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BOKKENrr|||EjE|i|DECLOWNS 
De woordkeuze om Het zonderling gedrag van de regering te 

tiperen is dezer dagen uitermate groot. In de volksmond bloeien 

'de spotnamen bij duizenden tegelijk. Wij hebben maar te kiezen: 

« roofridders van de Wetstraat », bokkenrijders, bokkenschie-

ters, blauwe operettenspelers, vals klinkende Blues, clowns, 

mislukte reprise van de Stomme van Portici, enz. enz. 

De jongste gebeurtenissen hebben aan het begrip stij l, zoals de 

regering Vanden Boeynants dit in politiek verband wou lanceren, 

'de doodsteek gegeven. Men kan hoogstens spreken van de kramp-

achtigf stijl van een zenuwzieke, abnormale, over haar toeren 

geraakte ploeg, die de inwendige botsingen en tegenstrijdige 

versies torenhoog opstapelt, minstens even hoog als de groteske 

grootheidswaanzin waarmee dit blauw-aeie schip van stapel liep. 

De blauwe vleugel van deze 
clowneske regering tracht zo 
mogelijk nog in clownerieën de
ze van de regeringsploeg te over
treffen : de Partij voor Vrijheid 
en Vooruitgang koestert de illu-
zie binnen een paar weken het 
land en zo mogelijk West-Eu
ropa te overbluffen met de su
per - de - super - moderne lan
cering van een even vooruitstre
vend staatshervormingsplan, 
nog nooit gezien en gehoord in 
den lande. Maar nauwelijks 
twee weken vóór de lancering 
van deze surrealistische « schuy-
te » slaagt de PVV er in zich 
op politiek vlak te gedragen als 
de meest versleten clown uit on
ze politieke warwinkel, stijl in 
volmaakt verleden tijd I 

Het scenario kent zelfs de 
meest hardleerse schoolknaap 
van buiten. He t beruchte auto
stradevignet is de druppel ge
weest die het boordevol vat van 
publiek onbehagen en dito mis-
noegdheid heeft doen overlo
pen. De PVV-ministers beten 

gretig in de appel, hun voorga 
houden door een CVP-minister 
(de legende wil nu eens dat het 
De Saegher dan weer Bertrand 
is geweest) om de zogezegd slui
tende begroting 1968 nog wat 
meer te doen sluiten. Wan t al
les wijst er op, dat deze begro
ting niet sluit en dat de rege
r ing er als een schichtige ubras-
seur d'affaires» op uit is, de ont
brekende miljoenen (of miljar
den, het steekt niet zo nauw) te 
zoeken waar die te halen zijn, 
dat is nog altijd in uwe en onze 
zakken. De sluitende begroting? 
Een vulgaire legende... 

Misschien hebben de heren 
niet eens beseft met welk vuur 
ze speelden, al zouden ze toch 
moeten weten dat de belgische 
automobilist bijna voor één 
tiende bijdraagt in de totale 
begroting (o.a. 30 miljard voor 
1966) zonder dat hij in gelijke 
mate waar voor zijn geld krijgt, 
nl . autosnelwegen, die grootse 
naam waardig. Wie ook het va
derschap van deze geniale vi-

BOEREN IN VERWEER 
De boeren zijn deze week nogmaals op straat gekomen, 

te Rumbeke-Beitem in West-V laanderen, dn hel txind van 
Waas is een beloging aangekondigd en ook in het Luikse 
protesteerden hun waalse kollega's heftig. De boer behoort 
tot de bevolkingsklasse die het meest wordt achteruitgeduu'd 
en die daaidoor niet mee geniet van de overigens betrekke
lijke algemene welvaart. In ons land wordt hij als vierde-
rangsburger behandeld, onder het beheer van een blijkbaar 
als minister o7ivervangbare waalse herebo'"r. in deze toe
stand komt maar geen verandering en de laatste jaren wor
den onze hoeten met twee nie^iiue bedreigingen gekonfron-
teerd : de europese landbouxLnntegratie en de ekonomische 
expansie, waarbij ge^n rekening wordt gehouden mei hun 
onderontwikkelde lOestand op sociaal-ekonomisch vlak. Eens 
te meer is de belgische landbouw onvoldoende op de euro
pese integ'ütie voorbereid wat leidt tot grote spanningen tn 
de prijzensektor, waardoor zijn levensminimum is bedieigd. 
Ingevolge liet ontbreken van enige urbanistische planning, 
waarin rekening zou gehouden moeten worden met de kost
bare landbouwgronrtn, valt hi] een teugelloze onleigenings-
woede en grondspekulitie ten offer. Zoals men tegenwooidig 
met de boer leurt durft men neigens en in geen enkele an
dere bex'olkingsgroep met de mensen leuren. In een tijd van 
dialoog wordt de boer voortdurend voor voldongen feilen 
geplaatit en dan nog op de meest brutale wijze. 

De Belgische Boerenbond, een soort filiale van de CVP, 
heeft lange tijd laten begaan. Toen echter nieuwe boeren-
verenigingen uit de grond rezen is deze bond wel uit de hoek 
moeten komen, zij het tegen heug en meug. Er heerst trou
wens nog steeds een ergerlijk misverstand, gewild in stand 
gehouden. Wanneer in West-V laanderen CV P-mandatarissen 
de pers attent maken op het drinkwaterprobleem op de bui
ten dan stellen we vast, dat het precies die partij is die voor 
deze achterlijke, ja middeleeuwse toestanden sinds tientallen 
jaren verantwoordelijk is. Deze mandatarissen doen dan ook 
aan goedkope en wansmakelijke demagogie. Het is de CVP 
die bijna altijd het ministerie van landbouw heeft beheerd. 
Ze is dus in eerste instantie verantwoordelijk voor de ach-
teruilstelling en de « mishandeling n van de boerenstand. 
Dat daartegen eindelijk vanwege meer en meer boeren wordt 
gereageerd kan ons slechts verheugen, te meer daar we vast
stellen dat in sommige nieuwe, aktieve hoerenverenigingen 
de Vlaamse refleks steeds groter wordt. Want vergeten we 
niet, dat de landbouw in ons land hoofdzakelijk een vlaamse 
aangelegenheid is. We kunnen dan ook niet anders dan de 
akties van deze boerenverenigingen steunen en de hoop uit
spreken dat ze nog scherper tanden zullen tonen tot ze het 
elemental) respekt zullen afdwingen dat ze als volwaardige 
stand en als belangrijke producent verdienen I 

6.IV. 

gnet-uitvinding vandaag veront
waardigd van de hand wijst, de 
onzin ervan bleek zo spoedig 
en zo duidelijk, dat zelfs de 
blinden en doven van de Wet
straat gewaar werden, welke 
bok ze geschoten hadden. On
middellijk hebben trouwens 
vlugge geesten voorgerekend 
dat het vignet nog niet alles is, 
want dat 20 t. h. hoger verze
kering op stapel staat met over--
eenstemmende belastingsstij
ging, benzineprijsverhoging, 
taks verhoging op de sigaretten 
(ja, lieve roker ook dat nog 1) 
en een verhoging van de ver» 
keersbelasting. 

He t is begrijpelijk dat d e 
PVV probeerde ons wijs te ma
ken dat ze er voor niets tussen 
zat, hoewel het juist haar minis
ters zijn die haast triomfante
lijk voor pers en tv de jongste 
« uitvinding » van de regering 
(waarom dat woord nog met 
een hoofdletter schrijven?) we-
leldkundig maakten. Vanauden-
hove meende opnieuw het be
proefde blauwe spel te kunnen 
spelen : auteur te zijn of mede
plichtige van een nieuwe geld-
klopperij doch voor het forum 
er de tegenstander van uithan
gen meteen als ridder te poze-
ren, beschermer van de zwak
ken. Een goede mop. Dat spel 
is mislukt en ook de allerjong
ste suggestie, een lening, zal het 
niet doen. Deze suggestie is al
weer van een tipisch PVV-denk-
formaat : men spreekt van aan
delen van 10.000 fr. (dus alleen 
de rijke automobilist komt in 
aanmerking, wat normaal is 
voor een partij van rijkaards en 
rijkemanszonen) die dan voor 5 
jaar zouden vrijstellen van het 
A-vignet en bij voldoende inte
kening het bedrag voor de niet-
aandeelhouders zou doen dalen. 
Men moet een volleerde kapita
listische haai zijn om met di t 
« redmiddel » voor de dag te 
komen. Het bewijst alleen wel
ke schaamteloze sjacheraars de
ze kreupele mirakelridders of 
deerlijk gehavende kwakzalvers 
de volmachtdragers en de spits-
broeders van de blauwe (en ook 
gele) partijtoppen zijn. He t 
land zal er niet in lopen, n u 
niet en bij de a.s. verkiezingen 
niet. S.W. 
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NUCHTERHEID 

Men mag van de mensen niet 
meer verwachten dan wal bij elk 
van hen menselijk mogelijk is en 
anderzijds stoot het onredelijk 
aansporen tot moedige en meest
al onmogelijke daden onvermij
delijk de massa af. Zo komt elke 
mens, die in de maatschappij be
wust is van zijn verantwoorde
lijkheid, tot het besluit dat h i j . 
niet mag overdrijven en dat hij 
de mensen moet aanpakken met 
takt, rekening houdende met hun 
aard en de omstandigheden 
waarin ze verkeren. 

