar laatste rust
plaats. 

Moeder De Broeyer was een stil
le, zachtmoedige, kristelijke volks-
vroiiwe, die alom geacht werd en 
moedig de zware tegenslagen in 
haar leven wist te dragen en te 
overwinnen. 

Kessel-Lo 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Op 3 november vindt een alg. 
ledenvergadering plaats in ons lo
kaal « Sportpaviljoen », Diestse-
steenweg. 

Spreker : Dr Anciaux; onder
werp « Leuven ». 

Na de vergadering werkvergade
ring over plaatselijke werking en 
kasverslag. 

Liedekerke 
Op zaterdag en zondag 26 en 27 

november geeft Volksunie Liede
kerke haar jaarlijkse penskermis 
in het lokaal « 't Kappeleken », 
Opperstraat 77, te Liedekerke. Aan
vang 19 uur. 

Kaarten zijn te bekomen bij de 
bestuurleden. 

Oetingen 
TERECHTZETTING 

In verband niet onze mededeling 
over de begrafenis van Fons Raspé 
geven wij volgende terechtzetting. 

Onze betreurde Fons Raspé was 
geen houthakker. Fons Raspé was 
geen medestichter van de Front
partij, ook niet van de Frontbewe
ging-

De repressie sloeg zijn huis niet 
helemaal stuk; wel hebben Moeder 
en Vader Raspé erg door de re
pressie geleden. 

Schaarbeek 
VLAAMS 
VERENIGINGSLEVEN 

In de feestzaal Van Schoorstraat 
43 wordt op 7.aterdag 12 november 
te 20 uur 30 een groot bal gegeven 
met het orkest « Diiiielodia ». Het 
enige doel van deze avond : alle 
Vlamingen eens gezellig bij me
kaar in een sfeer die de hunne is. 
De V.U.-afdeling Schaarbeek ver

leent haar volledige medewerking 
aan deze Vlaamse avond. 

Ternat 
Op 5, 6 en 7 november 1966 : 

laarlijkse frietkermis in lokaal Jan 
Meert, Keizerstraat 15 (Markt), Ter
nat. 

OOST-YLAANDEREN 

Aalst 
Verleden zondag kolporteerde 

onze ploeg (10 man, 2 mikrowa-
gens) te Geraardsbergen. Rezul-
taat : 243 nummers verkocht. 

Morgen zondag : kolportage te 
Haaltert. Verzamelen te 9 uur in 
de <c Vriendschap », Kerkstr. 9, 
Aalst, of te 9 uur 30, kerk Haaltert. 

Zaterdag 5 nov. : jazzavond te 
21 uur met de Cotton City Jazz
band, ingericht door Universitas in 
Keizershof, Korte Nieuwstraat. 

Alle liefliebbers van Dixie, New-
Orleans en Folks worden er ver
wacht. Organizatie Jan Caudron. 

Dendermonde 
Morgen zondag 30 oktober arr. 

kolportage te Wichelen. 
Samenkomst 9 uur 30 aan de 

woning van Dr. J. Van Boxelaer. 
Wij rekenen er op dat onze vas

te ploeg zal aangevuld worden 
met minstens één propagandist van 
elke afdeling of kern van het ar-
londissement. 

Denderleeuw 
HERNIEUWING 

In de loop van de maand novem
ber zullen de lidmaatschapkaarten 
voor 1967 door de bestuursleden 
(en huize aangeboden worden. 

Voor het jaar 1966 boekten we 
een netto winst van 17 leden. 

Daarentegen noteerden we een 
netto-verlies van 6 abonnenten op 
Wij. 

Deze achterstand moeten we de 
eerste weken terug goed maken. 
Ons doel is dus : ieder bestuurs
lid zorgt voor drie nieuwe abon
nementen. 

Ook gewone leden mogen zich 
inzetten voor de werving. Vergeet 
niet dat wie nu abonneert voor 
1967 ons blad nog twee maand gra
tis ontvangt. 