Zoiets geldt vooral voor hen, 
die openlijk ijveren voor de 
Volksunie en die zich bv. bezig
houden met het verkopen van 
hun blad op straat en aan de ker
ken of die huisbezoeken afleg
gen. 

Indien men zo « gelukkig » is 
lelf tot de « helden » of tot de 
« moedigen » te behoren, dan 
vooral moet men begrip-tonen 
voor de anderen en steeds besef
fen dat men « geen vliegen vangt 
met azijn » en dat men de men
sen altijd afstoot met verwijten 
en radikale uitspraken. 

In een beperkt groepje goedge
zinden kan men misschien suk-
ses (?) oogsten met een « Bel-
gikske nikske >, maar ik ben 
overtuigd dat elke keer men zo
iets roept in het openbaar, onze 
vooruitgang bij velen ernstig 
wordt vertraagd. 

Het kan toch nooit onze bedoe
ling zijn in een klein groepje 
goedgezinde desperado's te blij
ven ronddraaien, die elkaar met 
slagzinnen ophitsen tot krankzin
nigheid toe. Zoiets ware ten op
zichte van ons volk misdadig, 
want op die manier bereiken wij 
nooit de politieke macht die on
ontbeerlijk is om voor ons volk 
de meest ideale le\enskansen te 
verwerven. 

Het is eerder onze plicht dat 
we ieder op onze plaats en met 
onze middelen en mogelijkheden 
onze medemensen winnen voor 
onze overtuiging zo talrijk en zo 
volledig mogelijk. Daartoe is 
vooral de kracht van het nuch
tere idealisme nodig, samen met 
het voorbeeld van een ernstig be
leefde overtuiging, die eerbied en 
navolging afdwingt. 

M.V., Vilvoorde. 

ONDERWIJS 
VOOR GEHANDIKAPTEN 
IN DUITSUHD 

Toevallig las ik betreffende de 
moeilijkheden voor ouders met 
gehandikapt (doof-stom volgens 
de schrijver in « De Gazet van 
Antwerpen ») kind hier in Duits
land. 

Dat is natuurlijk een uiterst 
geval. Maar er zijn nog andere en 
uiteindelijk ook zware moeilijk
heden als men zich alles goed 
voorstelt. 

en gij 
KOERSWIJZIGING ? 

Eerst is er het feit dat wij 
ouders geen keuze hebben, daar 
er maar één school is. Daar kan 
niets aan verholpen worden en 
het feit blijft dus in zijn gehele 
grootheid. Het noodzakelijk 
kwaad brengt al een zekere span
ning tussen de polen huis-school, 
die niet bevorderlijk is voor het 
welzijn van het kind. 
In het perspektief van wat voor
af ging zou ik \ \at volgt willen 
voorleggen als probleem. 

1. liet feit van dubbelen kan 
hier in Duitsland niet tekeer ge
gaan 'worden door verandering 
van school, waar toch een kans 
mogelijk is in België. 

2. Welke zijn de normen voor 
het weigeren van een kind hier 
op de lagere school als het ab
normaal of minderuitgesproken 
afwijkt van het doorsnee kind ? 

3. Is het voorzien dat de hoofd
onderwijzer parallelklassen in
richt om de zwakke kinderen 
met een minimum programma 
het lezen, schrijven en rekenen 
bij te brengen. In België bestaan 
er scholen (vb. St .Jozefinstituut 
te Zwijnaarde bij Gent waar zelfs 
schijnbaar hopeloze gevallen ver
schillende jaren doen over het 
leren lezen) waar men overscha
kelt op een beperkt programma. 
Broeders van Liefde. 

4. Hoelang mag men een kind 
in een eerste leerjaar houden als 
het niet bekwaam is na één, twee, 
drie jaar nog niet kan lezen of 
schrijven, daar het bij het over
gaan wellicht nooit meer de 
kans krijgt te leren lezen. 

Kunt u daar een antwoord op 
geven langs < WIJ »-vi. nationaal 
of anders. Indien nodig kon daar 
wel eens een parlementaire 
vraag over gesteld worden ? 

U van harte dankend voor de 
degelijke akti\iteit van de Volks
unie-* WIJ »-Vlaams-natiünaal-
strijders. 

F.V., Duitsland. 

HAKENKRUISEN 

Iedereen heeft waarschijnlijk 
in de kranten reeds gelezen hoe 
te Etterbeek de aanplakbrieven 
voor de vlaamse school beklad 
werden en hoe te Bosvoorde op 
de gevel van een vlaamse wijk-
school hakenkruisen geschilderd 
werden. Het is toch nogal kras 
wanneer we weten dat dit alles 
dan nog gebeurt op onze eigen 
grond : vanouds vlaamse gemeen
ten ! Maar wij, die niets méér 
dan ons recht eisen, zijn natuur
lijk de ekstremisten. Wij zijn de 
onverdraagzamen en de imperia
listen. Is er op waalse grond of 
in Brussel al ooit één franse 
school beklad ? Heeft men ooit 
in een vlaams publiek geroepen 
over scholen die moesten in 
brand gestoken worden ? Er zijn 
al tientallen vlaamse scholen van 
elke graad tekort in het brusselse 
en dan v.il men de weinige be
staande nog afbreken ! En daar
tegenover staan wij dan met on/e 
braaf-vlaamse « gematigdheid en 
ons « begrip >. Ik vraag me in 

kom 
veilig 
thuis 

alle ernst af hoelang de Vlamin
gen dit nog gaan verdragen. Het 
grenst soms aan het ongelooflij
ke, h ^ walgelijk mosselachtig 
dit volk is. 

Waar staan onze beroemd-
maclitige unitaire partijen nu 
met hun « gelijke rechten voor 
allen > ? 

De « machtige » CVP, het 
« schild van Vlaanderen » en de 
«volksvoelende» BSP en de PLP-
PVV, de kampioen van de gelijk
heid van alle Belgen ? 

Zij die lïteeds de mond vol heb
ben over fascisme en ekstrerais-
me : dit is er van de zuivere 
soort. Ik stel me soms de vraag 
of wij deze hatelijke rechtsver-
krachtingen niet zelf met « har
de » argumenten moesten beant
woorden. Ikzelf ben nog niet 
vergeten hoe verleden maand 
mijn jongste dochtertje door die 
lui is afgeranseld. Maar natiuir-
lijk worden dergelijke daders 
nooit gevonden, laat staan opge
zocht. 

Ik denk dat er momenteel maar 
twee alternatieven zijn : stevige 
financiële steun voor onze brus
selse scholen (waar blijft 
« WIJ > ?) en een klinkende 
verkiezingsoverwinning in Vlaan
deren én te Brussel van de Volks
unie. 

Er staat in onze strijd om het 
bestaan in Brabant teveel op het 
spel om nu nog de zaken licht op 
te nemen. 

J.M., Bosvoorde. 

Sedert wanneer is een koers
wijziging gekomen in de vlaams-
nationale gelederen wanneer 
men een Sporenherdenking in
richt ? Is het zingen van vlaamse 
volksliederen nu plots kinder
achtig en naïef geworden ? Zijn 
de werken van Emliel lluUe-
broeck. Armand Preudhomme, 
Jef Tinel, Ignace De Sutter en 
onze oud-nederlandse volkslie
deren nu ook in Volksunie-mid
dens « taboe » ? 

Uw korrespondent uit Blan
kenberge sloeg de bal mis ! Als 
spreekbuis van een groep ant-
werpse toeristen die het feest in 
het Casino op 11 juli bijwoonden 
protesteer ik tegen het tenden-
sieus verslag in « WIJ ». 

Het optreden van de « Fro-
groep » was , indrukwekkend. 
Mevr, A. Van Walleghem was een 
verra.ssing voor velen. Het dank
baar en langdurig applaus dat 
haar ten dele viel sprak boekde
len. Willem De Meyer was het
geen hij reeds,,30 jaar is : een 
bezielende kracht ! 

J.M. 

Dit wü niet zeggen dat ik voor. 
stander ben van franse preken 
integendeel, doch wanneer het 
prixate zielzorg betreft dunkt mij 
het gerechtigd te zijn dat deze 
onderpastoor zich bedient en a l . 
leen bij échte franssprekenden, 
van de franse taal. Indien niet 
bewezen is dat E.H. de Vos do 
Molderghem stelselmatig d» 
vlaamse parochianen met derge. < 
lijke brieven bewerkt, betreur ik ] 
ten zeerste de publikatie van dit 
« dokument >. 

J.N., Oostende, j 

VOLK EN STAAT 

RECHT OP FRANS 

In een der jongste nummers 
van « WIJ •» werd een « doku
ment » gepubliceerd, zonder énig 
spoor van kommentaar. 

Het betreft hier een in het 
Frans opgestelde pastorale brief 
van een onderpastoor uit Oos
tende aan niet-thuisgevonden 
personen. 

Indien deze eerwaarde heer 
dergelijke brieven zendt aan Vla
mingen uit zijn parochie, is zijn 
handelwijze ergerlijk. Doch ik 
geloof er niets van. In Oostende 
zijn een aantal franssprekende 
mensen die in geestelijke zaken 
recht hebben op hulp in hun taal. 

Mechelen heeft beslist dat de 
erediensten voortaan in de 
« landstaal » mogen opgedragen 
worden : in het « Belgisch » dusl 
Nogmaals geeft de kerkelijke 
hiërarchie blijk van haar unita-
ristische overtuiging. Uitdrukke- ' 
lijk wordt ervoor gezorgd dat er ! 
geen sprake is van volkstaal, ' 
want hierdoor erkent men dat er 
in België drie verschillende vol
keren leven. 

Dr. P.C. Paardekooper betoog
de onlangs in ons weekblad dat 
het vlaamse volk in het ootje 
wordt genomen door het klerika
lisme. Ons klerikalisme voedt het 
unitarisme I 

Vorig jaar (13 mei) kwam er 
reaktie vanuit het vlaamse 
« kamp s>. Zal het hierbij blij
ven ? Of vechten wij verder tot 
onze laatste rechten afgedwon
gen zijn ? . 

H.D.S., Brussel 8. 1 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in . 
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkortinjr 
Toor. OTCF de lezersrubriek 
wordt geen briefwisseling ge-
voerd. 

van de redaktie 

Bniasel , 23 september 1967 
Bet r / PVT-plaanea met r ad io - jou raa l i s t ea 

De PW gaalj einde dese raaaad kongresaerea 
t e Kaokke. Het zêl een "boum-koagres" vordea 
het aaaschl ja vaa de belglscbe wereld moet 
veraaderen wanneer de PW de v o l s t r e k t e meer
derheid zou veroveren, soals ze ervaa droomt. 

De p a r t i j vaa de vooruitgaag v i l ook de par 
t i j van de v r i jhe id z i j a . We weten a l laag 
dat de blauwe herea daaroader hua vr i jhe id 
v e r s t a a » . Hua voo r s t e l b i j vb. om (3e jouraa-
l i s t e a van radio ea t e l e v i s i e ia hua s t a tuu t 
aaa t e t a s t e a door hea - wanneer 
hoves het a l leen voor het zeggen 

door aaderea t e 
t e depo l i t i ze ren ea door 

voor "aieuwe ea f r i s s e ideéTea" 
t e s taaa r u i k t s te rk ïuiar bekaott iag vaa 
pe rsvr i jhe id , voor zover we de joageas vaa 

de Vaa Audea-
zoudea heb-
vervaagea bea - r ege l aa t ig 

t ea eiade de BRT 
afv isae l lag 
i a 
de 
de BRT vandaag reeds a l s v r i j e j o u r a a l i s t e a 
mogen beschouwea. Dé PW zou echter l i c h t 
geneigd z i ja een s tap verder te gaaa ea ook 
pogiagen durvea oaderaeoea oen de jouraa l i s t en 
van de gedrukte pers te nuilbaaden. Nu reeds 
i s daarvan sprake. We zullen er geea nacht 
slapea voor l a ten Oisidat we weten dat de droom 
van de vo l s t r ek t e PW-meerderheid een i j de l e 
drooca i s ea zel fs waaneer deze droom miraku-
leus genoeg werkelijkheid zou worden de ?\^J 
toch a i e t b i j machte zou z i j a de pers t e 
muilbanden. Want dat zou aeerkomea op haar 
t o t a l e i k e e n s t o r t i a g . Qui maage de 
se ea crève? Zelfs met het eetve " 
blouwe bou r geo i s . . . 

la p r e s -
en vaa 
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Weekend van het Partijbestuur 

inzet 
van verhoogde 

aktiviteit 
(red.) Tijdens het -voorbije weekend heeft 
het partijbestuur van de Volksunie in de 
limburgse Kempen nabij Genk een twee
daagse vergadering gehouden, waarop een 
aantal vraagstukken grondig werden onder
zocht en besproken. 

Als bazis voor de bespreking werden een 
aantal rapporten voorgedragen, waarin een 
nauwkeurig beeld werd opgehangen van de 
V.U.-organizatie en -akti\iteit in de 17 
Vlaamse arrondissementen. Uit deze rappor
ten bleek dat de toekomst en in het bijzon
der de e.k. verkiezingen met vertrouwen te
gemoet mogen gezien worden. Een aantal 
maatregelen werden voorgesteld om, door 
een verhoogde propagandistische en orga-
nizatorische aktiviteit, de voordelen die in 
de huidige politieke konjunktuur schuilen 
te vergroten en zodoende alle voorwaarden 
te scheppen voor een nieuw groot elekto-
raal sukses. 

Ruime aandacht werd besteed aan enkele 
knelpunten in de organizatie en aan het 
probleem van een snellere doorstroming 
van ideëen, suggesties en aanbevelingen 
van de bazis naar de top van de partij en 
omgekeetd. 

De besprekingen op <lit weekend van het 
Partijbestuur hebben geleid tot het opstel
len van een aantal richtlijnen en aanbeve
lingen die in de e.k. tijd als leidraad zul
len gelden voor de partijaklivileiten op 

alle niveau's. In dit verband zullen zeer 
spoedig in alle arrondissementen vergade
ringen belegd worden, waarop een afvaar
diging van het Partijbestuur het woord zal 
komen voeren en grondig overleg zal ko
men plegen met de aiTondissementele ka
ders. 

Naar buiten uit zullen de rezultaten %'an 
de naweek en van de arrondissementele 
vergaderingen reeds zeer spoedig blijken in 
een verhoogde propagandistische aktiviteit, 
die de inzet is van een werkprogramma dat 
zich uitstrekt tot aan de e.k. verkiezingen. 
De kaderdagen van de partij, midden 
oktober, ontlenen hun uitzonderlijk belang 
aan het feit dat zij het uitgangspunt van 
dit propaganda-offensief zullen voiinen. 

• « Wallonië 1985 » 

liever namen 
dan 
ottignies 

(led.) Een 100-tal intellekt.uelen te Char
leroi heeft een vereniging voor studie en 
aktie opgericlit, met nadruk op de waalse 
ekonomische belangen. Deze groep, die 
vooraanstaanden, omvat en waartoe reeds 
partijmensen van diverse aftakkingen zijn 
toegetreden of hun steun verstrekken, is 
(altans voorlopig) de uitzondering op de 
regel, want niet alleen beschouwt hij een 
universiteit als een belangrijk ekonomisch 
element, liij trekt in verband met Leuven-
Frans ook de juiste konkluzie, die wonder
wel past op de vlaamse vizie, nl. dat een 
volwaardige waalse universiteit niet in het 
brabantse of brusselse kan ontstaan doch 
wel in het hart van Wallonië, meer be-

NATIONALE 'LOTERIJ 
EEN SUPERHOOG LOT VAN 

7 MILJOEN ! 
1 lot van 2.000.000 F 
Hot van 1.000.000 F 
1 lot van 500.000 F 
2 loten van 

12 loten van 
42 loten van 

200.000 F 
100.000 F 

50.000 F 

84 loten van 25.000 F 
240 loten van 10.000 F 
420 loten van 5.000 F 
600 loten van 2.500 F 

3.600 loten van 1.000 F 
12.000 loten van 500 F 

60.000 lofen van 300 F 
+ 50 troostprijzen van 10.000 F 

IN HET 
TOTAAL 50.400.000 F IN 77.054 

LOTEN 

Het biljet: 140 F Het tiende: 15 F 

TREKKING OP 25 SEPTEMBER 

paald te Namen 1 Ottignies niet, Namen 
wel! 