Erembodgem Centrum 
Terjoden 

Voor een flinke opkomst ging de 
feestviering van het 5-jarig bestaan 
van de afd. V.U. Centrum door op 
zaterdag 22 okt. Naast het voltallig 
arrondissementeel bestuur en al de 
mandatarissen (kamer en provin
cie) waren tal van eigen leden en 
uit het omliggende aanwezig. Na 
een welkomsgroet door de heer R. 
Keymeulen, voorzitter afd., hield 
de heer R. V. Leemputten, V.O.-
volksvertegenwoordiger, een gepas
te gloedvolle rede waarna hij het 
prachtige vaandel aan de vaandrig 
der beide afd. overhandigde. 

Vervolgens kwam de feestrede
naar, onze algemene voorzitter, de 
h. F. Van der Eist, aan het woord. 
Hij verheugde zich eveneens over 
de werking en de bloei van beide 
zusterafdelingen en riep de aanwe
zigen meer dan ooit op tot de uit
eindelijke overwinning van onze 
ontvoogdingsstrijd. De organisatie
leider, de h. D'Hondt L., gemeen
teraadslid, schetste hierna de his
toriek van de afdeling en bracht 
hulde aan de eerste pioniers. Ver
volgens kwamen de Vlaamse trou-
badoer K. Redant en animator J. 
Michiels met hun origineel en lus
tig repertorium deze flink geslaag
de viering besluiten tot in de late 
uurtjes. 

Gent 
U NOVEMBER-
HERDENKING 

Ingericht door V.O.S. - Gewest 
Gent, vrijdag 11 november 1966 •. 
10 uur kerk der E.E. P.P. Domi-
nikanen, Holstraat, Gent : H. Mis 
voor de slachtoffers der beide we
reldoorlogen en voor de Wereld
vrede. Kanselrede door K.P. De 
Laere. 

Te 10 uur 45 : optocht van de 
kerk naar het Vlaams Huis Roe
land: 11 uur : korte toespraak door 
O. Van Ooteghem, hoofdbestuurs
lid V.O.S.; 19 uur : in zaal Roe
land, Korte Kruisstraat, hulde 
avond. 

Treedt op Jef Burm. Feestrede 
door Drs. M. Coppieters; huldebe-
toon aan .loris De Keyser. 

Algemene inkom 30 fr. 
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V.U.-NIEUWS 
Op 22 sej.t. hielden wij een zeer 

geslaagde ledenvergadering; op 13 
okt. was er een werkvergadering 
met voorbereiding abonnementen
slag; op 15 okt. hielden wij een ge
slaagde werftocht. 
MIEL KOMT 

Op 17 december komt Miei Cools 
in de zaal Roeland, Korte Kruis
straat 3, Gent. De avond begint t« 
20 uur. 
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Mosselen Pal ing 
Uitbater . Jan Brugmans. 

Geniet van de lekkere 
koffie « De Olifant > 
in het Vlaams Huis 

« P E T E R B E N O I T » 
Frankr i jk le i 8 Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle special i tei ten 

F r u i t s a p Pufri 
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Lg. Lobroeks t raa t 44 
ANTWERPEN. 

Telefoon 03/36.16.47. 
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s tocker ing. 
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RAADPLEEG ONS. 
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beweqinqs^yfjjzer 
Apoeis 

Te Appels werd op 10 septem
ber 19G6 een <t Vlaamse Kunst
kring » opgericht, met het doel, de 
kulturele ontwikkeling van de ge
meenschap te bevorderen. 

Zijn eerste activiteit is gevvijd 
aan een prachtige tentoonstelling 
van I Vrijetijdsschilders van Ap
pels ». 

Deze vindt plaats in de zaal « St. 
Cecilia », Kerkstraat 22, en is open 
vanaf zondag 30 oktober te 10 uur 
tot 1 november te 22 uur. 