Daar staat men toch wel van op te kij
ken, niet alleen wij, doch ook in de redak-
ties van de brusselse frankofone pers die 
deze onverwachte kronkel in de hersenen 
van de waalse inteilegintsia als een zeer 
onaangename verrassing ervaart, te meer 
daar « Wallonië 1985 » zinnens is in an
dere waalse steden groepen op te richten. 
De brusselse pers ziet dan ook het spook 
opdagen van een waalse-vlaarase dialoog 

boven het hoofd van Brvtssel heen wat 
nochtans slechts normaal en wenselijk is. In-
tussen : één zwaluw maakt nog geen zomer. 
We begroeten deze kiem van een nieuwe 
waalse houding (eindelijk zijn er Walen 
die beseffen dat ze met Leuven Frans naar 
Namen een onbetaalbaar geschenk krijgen, 
nota bene in een industrie-arm gebied) met 
genoegen doch ook met een zékere rezerve. 
Eerst zien of «AVallonië 1985» groeit tot een 
vohvaardig gesprekspartner en of er geen 
wielen afdraaien. 

Wanneer het al licht begint te 
vriezen in de Ardennen en de nach
ten fris worden dan is dat een zeker 
teken dat de herfst voor de deur 
staat. Met zware vertraging is dit 
jaar het jagersinstinkt bij de socia
listen ontwaakt, misschien omdat 
Jo8 Van Eynde van zijn operatie be
komen is en opnieuw dreigend met 
de rode goedendag zwaait in de 
Somersstraat en op het socialistisch 
partijburean. D« BSP heeft einde
lijk ontdekt dat ze een oppozitiepar-
tij is en geen partij, die ondanks 
een blauw-gele regering alleen de 
Kamervoorzitter mag leveren. Er 
was echter een zondvloed van ver
kapte belastingsverhogingen nodig 
en een nieuwe reeks aanslagen cp 
de geldbeugel van Jan en Alleman 
(vooral kijkend, rijdend en luiste
rend België) om de langdurig sla
pende « oppozitie » van Collard en 
Van Eynde wakker te schudden. 
Het zou ons dan nog niet verwon
deren dat het « une fausse entree » 
werd vermits VDB de eis tot 'lijeen-
roeping van het parlement pareert 
met een sito presto uitholling van 
wat de blanwe pers « de PVV-op-
stand » heeft genoemd. Tenzij men 
de VU-eis (die op deze van de BSP 
niet heeft gewacht !) tot vervroeg
de bijeenroeping van het parlement 
als eis van d* totale oppozitie inter
preteert, vermits de overige par
tijtjes niet als oppozitie kunnen be
schouwd worden. Wanneer twee 
partijen toch uiteenlopende opinies 
vertegenwoordigen, dan menen we 
dat de VU uiteindelijk de BSP van 
die « verkeerde intrede » nog zal 
redden. Tot wat politiek al niet 
leidt... 

Zetten we nu maar de gekheid op 
een stokje en k^vijten we ons op 
ernstige wijze van onze wekelijkse 
beroepskijkplicht. Het heeft weer 
eens « gestormd » bij de PVV, die 
van haar eigen moed schrik krijgt. 
Het is weer eens op een storm in 
een glas water uitgelopen en dat in 
een partij, die de belachelijke pre
tentie heeft. België grondig te her
vormen tot een supermoderne staat. 
Maar intussen in eigen schoot regel
matig operettes a la Portici opvoert 
of vals klinkende napolitaanse lie
deren zingt. 

Opgeschrikt door de reakties van 
het publiek na de lange reeks 
prijs- en belastingsverhogingen, bij

na onmiddellijk gevolgd door de 
aankondiging van tv- en radio-taks
aanpassingen en het A-vignet, beslo
ten de regenten van het PVV-buro 
hun regelmatig weerkerend num
mertje uit te voeren. Om zich nog
maals aan te stellen als de verdedi
gers van de belastingsbetalers (een 
hardnekkige illuzie bij blinden en 
doven) protesteerde het buro tegen 
deze verhoging en zouden er in het 
parlement harde woorden vallen. 
Want het parlement zou (vervroegd, 
heren ?) uitspraak moeten doen en 
dan zou blijken dat de PVV tegen 
de verhogingen zou stemmen. In 
een aangelegenheid die de regering 
nota bene normaal binnen het kader 
van haar volmachten zonder raad
pleging kan oplossen, volmachten 
die nochtans geestdriftig door de 
blauwe kudde (samen met een min
der geestdriftige gele kudde, die 
een met-de-dood-in-het-hart-kom-
pleks koestert) werden gestemd. 
Voor de gelegenheid werd een leu
gen verspreid : de PVV-ministers 
waren zogezegd niet ingelicht ge
weest, wanneer een klein kind weet, 
dat in het kabinet dergelijke beslis
singen door alle ministers worden 

clercq ! Dat nam VDB echter niet 
en hij maakte de PVV duidelijk, dat 
indien de PVV opnieuw het spel 
wou beginnen van terzelfdertijd re
geringspartij en oppozitiepartij te 
willen spelen, er vervroegde verkie
zingen als oplossing konden gevon
den worden. De h. Vanaudenhove, 
die tegenover Paul de Gier minder 
praats heeft dan voor een BBC-mi-
kro, scharrelde fluks achteruit en 
nam er vrede mee, dat de aange
kondigde « aanpassingen » eigenlijk 
maar « ter studie » zijn. Daarmee 
zal de PVV toch een beetje kunnen 
vlaggen als « verdediger van enz. » 
zij het maar met een hemdvaantje. 
Waarschijnlijk heeft echter ook 
VDB de gelegenheid te baat geno
men, om zijn jongste gierenstreek 
wat uit te stellen en de betalende 
gemeente wat op adem te laten ko
men. Misschien is hij Omer wel 
dankbaar onverwachts en willens 
nillens wat psychologisch inzicht te 
hebben gekregen. Want de aderla
tingswoede is niet alleen een ken
merk van de PVV-ministers maar 
ook van de CVP-regeerders. Dat de 
CVP regelmatig door de BSP of de 
PVV in de zak wordt gezet, is uit-

beroepsHALVE 
bekeken 

besproken en bovendien, wanneer 
krullebol Willy in hoogsteigen, 
beat-glimlachende persoon de « aan
passingen » voor de toen nog niet 
stakende TV had bekend gemaakt. 
Men kon trouwens in sommige bla
den op de ene bladziidc de Napel-
sestraatleugen lezen en een eind 
verder de mededeling door De-

eindelijk haar zaak Indien ze de 
partij der bedrogenen wil zijn, moet 
zij dat zelf weten ; dat maakt onze 
zaak niet. Want uit heel deze his
torie valt alleen te leren, dat CVP 
en PVV twee handen op één buik 
zijn, wat o.a. mogelijk is door de 
dezertie van de arbeidersvleugel in 
de CVP, die alleen met de lippen 

tegen de a-sociale politiek van deze 
roverskliek protesteert doch laat be
gaan. 

De regeringskrizis is niet voor 
morgen, omdat de regeringspartijen 
(geen \an beide !) tans niet zouden 
durven voor het kiezerskorps ver
schijnen en omdat de PVV binnen 
veertien dagen haar « schaterlach-
kongres » te Knokke moet houden, 
waar de neo-liberale revolutie zal 
afgekondigd worden in een uiting 
van brusselse grootheidswaanzin 
zonder weerga. 

Voor het overige doet de nieuwt 
stijl het wonderwel ouderwets 
Staking bij de BRT-RTB met nood-
uitzendingen die het blijkbaar beter 
doen dan de normale uitzendingen . 
staking bij de tollenaars en halve-
lings bij de fiskuspieten, die noü 
niet zoveel durf hebben als dt 
kaki-mannen ; boerenbetogingen in 
het Luikse, het land van Waas en 
West-Vlaanderen, van moegetergdt 
mensen die op de sociale ladder op 
de onders-te trede staan en de laat
ste jaren zwaar getroffen worden 
door de urbauistische anarchie er 
grondspekulatie ; een heropflakke 
rend dispuut over de universitaire 
expansie met een zich in duizend 
bochten kronkelende Houben tegen 
over zijn partijgenoot Derinne 
wiens stelling (en deze van alle 
Vlamingen) steun kreeg uit een 
eerder onverwachte hoek, deze van 
waalse intellektuelen die met gezag 
en argumentatie de overheveling 
van Leuven-Frans naar... Namen 
eisen (eindelijk gaat er bij de 
Walen een licht op, het is niet voor 
tijd !) dat hen reeds een eerste ban
bliksem van de une-et-indivisible 
« Libre » op de hals haalde. 

De intrede in de arena begin no 
vember belooft dus woelig en ru
moerig te worden. Men zal gekon-

fronteerd worden met een katastro-
faal financieel-politiek bilan. Dan 
zal schaterlach-Knokke reeds achter 
de rug zijn en zal Vlaanderen vlak 
vóór 5 november staan, een nieuwe 
etappe in de geboorte van een 
Vlaamse natie, die de belglsche aka-
démicien Marcel Thiry in een opge
merkt artikel, verschenen in een 
frans tijdschrift, heeft ontdekt in 
een Götterdiimmering-argumentatie 
ten voordele van de aansluiting 
der « waalse natie » bij la mère 

patrie... „ 
^ r.D. 



Anti-nationale koopjes 

liberale 
teorie en 
praktijk 

i'(j.c.) Reeds in vroegere nrs. van « Wij > 
' is er op deze plaats een beknopte terecht
wijzing gegeven aan het adres van de heer 
Michel Van Lindt, die een artikel « Een 
Diets arrondissement » pleegde in het week
blad « Vrij Limburg », orgaan van d& PVV 
in Limburg. Zijn artikel was nl. « in fla
grante tegenspraak met het officiële PVV-
programma. Stelde hun nationale voorzitter 
onder vonn van een wets\oorstel niet voor 
de Voerstreek terug over te hevelen naar 
Luik ? 

Bij gelegenheid van een PVV-meeting in 
Limburg, konden wij vaststellen dat de 
Vlaamse mensen werden aangelokt met 
vlaams-nationale liederen, langs mikro uit
gezonden, terwijl even daarna de PW-spre-
kers o.a. Michel Van Lindt en voorop Van-
audenhove, de vlaamse ekstremisten (?) en 
federalisten aanvielen als de meest verder
felijke lieden. Loketten-vlaams naar buiten, 
anti-vlaams naar binnen : dat is de waie 
aard van deze partij. 

In het nr. van 12 aug. van « Vrij Lim
burg » verscheen weerom een artikel van de 
hierboven bedoelde persoon i.v.m. « Oost-
België ». 

« Het princiep der beschenning van de 
taalhomogeniteit is ontleend aan het een
voudig en primair natuurrecht. Zij die 
doorheen de geschiedenis hun winstbejag 
steeds hebben gebotvierd ten koste van dit 
recht, beschikten daarbij wel over handig
heidjes genoeg om de argeloze luidjes in 
slaap te doen. Onder deze tellen vooral de 
argumenten die moeten doen uitschijnen 
dat de taal ten slotte geen belang heeft. 
Elk standpunt dat ook maar de schijn zou 
aannemen zich een koopje te veroorloven 
met de rechten van een onze taalgemeen
schappen, moet van de hand gewezen wor
den als antinationaal ». 

Men kan dan best al beginnen met na te 
gaan hoeveel maal de P W de baanbreker 
is geweest van deze antinationale koopjes 1 
De steller steekt zelf een vinger als een Tjalk 
in het blauwe oog, vooral i.v.m. < Oost-
België », waarover hij schrijft. 

Wij hebben (nogmaals) menen aan te 
tonen hoe dubbelzinnig hun spelletje is. 

Wij zullen de aangehaalde uittreksels wel 
kunnen gebruiken na het nationaal P W -
kongres dat in het najaar te Knokke zal 
plaats vinden, en waarop « nieuwe » en 
< gedurfde » stellingen naar voor zullen ge
bracht worden, ter bevordering van de « na
tionale eenheid > en « vrijheid >. Kortom 
het zoveelste « antinationaal koopje » op 
de rug der Vlamingen. 

Zal « Vrij Limburg » en M. Van Lindt 
de nodige konsekwenties trekken ? Het ware 
al te veel gevraagd... 

Oudministeriële onzin 

gangmaker 
van 
federalisme 

dragen in een van de brussels boulevard
bladen, waarop minister De Saeger in zijn 
jongste 11-juli rede heeft gezinspeeld. 

Het komt ons nuttig voor daaruit enkele 
passages te vertalen, omdat wij menen dat 
de Vlamingen moeten weten hoe men in 
bepaalde brusselse leidende kringen tegen
over hen staat. Eigenlijk zouden we het 
gehele artikel moeten vertalen, maar het 
ware zonde van de goede tijd die wij daar
aan zouden ^'ermorsen en van de plaats
ruimte die wij daaraan zouden moeien be
steden. Een paar uittreksels kunnen vol
staan om een idee te geven van de stomp
zinnige opvattingen van de senator. 

Over buitenlandse zaken : « onder voor
wendsel van taalevenwicht wordt men' be
noemd op grond van de taal die men 
spreekt en niet op grond van zijn bekwaam
heid ». Voor iemand die tussen de regels 

kan lezen beickent dit niets anders, dan 
dat de Vlamingen per definitie onbekwaam 
zijn om diplomaat te worden en dat die 
bekwaamheid alleen bij de fiankofonen te 
zoeken is. Natuurlijk : als de frans-ééntalige 
graaf-van-hicr-(ot-ginder of de baron-v an-
ZHS-en-zo /iju diplomatiek postje maar heeft, 
is alles dik in orde; de Vlaming die zich 
in den vreemde op de belgischc ambassade 
aanbiedt, zal dan wel een hulpkleikje vin
den om hem te woord te staan. 

Over de administratie : « Daar is het fla
mingantisme heer en meester. De zogezegde 
tweetaligen spreken er een boers en ver
ward fians, zodat men zich afvraagt door 
wie en hoe zij in de taaiexamens onder
vraagd werden. Waar de franstaligen afge
wezen worden voor een kleine uitspraak-
fout, worden de Vlamingen aanvaard wan 
neer ze geen frans kennen. Meent men dat 

(mvdb) Mocht er ooit een prijs ingesteld 
worden voor het idiootste en misdadigste 
artikel over de vlaaras-waalse betrekkingen, 
dan zou die ongetwijfeld moeten toege 
kend worden aan de brusselse PVV-senator 
Moureaux voor een van zijn onlangse bij-

prins ka rel 
De verdedigers van de « moderne » grondwettelijke monarchie hebben heel 

wat snaren op hun viool, maar de meeste daarvan zijn lastig te stemmen of 
staan op het springen. Speciaal hier in België wijzen de paladijnen van de troon 
er op, dat de kroon op treffende wijze de eenheid van twee taalgemeenschappen 
simbolizeert. Het simbool is al niet veel beter dan de werkelijkheid; want wie 
ztou durven loochenen dat de Sakesn-Koburgers méér aan de andere dan aan 
onze kant van de taalgrens in « hun » milieu leven ? Daar wordt de troonpila-
ren ook gezegd dat het vorstelijk gezin, de koninklijke familie in haar schone 
harmonie een voorbeeld is voor de morele deugden die het land, eerbiedig 
opkijkend naar La Familie, groot maken in zijn eeni\)ud. Maar oejejoej : de 
vorstelijke harmonie klinkt zo mogelijk nog valser als het wijsje van het Si'm-
bool der Eenheid. 

De « affaire Karel » vindt haar oorsprong in een aantal ruzies en ruzietjes, 
die niet zouden misstaan bij een huiskrakeel in de Hoogstraat of in het Schip-
perskwartier (zonder dat we deze wijken speciaal in \}pspraak willen brengen!). 
Ze zit met stevige wortels vast in het verleden van de comte de Flandre. Als 
tweede zoon in een vorstelijk gezin zag hij zich geplaatst in de schaduw van 
een dauphin, waarnaar alle ouderlijke en publieke belangstelling uitging. Zijn 
weinig benijdenswaardig lot van eeuwige tweede en verwaarloosde is geen Ufii-
cum in de geschiedenis van de « moderne » europese vorstenhuizen. Georges 
VI van Groot-Brittannië, « bij toeval > iop de troon geklommen na het huwe
lijk van zijn vorstelijke broer met miss Simpson, hield uit zijn kinderjaren een 
vreselijk minderwaardigheidskompleks met stotter- en stamelbuien over. Zoals 
je ziet : met de vorstelijke modelgezinnen loopt het vaak nogal eens erg los!, 

Karel telde zo weinig mee tip Laken dat, toen zijn vader te Marche-les-
Dames van de rotsen tuimelde, niemand van de « entourage » er aan dacht 
ook de jongste zoon daarvan op de hoogte te stellen : het duurde 24 uur vooral
eer de zwervende prins « ergens te velde > in kennis gesteld werd van het over
lijden. 

De harmonie in de familie verbeterde er niet op na de troonsbestijging van 
Leopold in. De oudste zag zich in de jaren voor de tweede wereldoorlog ver
plicht, zijn vorstelijk gezag in de weegschaal te werpen om de jongere een 
huwelijk « beneden de stand » uit het hoofd te praten. Toen dan enkele jaren 
later de krijgsgevangen weduwnaar zelf huiude met de niet-adellijke dochter 
van een westvlaams reder, zal dat beslist geen balsem op Karel's wonden ge
weest zijn. Men schnjft hem zéér bittere vergelijkingen tussen de hemzelf ont
zegde patissierdochter en de redersdochter van zijn broer voor : of garnaal dan 
zoveel lekkerder riekt dan pateekes? 