Medewerkers zijn : Sacré Er-
nest, De Paep Abdon, Van Hoorie 
Pr. 

Allen zijn vrijetijdsschilders van 
Appels. 

Vernissage op zaterdag 29 okto
ber te 18 uur met spreekbeurt 
door kunstkritikus Vermeir Piet, 
direkteur der Erasmusschool van 
Aalst. 

Balegem 
Op donderdag 24 nov. spreekt 

volksvert. dr Van Leeniputten in 
het lokaal o Ganzenhot », Statie
straat te Balegem. Aanvang 20 
uur. Deze vergadering staat in het 
teken van de kantonnale werking 
in het kanton Oosterzele. 

Bazel 
Op 27 november a.s. wordt te Ba

zel onze pionnier Amedee Ver
bruggen op een grootse wijze ge
huldigd bij gelegenheid van zijn 
80ste verjaardag. 

Deze trouwe Vlaams-nationale 
voorman van het Waasland, een 
onzer beste en felste volksrede
naars, kasseilegger, eenvoudige 
volksmens en vaandeldrager op de 
laatste IJzerbedevaart, verdient on
ze speciale hulde en dank. 

Destelbergen 
De Vlaamse vriendenkring nodigt 

L' uit tot de jaarlijkse statutaire ver
gadering, gevolgd door bal en reu

ze tombola. Orkest : de Bartels. 
Eerste dans om 21 uur. Inkomprijs: 
20 fr. (de genummerde inkom-
ticketten nemen deel aan de spe
ciale trekking). 

Zaterdag 29 oktober 66 om 20 
uur in de gemeentezaal van Des
telbergen. 

Gent 
De herfstwerking van de Volks

uniejongeren werd vorige woens
dag, in samenwerking met de V.U.-
afd. Gentbrugge, schitterend inge
zet met een objektieve uiteenzetting 
door volksvertegenwoordiger Cop-
pieters over de Leuvense situatie. 

V.U.J.O., met ruim 250 leden, is 
uitgebreid tot de sterkste politieke 
jeugdorganisatie uit het Gentse. Ten 
einde onze werking doeltreffend uit 
te bouwen, heeft volgende zaterdag, 
5 november een algemene leden
raad plaats. 

We richten een warme oproep 
tot alle leden om aanwezig te zijn 
op deze uiteraard belangrijke ver
gadering die te 14 uur 30 in de 
Roeland, Korte Kruisstraat 3, Gent, 
begint 

Gent - Mariakerke 
Wij verzoeken alle afdelingen en 

simpatizanten, volgende data vrij te 
houden voor de herdenking van het 
afsterven van Pater Callewaert 2 
jaar geleden : vrijdag 25 november 
te 20 uur in het parochiehuis, Brug-
sesteenweg 304 te Mariakerke-Gent, 
spreekavond over Pater Callewaert. 
Zondag 27 november te 11 uur in 
de O.L. Vrouwkerk te Mariakerke-
Gent, H. Misoffer met offergang 
voor Pater Callewaert en Pater 
Vervinckt; na de H. Mis plechtig
heid aan het graf. 

Geraardsbergen 
De Volksunie-afdeling Geraards

bergen geeft haar eerste groot 
nachtbal op 29 oktober e.k. in de 
zaal Willy Temmerman, Gentse 
straat 61, Geraardsbergen. 

Aanvang 21 uur. 

Lebbeke 
In samenwerking met het arron

dissementeel bestuur zal ook onze 
afdeling een abonnementenslag op 
« Wij » voeren. Wegens het groot 
belang van deze aktie wordt nog 
een beroep gedaan op medewer
kers om deze zaak tot een goed 
einde te brengen. De namen van 
de eventuele medewerkers worden 
graae door de bestuursleden geno
teerd. 

De Vlaamse Klub richt heden 
een Dia-avond over Polen in. Deze 
zal doorgaan in « Inter-Nos » om 
20 uur. W a r m aanbevolen. 