Het leven van de prins was tot op dat ogenblik niets anders geweest dan 
de lediggang van een vorstelijke nietsnut. Toen na de oothg Leopold « door 
toedoen van de vijand > in de onmogelijkheid was te regeren, kreeg de prins-
maquisard ineens een taak en een opdracht. Hij begon er aan, naar hel schijnt, 
met lange tanden : niets voor hem om deftige gezichten tegen meneren met 
een stijve boord te trekken en om zich te ymderwerpen aan de regels van een 
protokol dat hij voordien met alle mogelijke middelen ontvlucht had. Maar 
< l'appétit vient en mangeant > .• het uitoefenen van het ambt — onderbroken 
door tal van kleine en grote escapades naar het halfdonker xvereldje waarin de 
prins, zoals boer Bavo, nogal thuis was — begon hem te bevallen. Serieuze 
mensen hebben later beweerd dat Karel een goed regent was en dal het regen
taat hem de gelegenheid schonk om blijk te geven van de grote Saksen-Koburg-
gaven die opvoeding en lediggang tot dan toe onderdrukt hadden. Het klinkt 
fraai, maar de werkelijkheid is wel « enigszins 1> anders : het regentaat was in 
werkelijkheid een voogdij,met ah onmondige (^evoogd'S)0prins en met dis werke
lijke regenten een diietal, waarvan de fanatieke vlaamshater Holvoet de spil zuas.' -

Het regentaat ivas de periode van de losgelaten represneki\}kodillen. Karet 
had volop de gelegenheid om nu eens echt vorstelijk te doen en om een der 
weinige echte privilegies van de grondwettelijke monarchie te hanteren : het 
genaderecht. Aan dat oor bleek de prins echter stokdoof te zijn en de tientallen 
en tientallen fuziljades oveial in het land bleken hem niet uit zijn vaste och-
tendslaap na een gevuld nachtje te kunnen wekken. 

De terugkeer van Leopold en het hernieuwd onderduiken in de ledigheid 
hebben de familieveten stellig niet verminderd. De familie groeide verder uit
een en Karel begon sistematisch alle gelegenheden te benutten om de « ande
ren » te pesten. Zo weigerde hij de dotatie; door zijn weigering viel immers 
des te beter op, hoe zijn doorluchtige oudere b)oer verder bleef genieten van 
de officiële ruif. En \)ok : hoe play-boy Albert een dotatie kreeg, iets tvat hij
zelf — als jongere broer van de koning — nooit had gehad. ' 

Om de familie een reusachtige erfenis-pee te stoven, besloot de in rekenen 
met al te beslagen gewezen regent, zijn hele hebben en houden om te zetten 
m een lijfrente, onbereikbaar voor de clan vastgelegd in het buitenland. De 
rest van de « affaire » ken je voldoende uit de kranten van de jongste xueken : 
de verbitterde, rancuneuze, wantrouwige, mensenhatende, 'wereldvreemde prins-
*>p-retour verloor zijn niet onaanzienlijk foiluin ui omstandigheden die beslist 
geen nieuwe parel zijn in de Kroon. 

dio Genes. 

— — — — ^ — — — — — « — ^ wu 

dit zal blijven duren? Meent men dat de 
franstaligen nog langer zullen blijven dul
den, in hun land behandeld te worden als 
zwaite schapen, die onderworpen zijn aan 
al de grillen van het militante flamingan
tisme ? Het uur van de opstand zal onver
mijdelijk komen ! ». 

Als dit geen verkapte aanhitsing tot op. 
stand is, met de bezwarende omstandigheid 
dat de dader een oud-minister is, dan be-
giijpen wij er niets meer van. Maar het 
is nog niet alles. 

« De federalisten die wind gezaaid heb
ben, zullen de eersten zijn om storm te 
oogsten. En wat zal Vlaanderen doen? 
Door Nederland verlaten, aan zich zelf 
overgelaten, zal het een dekadentie bele« 
ven die nog veel erger zal zijn dan die 
welke zijn lot was in de XIXde eeuw >. 

Wij nemen er akte van dat de heer Mou
reaux toegeeft dat het met Vlaanderen in 
het unitaire België erg gesteld was. Zo be
kent hij tenslotte het ïegenovergestelde van 
wat hij wilde bewijzen. Zo 'n artikel zou 
echter niet rond zijn, indien er geen vul
gaire hatelijkheid bijgesleurd was : « Het 
gevaar dat België bedreigt is veel erger 

'dan het federalisme. Het is het door ven 
Bissing zo geliefde separatisme ». 

En om te besluiten : die meneer is mi
nister geweest, belgisch minister van open
bare opvoeding, en hij wacht met onge
duld om weer minister te worden. Als ge 
het mij vraagt : raaskallers als de brussel-
se senator-minister Moureaux zijn de beste 
gangmakers van het federalisme, want door 
hun misdadige verdraaiing van de feiten 
versterken zij ons in de overtuiging, dat 
voor Vlaanderen in het België van de Mou
reaux' gelijkgerechtheid onmogelijk i». 

BIJ P.V.V.-paria's 

huilen 
nader dan 
lachen? 

(w. de mei-,) Ondanks de vakantie hebben 
wij benieuwd geluisterd naar de door « Het 
Volksbelang » aangekondigde < schater
lach >, die uit de L.V.V.-rangen zou op
stijgen zodra het P.V.V.-hoofdkwartier het 
geheimgehouden werkdokument zou be
kend maken beïreffende de regeling van de 
vlaams-waalse verhoudingen, dat moet die
nen tot leidraad \an de besprekingen op 
het P.V.V.-kongres te Knokke. 

Het P.V.V.-kongres staat nu voor de deur. 
maar we hebben van al dat geschaterlach 
nog niets gehoord. 

Zouden de L.V.V.-ers het tij dan toch 
hebben doen keren? 

Onze pappenheimers kennend, vermoe
den wij veeleer dat het huilen de vlaams-
gezinde liberalen dichter staat dan het la
chen en dat de in de hoek gedrumde 
L.V.V.-ers nu terugdenken aan de gevleu
gelde woorden die de toenmalige voorzit
ter, de heer Van der Poorten, op de jaar
lijkse algemene vergadering van het L.V.V. 
in 1960 uitsprak : « Wij Vlamingen zijn de 
paria's in de liberale partij >. 

De vernieuwde P.V.V. blijkt in Vlaande
ren inderdaad niets anders te zijn dan de 
schutsengel van een franskiljonse kliek die 
voor de omvorming \ an de partij geen kans 
meer maakte en gedoemd was om te ver
dwijnen, maar dank zij het dubbelzinnige 
L.V.V. nu weer stevig in het zadel zit. Wij 
noemen : Ancot, Claes, Bascour, Cuvelier, 
Sprockeels en de overblijvende van de tans 
uitstervende garde Kronacker, Merchiers en 
Vreven. 

Wat hebben de armzalige vlaamse P.V.V.-
ers en hun twee L.V.V.-ministers nu in de 
pap te brokken ? 

Minister Grootjans, de grote man in het 
vak der zeepbellenblazerij, zal het ons mis
schien verklaren." Net als voor de 10 vlaam
se scholen te Brussel, die hij verleden jaar 
als een extraatje beloofde, om — zoals zijn 
voorganger — met zwier zijn hakken te kun. 
nen vegen aan de wettelijk voorgeschreven 
10 nieuwe scholen per jaar. 
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Hij BELT EEN MAAL 
Wie? De postbode natuur

lijk, wanneer hij de kwijt-
schriften zal aanbieden voor 
de vernieuwing der drie
maandelijkse abonnemen
ten op « WIJ ». Wil dus het 
geld - slechts 90 fr. - klaar
leggen, dat bespaart u on
nodig heen- en weer geloop 
en verzekert u de verdere 
regelmatige toezending van 
het blad. Dank bij voorbaat. 

H0U6EN 
VERSUS DERINE 

' Het is vermakelijk om na te 
gaan hoe CVP-nationaal voor
zitter, kamergeleerde Houben, 
vader van het beruchte expan-
sieplan Leuven-Vlaams Bra-
bant-Brussel, (overgenomen 
door de geel-blauwe regering 
van Brussel) in een antwoord 
aan zijn partijgenoot prof. De-
rine, voorzitter van de vereni
ging van Vlaamse Professoren, 
poogt zijn plan te minimalize-
ren op het vlak van de rizikos, 
die het voor de vlaamse ge
meenschap in Brabant via de 
beruchte driehoek inhoudt. 
Ook de « onvei-wachte » ex
pansiemogelijkheden voor 
Brussel-Frans van de ULB (er 
is geen eigenlijke nederlands-
talige afdeling in de vrij univ. 
Brussel) komen ter sprake. 

Het moet voor een katoliek 
partijstrateeg tamelijk onge
makkelijk zijn, als gangmaker 
van een vrijzinnige instelling 
(terecht of ten onrechte, de 
naam is er) gedoodverfd te 
worden, tenzij de h. Houben 
dit aspekt van zijn streven als 
een uiting van ... oekumenisme 
beschouwt. Het dispuut be
wijst eens te meer wat voor 
een krabbenmand de CVP is 
en hoe onbetrouwbaar « Vla
mingen » van het soort Hou
ben zijn. En was het maar 
Houben alleen ... 

UITBREIDENDE 
STAKING... 

Hoewel de regering met 
sankties heeft gedreigd tegen 
stakende tol- en financiebe-
ambten en o.a. het aantal sta
kingsdagen van de wedde zal 
aftrekken nam deze staking 
toch uitbreiding met als mo
tor de tolbeambten, die in di
verse centra betoogden, sta-
kingspiketten uitzetten en hier 
en daar lichte incidenten met 
rijkswacht en politie beleef
den (feitelijk halve kollega's 
van de kakiemannen die veel 
door de vingers zien, wat niet 
gebeurt zoals met ... flamin
ganten bvb.). 

Reeds nu heeft het a- kleur 
politiek eenheidssindikaat met 
deze staking zijn invloed en 
macht bewezen, tot nijd der 

Op 's konings verjaardag verleden week spanden de jongens van de muziekkapel der luchtmacht 
zich ter dege in, om vóór het koninklijke paleis een mooi spektakel te maken van de aflossing 
der wacht. De koning zelf verkoos de spaanse zon boven de plechtige wachtaflossing : de bla
zers en de trommelaars deden dus eigenlijk een « beenhouwersreis » naar het paleis ... 

kleursindikaten, wier bladen 
gezien omvang en gevolgen 
van de staking er wel moeten 
over schrijven, 

...TEGEN 
DISKRIMINATIE 

Het gaat nochtans om een 
zuiver sociaal-sindikale aange
legenheid : de bevordering van 

HONDENHOTEL 
Elke mens heeft niet enkel een meer 

dan behoorlijk aantal vooroordelen. Hij 
speelt ook meestal, en sommigen doen dit 
meesterlijk, met algemene oordelen, ge
vestigde begrippen of mode-woorden, die 
iedereen verpUcht is te kennen zonder er 
vragen over te stellen en zonder ze te be
grijpen. Niet enkel in Indië lopen er 
heilige koeien rond I 

Er zijn echter ook in elke mensenge
meenschap onaanraakbaren, uitgestotenen, 
paria's : de weerlozen en de zwakken. Zij 
zijn het uitgekozen doel van alle laf f en 
en brutalen. En ook die ontbreken ner
gens. Zo was ons menselijk bedrijf nog 
nooit, en is het ook nu niet, zo maar een 
paradijselijke iusttuin geweest, waarin 
het goed en schoon en aangenaam is te 
leven. Herakleitos, de oude griekse filo-
zoof, kreeg al de bijnaam « de duistere >, 
omdat hij zich niet \erblinden liet door 
wat met veel meer is dan ^eer vlug ver-
dNvijnende schijn. Hij was wel niet de 
eerste, en gelukkig ook niet de laatste 
van hen die inzagen dat het leven reooit 
anders zi|n kan dan eer voortdurend op 
weg zi|n, een eindeloos zoeken en niet 
een kinderlijk mooi spel. een zelfverze
kerd neergezeten zijn in de eigen menin
gen of in levensmotie van de eigen tijd. 
Wie dit laatste aanvaardt kiest de ge
vangenis boven de jachtgebieden, meent 
dat geen moeiliikheden zien, betekent dat 
er ook geen zijn. 

Sinds een tiental jaar weerklinkt de 
blanke wereld van de opret-hte of onop
rechte zelf beschuldigingen over de over
heersing door liuropa tijdens de voorbije 
eeuw van een zeer gro<Jt gedeelte van de 
bewoonde wereld. En er is beslist heel 
wat schuld, maar mi.sschien niet altijd 
daar waar men die nu vindt. Een tijdlang 
werd over bijna niets anders gesproken 
en geschreven dan over de wreedheid van 
de oorlog en wat daarmee samenhing — 
ten minste in een wel bepaalde richting. 
De slachtoffers van de onvermijdeliike 
verkeersongevallen en van allerlei even 

onvermijdelijke technische en natuurram
pen worden met een zekere gelijkmoedig
heid aanvaard, maar tegelijk kan er een 
bijna sentimentele zorg gewekt worden 
voor de redding van een enkel kind. Als 
het leven met een effektenbeurs mag ver
geleken worden dan zou men kunnen zeg
gen dat op die beurs leven en dood wan
kele waarden geworden zijn. Nu eens 
schijnen zij de effektenmarkt te beheer
sen, dan weer schijnen ze als het ware 
ondergedoken te zijn en zonder veel bete
kenis. '•' 

Een gelijkende onzekerheid schijnt ook 
te ontstaan in onze verhouding tot de die
renwereld en meer speciaal tot de huis
dieren. Wie zijn naam kiest naar de eerst 
bekende van alle jagers, de bijbelse Nem-
rod, kan misschien verdacht worden van 
onverschilligheid of van wreedheid tegen
over het leven in het algemeen en tegen
over het leven van de dieren in het bij
zonder. Een échte jager is integendeel een 
échte dierenvriend — maar geen senti
mentele ! Maar recente statistieken ver
melden dat vele duizende vertroetelde 
huisdieren elk jaar, tijdens de vakantie
maanden, verlaten en verwaarloosd wor
den. Niet gedood worden, maar de dood 
wolden in gezonden omdat ze verleerd 
hebben voor zichzelf te zorgen. 

De oude Kant zei al dat v!ie een dier 
mishandelt niet het dier beledigt, maar 
zichzelf. Maar wat dan te denken over die 
andere eigentijdse realizatie : de uitzon
derlijke zorg voor het huisdier, het in 
dienst stellen van de mens, de mens 
knecht van het kapitalisten-dier ! Het 
hondenhotel als kenmerkend voor onze 
tijd zou mooi zijn als elke mens een woon
kamer en een slaapkamer had. Als er 
naast dit hondenhotel geen krotten waren, 
en geen onverzorgd lijdende mensen. Als 
dit hondenhotel onze vooroordelen verja
gen zou, onze algemene oordelen, onze 
begrippen en onze mode opjagen zou. 

NEMROD. 

de tolbeambten en andere 
ambtenaren van vierde naar 
derde kategorie met de daar
aan verbonden wedde-aanpas-
singen. Het belgisch financie-
personeel en in eerste instan
tie de tolbeambten maken zo
wat de uitzondering op de 
westeuropese regel uit : hun 
buitenlandse kollega's zijn als 
ambtenaren beter « gekatalo-
geerd» en betaald dan zij. De 
europese ekonomische integra
tie heeft trouwens geen ver
lichting der taken van de doua
ne tot gevolg gehad, eerder 
een verzwaring. 

Dat de leeuwenvlag van het 
VU-sekretariaat donderdag te 
Brussel een ovatie kreeg van 
de proteststoet der tolbeamb
ten (zo Vlaamse als waalse) 
stemt des te simpatieker. 

NIEUWE COOLS 
ONVINDBAAR 

Een brussels blad lanceerde 
het gerucht dat minister De 
Saegher ACV-voorzitter Cool 
zou opvolgen, wat de « onver
vangbare » echter dadelijk lo
genstrafte. Men weet dat het 
ACV danig verveeld is met de 
opvolging van « big August » 
omdat deze « van zulk impo-
zant formaat is » om het eufe
misme te citeren waarmee de 
ACV-bladen deze moeilijkheid 
omschrijven. In feite weten 
we allen, dat de h. Cool wel 
met pensioen als ACV-vóorzit-
ter wil gaan doch zijn talrijke 
nevenambten en mandaten 
niet wil lossen, waarmee de 
aangezochte kandidaat-opvol
gers het echter niet eens zijn. 
Ze eisen het volle pond. De 
Saegher zou zeker ook de man 
niet zijn, om zich tevreden te 
stellen met een kwart erfenis 
En zo blijft het ACV opge
scheept met een « dinastiek » 
probleem dat alles behalve so
ciaal aandoet ... 

BLAUWE 
KAMERVOORZITTER ? 

Het gerucht gaat dat Achil-
le Van Acker geen kandidaat 
meer zou zijn voor het voor
zitterschap van de kamer van 
volksvertegenwoordigers om
dat de BSP zulks 'n hinderpaal 
acht voor een echte oppozitie-
politiek. Dat hebben we meer 

dan een jaar geleden al ge
schreven doch dat bleek toen 
niet de mening van de BSP-lei-
ding te zijn . 