Merelbeke 
Voorlichtingsvergadering : op 

donderdag 3 nov. te 20 uur 15 in 
het lokaal a Berkenhof », Berg-
straat. Spreker volksvert. R. Mat-
theyssens over de iniddenstandspro-
blemen. 

Schaalpenningen : de strijd tegen 
het bisschoppelijk mandement 
gaat verder. De gevoelige snaar is 
de schaal. Spendeer uw penning 
voor de Vlaams-nationale strijd en 
Iaat uw afkeuring inzake de Leu
vense uitspraak van de Bisschop
pen kennen. Schaalpenningen kan 
men verkrijgen aan 20 fr. per vel
letje op het adres van P . De Wit, 
Rodenbachlaan 8, Merelbeke. 

v.o.s. 
Ook dit jaar zal de plaatselijke 

afdeling een kroon neerleggen aan 
het gedenkteken van de gesneuvel
den. Neerlegging der kroon om 9 
uur waarna bezoek aan de rust
plaats van onze overleden penning
meester M. Gerard te 9 uur 15. Na
dien gezamenlijke deelname aan 
de 11 nov.-plechtigheid te Gent om 
10 uur. Verzamelen aan de kerk 
der P . Dominikanen, Holstraat, 
G e n t 

Nevele 
Alle leden en sympathisanten 

worden vriendelijk uitgenodigd op 
het afdelingsbal da t doorgaat te 
Landegem, Dorp, op zondag 2 no
vember. 

Nadere inlichtingen zullen korte
lings medegedeeld worden. 
KOLPORTAGE 

Voor de kolportage te Machelen 
worden de propagandisten ver
wacht op de markt te Nevele op 
zondag 30 oktober te 8 uur 30. 

Oudegem 
Op zaterdag 5 november 1966 no

digt de Vlaamse Kring «Zannekin» 
U, familie en kennissen, uit op zijn 
ledennachtbal in de zaal Ikaros, 
Stationsstraat 61, Oudegem. 

Het Brussels amusementsorkest 
Peter Philips speelt ten dans. 

Eerste dans 21 uur. Lidgeld 40 fr. 

St. Amandsberg 
Zaterdag-avond liep de zaal 

« Concordia » bomvol. Het bal 
werd om 9 uur 15 geopend door 
de voorzitter en zijn echtgenote 
onder het spelen der vrolijke klan
ken van het befaamde orkest van 
Bert Brent, dat alle lof verdient. 

Een reuzetombola van 600 prij
zen met een waarde van 40.000 fr. 
werd stijlvol geleid door onze pro
pagandist dhr .Alb. Roelandt. 

Verder danken we alle bestuurs
leden, leden en sympathisanten die 
hun goede medewerking hebben 
verleend en ons eerste groot bal 
tot een succes deden uitgroeien, 
waar we nog lang de weerklanken 
zullen van horen. 
ABONNEMENTENAKTIE 

Van het arrondissementsbestuur, 
krijgen alle afdelingen opdracht 
om een grootscheepse abonnemen
tenslag 1966-1967 te voeren voor het 
weekblad « Wij «. I 'e t blad dat de 
weerspiegeling is van de partij 
moet door alle leden en sympati-
santen regelmatig gelezen worden. 

De centrale partijleiding heeft 
zich geen moeite getroost om van 
het weekblad, dat in zijn omvang 
stijlvol op 24 blz. werd uitgebreid, 
een doorslaggevend propaganda
blad te maken. 

Daarom zal er door onze afde
ling een algemene aktie gevoerd 
worden vanaf 2 november tot 15 
december. Twee avonden per week, 
dinsdag en donderdag. 

Een veertigtal abonnementen 
moeten «gedurende deze periode 
aangeworven worden. 

Alle leden en sympatisanten wor
den vriendelijk, doch dringend op
geroepen om deze aktie te doen 
slagen. 

Op woensdag 2 november zetten 
\ onze eerste vverftocht in en ver. 
zamelen in ons lokaal St. Amands 
om 19 uur 45. 

Zele 
De V.U.-afdeling nodigt U uit tot 

het 2de familiebal op zaterdag 19 
november te 20 uur in de zaal 
« Anker », Markt, Zele. Orkest : 
Luc van Hoesselt. Stadskledij. Prijs 
40 fr. (voorbehouden plaatsen 50 
fr.). Te bespreken : Markt 9, Zele, 
tel. 052-44270. 

WEST-VLAANDEREN 

Ardooie 
De « Vlaamse Vriendenkring 

Cyriel Verschaeve, Ardooie » no
digt uit tot haar derde avondfeest, 
en dit op zaterdag 12 november te 
20 uur 30 in de zaal « Nova » te 
Ardooie. Het orkest Eddy Debergh 
treedt op. De deelname bedraagt 
60 fr. Kaarten en plaatsbespreking: 
teL 051-74458 en 051-741.08. 

Adinkerke - De Panne - Veurne 
Spijts het barslechte weder werd 

door bovengenoemde afdeling toch 
te Alveringem gekolporteerd met 
het weekblad a Wij ». 

Alle nummers die voorhanden 
waren werden in 3/4 uur aan de 
man gebracht. Toen alle nummers 
verkocht waren werd verder ge
kolporteerd met . - brosjure a Wit
boek over Zwartberg ». 

Blankenberge 
De afd. Blankenberge kampt nog 

altijd met een verkiezingsschuld; en 
richt daarom op zaterdag 17 dec. 
a.s. een avondfeest in in de zaal 
« Thalia » te Blankenberge. Leden 
en simpatisanten van de kust en 
binnenland worden nu reeds uitge
nodigd. 
WERVING 

Help het plaatselijk V.U.-bestuur 
het aantal leden en abonnementen 
in de hoogte drijven. Voorzitter 
Maurits Goethals (Moerstraat 38, S t 
Andries) wacht op Uw medewer
king en rekent op een spontaan 
aanbod. 

Brugge 
Ons werd de opdracht gegeven 

127 nieuwe abonnementen te ma
ken, wijzelf hebben ons het richt-
cijfer 250 opgelegd. 

De abonnementenslag wordt op
gevat als een kompetitie tussen de 
afdelingen; de afd. die, evenredig 
met haar bevolkingscijfer het 
hoogst aantal nieuwe abonnemen
ten maakt , zal met 20 van haar 
leden-huisgezinnen gratis deelne
men aan de ééndagsreis die door 
het arr. bestuur in de loop van 
april-mei 1967 wordt ingericht. 
KOLPORTAGES 

De zondagse kolportages gaan 
onverminderd verder; de abonne
menten-werving kan trouwens zeer 
gemakkelijk aan deze zondagse 
tochten worden gekoppeld. Op het 
V.U.-sekretariaat (« Breydelhof D, 
Suveestr. 2, Brugge) worden de 
suggesties van afdelingen en vrij
willige helpers ingewacht. 

Diksmuide 
Enkele data's om te onthouden : 

11 november : spreekbeurt door 
volksverteg. M. Coppieters in het 
Vlaams Huis te Diksmuide om 15 
uur. 

O p 20 november : provinciale 
Bormsherdenking. Voorlopig pro
gramma : 10 uur H. Mis in de Pa
terskerk te Diksmuide; 14 uur 30 
eigenlijke Bormsherdenking in het 
Vlaams huis. 

Sprekers : Karel Dillen en Pol 
Van Caenegem; optreden van het 
Trio Sohier van de groep Irma La-
plasse uit Poperinge. Groeten van 
bannelingen : Jetje Claessens, Wies 
Moens, Karel Engelbeen, Leo Pop-
pe enz. 

Gedurende gans de dag is ook 
de Bormstentoonstelling te bezich
tigen. 

3 december : St. NiklaasbaL 

Gistel 
Het jaarlijks avondfeest van de 

plaatselijke V.U.-afdeling vindt 
plaats op zaterd-ig 12 november te 
21 uur in de stijlvolle zaal van « 't 
Paanhuys », Heyvaertlaan (tegen
aan het station), te Gistel. Het or
kest Tony Sadler speelt ten dans. 
Inkomprijs : 50 fr. Na het succes
volle avondfeest van 1965 zal ieder
een uit de streek zich vrij houden 
om er nog een doller uitgave 1966 
van te maken ! Kaarten te beko
men op sekretariaat Zonnelaan 8, 
Gistel of P. Bortierlaan 27, Gistel. 

Jabbeke 
Op zaterdag 12 november nodigt 

de Volksunie-Jabbeke u uit op haar 
tweede herfstbal, dat doorgaat in 
de zaal « De Zwaan » op het dorp 
te Jabbeke. De gekende Brugse 
formatie het « Ballroom Sextet > 
speelt ten dans. 

Kortrijk 
« Were Di » richt op zaterdag 

a.s. 29 oktober om 20 uur een 
or Hendrik Verwoerdherdenkings-
avond » in. 

Deze avond grijpt plaats in d e 
bovenzaal van café Astor, Grote 
Markt 31, te Kortrijk. Spreker ; 
Dries Bogaert. 

Inlichtingen over de Were D?, 
Kortrijk, werking en-of het koste
loos maandelijks mededelingsblad 
kan men bekomen op volgend 
adres : Johan Velghe, Koeikop 29, 
te Kortrijk. 

Ledegem 
De kolportage, verricht door het 

afdelingsbestuur van Ledegem i a 
samenwerking met de kolportage-
groepen van Oostnieuwkerke e a 
Roeselare gaf op 18 september !L 
een resultaat van 144 verkochte 
nummers van « Wij ». 

Aan"e/ien de gemeente niet vol
ledig bewerkt werd, gingen Hen
drik Vandenberghe en enkele van 
zijn plaatselijke medewerkers ver
der op kolportage in eigen gemeeo-
te, en bewerkstelligden aldus een 
totale verkoop van 235 eks. Geen 
enkel huis, hoe afgelegen ook, bleef 
van bezoek verstoken. 

De groep Ledegem mag ïn ons 
arrondissement dan ook gerust als 
voorbeeld gesteld worden en is een 
bewijs van wat er kan bereikt wor
den indien er m a a r gewerkt w o r d t 
Namens het arr . bestuur wensen 
wij het afdelingsbestuur van Lede
gem dan ook van harte geluk met 
het geboekte resultaat. 

Ledegem - Dadizele 
Wie inlichtingen wenst nopens 

een abonnement op « Wij » of over 
l idmaatschap of werking van d e 
plaatselijke afdeling, kan zich hier
voor in verbinding stellen met Hen
drik Vandenberghe, Fabriekslaan 
20, te Ledegem, of bij iemand van 
de bestuursleden. 

Menen 
KOLPORTAGE 

Zondag 29 o k t werftocht te Me
nen. 

Bijeenkomst café « de Post », 
Grote Markt 42, te 9 uur 30. 

Torhout 
Voor de gemeenten Torhout, 

Aartrijke, Veldegem, Ruddervoorde 
en Zedelgem wordt een speciale 
samenkomst voorzien om de abon
nementen-slag in te leiden. Men 
wordt persoonlijk uitgenodigd doch 
kan nu reeds interesse laten blij
ken bij dhr Jef Duflou, Brildam-
«traat 10, Torhout. 

ZOEKERTJES 
Welke auto-mekanieker met ten

minste 20 j . ervaring zou bereid 
zijn, tegen goed loon, opleiding te 
geven in klein autobedrijf aan ou
dere mekanieker-leerling ? TeL n a 
të uur 220437 te Brussel. Ook ge-
pens, ev. halfdags welkom. 

Dynamische graduaat in handels-
wetenschappen afd. sekret. en mod. 
talen, 5-taIig, corresp. kennis van 
public rel., reclame, uitstek. reL 
zoekt passende betrekking. Schrijv. 
blad D60 of tel. 33.24.03 

Vlaming, 36 jaar, uit echt gesch. 
(in voordeel) 1,67 m. vraagt briefw. 
met slank, gezellig, vlaamsvoelend 
meisje; maks. 32 jr., graag met foto. 
Heeft gebr. aan passende relaties, 
werkt tijdelijk ver in Frankrijk; 
stevig beroep, met Kerstmis thuis. 

DRINGEND 
Voor overname van herberg 
met feestzaal in centrum van 
dorp VI. Brabant, lokaal V.U. 
volksdansgroep, V.T.B, e.a., 
gevraagd dynamisch echt
paar. Huur 1500 fr. 
Grote opbrengst verzekerd. 
Schrijven bureel blad. 

Rechtstreeks van Fabriek naar Verbruiker. 
T I S S U B E L 

Groeningelaan. 28 - KORTRIJK 
biedt U een énige gelegenheid om uw linnenkast aan te vullen 

tegen uitzonderlijke p r i j z e n ! ! ! 
ZIE en VERGELIJK! 

DEKENS : 190/230 effen of J a c q u a r d 425 F r 
170/230 effen of J a c q u a r d 390 F r 

BEDSPREIEN : 2 pers . bed 545 F r 
1 pers . bed 500 F r 

LAKENS : (Ga rn i t uu r ) 220/550 385 F r 
160/550 315 F r 

HANDDOEKEN : Spons per s tuk 29 F r 
Keuken 70/68 Mixte 25 F r 
Mekaniekers 21 F r 

WASHANDJES : per dozijn 72 F r 
ZAKDOEKEN : Heren — per dozijn 90 F r 

Dames — pe r dozijn 70 F r 

DWEILEN : 70/60 Bianchi 500 gr. Babydoek 18 F r 
Huishoud. 70/60 vers te rk t met nylon 15 F r 

enz. enz (vraag ons in l icht ingen over a n d e r e t ex t i e lp ro-
duk ten) — Deelname in verzendingskos ten : 15 F r per 
bestell ing. 

Coiiiverkoop is onze specialiteit, en nog voordeliger ! ! 

B O N terug te zenden aan TISSUBEL, Groeninge laan 28, Kor t r i jk . 

Naam : 

\ d r e s : 

Plaats : 

,,-. y , .. ! tegen te rugbe ta l ing aan pos tbode 
' ' '^enü mij . ^^^^^ overschr i jv ing b innen de 5 d. op p.c.r. 5880.1 i 

(1) Vraagt inl icht ingen betreffende col l iverkoop op volgende 

nrt ikelen : 

Hand teken ing 

(1) Doorhalen wa t niet past. 
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T M O O I S T E N A T U U R K A D E R V O O R U W V I L L A 
MASTBOSSEN doorkruist met prachtige brede betonbanen, volledig uitgerust 

met riolering en verlichting. 
percelen van 24m breedte, waarop U op een maximum breedte 
Uw vilia-alleenwoonst kunt bouwen. - Bouwprijs vanaf 600.000.- Fr. 

Landelijk, klassiek of modern, groot of klein, steeds technisch 
bestudeerde uitvoering, naar uw eigen smaak en mogelijkheden. 

i 
S T A N D I N G V O L S T E OMGEVING 

B R A S S C H A A T - M A R I A B U R G 

vlak bij 't gekende Vriesdonk. 

Grondprijzen vanaf : 250.000,- Fr. 
straatkosten inbegrepen. 

Keuze tussen oriëntatie zuid. 

Of een halve villa (tweewoonst) 
op een perceel van 12m breedte, 
8m bebouwbaar. 
Samen kan U zo een prachtige 
ivilla vormen en uw deel kost 
slechts ± 550.000.- Fr. 

NOG SLECHTS ENKELE MOGELIJKHEDEN 
ter beschikking ; 
raadpleeg daarom onmiddellijk 

D E S P E C I A L I S T : 

Het Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n.v. 
A N T W E R P E N G E N T G E N K HOLSBEEK (Leuven) 

MEIR 18 - Tel 03/3178 20 0NDERBERGENM3 - Tel. 09/25.19 23 WINTERSLAGSTR. 20 - Tel 011/544.42 R01SrLAARSrBAA.N' 37 Tel 016/459.28 

V E R Z E K k R I N G E N 
L E V E N 

- A U T O 
- H U I S 
- I N B O E D E L 

VAN DER PAAL • VOORBRAECK EN C' 
Jan Van Riiswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 

T E L E F O O N : 03/3754.38. 

A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

ELECTRA BREE 
Uoneputstraat 28, 

— B R E F -

Telefoon : 651.88 
FX 233L 

Ik 
ben 

uirgeslapen 
wanr... 

EPEPA 
I I R E L L Ï 
Duniopilio .-.i 
STPB 

. . ik koop bij 

MATTHtEU'S 9E0ÜEN9€DRIJf 
TUUNHOUTSEIAAN 102 , • OUG E RHOUT - TEl. 35.17.13 

• IJHUIZEN : Oi<MS(raat 14.1é, Aniw. T«t. 3l.01.ia 
ttiijpënslrut 3*.«1. Aniw. t«l. 33.47.14 . G>llit«rtl«i «O, • » » « . UI . 3*.}$.^3 

W I M M A E S 

OIANAUAN. 10, BERCHEM Antwerpen. - Te l . : (03) 39.69.34. 
V- Stelt zijn kandidatuur bi] alle Vlamingen in de 

proincien Antwerpen Brabant en Oost \ laan
deren voor alle verzekenngsvormen Brand • 
Leven l'ersoonlijke Familiale Auto VV et • 
Bure Aan«prakeli|kheid 

* - Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen 
Nieuwe zaken bij huwelijk oprichten zaak enz. 

KREDIET EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP 
- f I N A N C I t R I N G E N 

- L E N I N G E N 

- H Y P O T E K E N Ie en 2e rang 

ian Van Rilswilcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38 



IK 
JAN 
SUENE«S' 

« De onverbiddelijke bestseller ». 
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ZIET 

DE 

BOEKEN

BEURS 
Minister De Riemaecker op de B.B. 

• • • 

VREDESKONFERENTIE 
Manilapwerk. 

RUSSISCHE AANVALLEN 
OP CHINA 
Pravdagelijkse kost. 

BRITSE 
GEVANGENISSEN 
No splendid isolation. 

PRINS ALBERT 
NAAR LONDEN 
Een echt londenleven ! 

ZWARTE BETOGERS 
AANGEHOUDEN .. 
.. door Mtssissipiers. 

• • • • • 

KONGOLEES 
EERSTE-MINISTER 
VERWERPT... 
.. .Moelambanale aantijgin
gen. 

BOEDAPEST 
10 JAAR GELEDEN 
Kremlin wordt er hongaar-
ne aan herinnerd. 

JACK RUBY 
BINNENKORT VRIJ... 
.. en rubidebie ? 

F.D.F.-REL 
TE ETTERBEEK 
Borginon aiix flamands ! 

TOEKOMST 
VAN DE B.SP. 
Cudellenlange palavers. 

SPION BLAKE 
ONTSNAPT 
In Blakende vrijheid. 

SOVJETLEIDERS 
WELDRA NAAR PARIJS 
De Konimune van Parijs. 

EXIT CALS 
Vliegende Hollander. 

PARLEMENT 
TE BRASILIA GESLOTEN 
Demokratie ter Braziele ge
gaan. 

« ...leeshonger stillen... » • • • reld 

juan de anarchist 