De ervaring heeft intussen 
bewezen dat een BSP in de op-
pozitie met een BSP-er in het 
kamervoorzitterschap niet 
goed saraenrijmt. Jef Van Eyn-
de weet er alles van : herhaal
delijk werd hem de mond ge
snoerd door een ijzig-zakelij-
ke Achille Van Acker. Nu de 
BSP na een zeer lange slaap 
eindelijk oppozitioneel is wak
ker geschoten moet Achille ge
offerd worden op het altaar 
der partijbelangen. Trouwens: 
hoe ziet ge de BSP de elekto-
rale arena binnentreden, ten 
strijde tegen de CVP en de 
P W met een eigen man als 
bekleder van een ambt, dat 
normaal een PW-er toekomt 
in de huidige politieke konstel-
latie ? Deze verhoudingen le
veren bovendien het bewijs, 
dat de drie kleurpartijen drie 
zielen in één zak zijn. Nfet 
het voorzitterschap van Van 
Acker is nooit duidelijker ge
bleken dat deze drie partijen 
feiteUjk broederlijk de koek 
delen en maar pro forma op 
mekaar afgeven, onder het 
motto « Elk zijn beurt is niet 
te veel ». 

BEDRIjFSLUITINGEN 
Er zullen weldra opnieuw 

bedrijven gesloten worden. De 
lijst wordt steeds langer. Te 
Brussel zegt men vergoelij
kend dat « er ook waalse be
drijven gesloten worden ». Mi
nister Van Offelen — tans tans 
tot salon-optimist gepromo
veerd — beijverde zich ook 
met te onderstrepen dat dank 
zij de regionale politiek van de 
regering in het Luikse 19 en 
het Henegouwse 12 nieuwe be
drijven werden opgericht. 
Over Vlaamse provincies zweeg 
deze unilingist, er zijn immers 
geen cijfers bekend te maken. 
Toen we schreven dat de vol
machtwetten o.a. bedoeld wa
ren voor de ekonomische be-
voordeliging van Wallonië zei
den sommige betweters dat 
we spijkers op laag water 
zochten. De cijfers van Van 
Offelen bewijzen dat we het 
bij het rechte eind hadden. Of 
niet, waarde CVP- en P W -
« Vlamingen »? 
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ZEEBRUCCE-CENT... 
Terwijl men nog volop ver

keer t in het akademisch sta
d ium van de diskussie (of 
moeten we zeggen : het mis
vers tand) over de mogelijk
he id Zeebrugge tot voorhaven 
van Antwerpen uit te bouwen 
is zonder veel omhaal een 
prak t i sche toepassing van de
ze mogelijkheid in uitvoering, 
nl. de aanleg van 'n pijpleiding 
van Zeebrugge naar Gent voor 
rekening van de oliemaat
schappi j Texaco. De aanleg 
van deze pijpleiding gebeurt 
zeer snel (we hebben het kun
nen zien in een TV-reportage, 
die nochtans de werkeli jke 
achtergrond onbelicht liet, zo
a ls zo vaak met onze fameuze 
« voorlichtingsdienst »). Nu 
stel t zich toch de vraag : als 
h e t kan tot aan Gent waa rom 
zou het dan niet tot aan Ant
werpen kunnen? Des te meer 
d a n er ondanks alle gevit 
quazi-zekerheid bes taa t da t 
m e n Zeebrugge zonder spek-
takula i re inspanning toegan
keli jk kan maken voor 150.000 

tonners en zelfs meer. We we
ten niet of het als mop be
doeld is of ernstig, m a a r het 
aanbod van de s tad Brugge 
aan de stad Antwerpen, h a a r 
tonnagecijfer pe r j aa r te voe
gen bij deze van Antwerpen, 
opdat de Metropool daardoor 
een hoger cijfer zou kunnen 
noteren en aldus haar pozitie 
als wereldhaven niet te vlug 
zou zien achterui t boeren, dit 
aanbod heeft dan toch die ver
dienste dat ze een zekere do-
zis goede wil tot samenwer
king i l lustreert . Welk aanbod 
t rouwens in an twerpse krin
gen niet direkt van de hand 
werd gewezen. Of op gelach 
onthaald.. . 

...MET TEXAANSE 
ALLURES 

Wie er intussen niet om la
chen zijn de boeren en de 
landbouwgemeenten, op wier 
grondgebied deze pijpleiding 
word t aangelegd. Te Beitem-
Rumbeke hebben de west-
vlaamse boeren zopas massaal 

De staking der doeaniers : door de regering geminimalizeerd, in 
ging die een teken is van de groeiende onrust onder het bewind 

werkelijkheid een brede 
van V.d.B. 

bewe-

betoogd tegen inkomstenverla
ging en voor een menswaard ig 
bestaan. De massale onteige
ningen van landbouwgronden, 
zonder enig overleg of enig 

HOGERE BEAMBTEN 
H O O F D S T A D - B R U S S E L 

(w. j.) De wet van 2 8-63 bepaalde dat bin
nen de 10 jaar het aantal hogere beambten 
in de stedelijke en gemeentelijke dienstea 
van hoofdstad Biussel in gelijke mate dien
den verdeeld tussen nederlands en fransta 
ligen. 

Senator Wim Jorissen vioeg aan de mi
nister Van der Poorten de cijfers van 2-8 63 
naast het jongst bekende cijfer. Wij geven 
hieronder deze cijfers en voegen er de sa
menstelling \an het schcpenkollege bij : 

Gemeente 

Anderlecht 
Brussel 
Eisene 
I^tterbeek 
Eveie 
Ganshoicn 
Jette 
Koekelberg 
Oude'gem 
Schaarbeek 
S.A. Beichcm 
St. Gillis 
St. J Molenbeek 
St. Joost-ten-N. 
St Lambr. Wol uwc 
St. Pieters Woluwc 
Ukkel 
Vorst 
Watermaal - Bosvoorde 

zijn. Wat zal de minister doen ? 
Ongetwijfeld zal senator Joussen hem dit 

vragen. 

Stellen we vast dat de gemeenten Eise
ne, Oudergem, St. Gillis, Vorst en Water
maal Bosvoorde het slechtste uitzicht verto
nen, en dat Brussel, Etterbeek en St. Joost 
ter nauwernood beter zijn. 

In de gemeenten in 54 pas aangesloten 
bij Brussel : Evere, Ganshoien en St. Aga-

Toestand 2 8 63 
F. 
72 

122 
84 
29 

7 
3 

22 
5 

11 
61 

3 
41 
27 
19 
13 
8 

29 
32 

8 

N. 
16 
7 
1 
2 
4 
4 
4 
1 
0 
7 
5 
1 
6 
3 

10 
1 
9 
2 
1 

Toestand 30 11 66 
P 
64 

107 
60 
28 
6 
3 

21 
6 

10 
51 
5 

44 
28 
19 
16 
10 
33 
29 

8 

N. 
17 
14 
5 
4 
6 
5 
4 
2 
1 

16 
4 
1 
6 
3 

10 
2 

10 
1 
1 

Schepcnkollege 

BS? 
PVV CVP 
PVV 
PVV IDi-
BSP 
CVP 
CVP PVV 
PVV 
PVV CVP 
CVP-PVV 
BSP CVP 
BSP 
BSP 
BSP 
CVP 
CVP groep EVI a 
CVP PVV 
CVP-PVV 
CVP-PVV 

598 84 

Wij stellen dus vast dat er 50 eenheden 
mindei op de frans taalrol staan dan 3 jaar 
geleden en 28 meer op de nederlandse taal
rol 

Zoals men echter weet mochten de amb
tenaren, mits een eksamen, van taalrol ver
anderen voor einde 66. Hoeveel hebben dit 
gedaan ' Stof voor een nieuwe vraag \an 
senator Joiissen. 

De toestand is op 3 jaar en 4 maanden, 
van 10 jaar onvoldoende veranderd opdat 
aan de wet van 2 aug. 1963 zou voldaan 

518 112 

tha Bei f hem is vanzelfsprekend de toegang 
het best. 

Stellen we anderzijds vast dat de PVV in 
11, de CVP in 10, de BSP in 6 en het PDF 
in één gemeente, zitting hebben in de sclie-
penkoUcges en dat in de gemeenten waar
in de CVP in de schepenkolleges zit de toe
stand niet meer verbetert dan in de andere 
ondanks de straffe en uitdrukkelijke belofte 
door de toenmalige CVP voorzitter Van den 
Boeynants afgelegd dat de CVP waar ze m 
de schepenkolleges zou gaan de taalwetten 
slnkt zou toepassen 1 

respekt voor de be t rokken 
boeren zijn een echt schan
daal te noemen. Hoe moet 
m e n echter de prak t i jken be
s tempelen van de Texaco-ploe-
gen, die zonder voorafgaand 
overleg gemeenteli jke wegen 
openbreken om hun leiding te 
leggen, afsluitingen omver ha
len waardoor he t vee gaat 
wandelen op de openbare weg 
en e r verkeersopstoppingen 
verooi zaak t, in boomgaarden 
hele reeksen f rui tbomen me t 
de bulldozer ontwor te len 
(meer dan nodig is ) , afvloei
ingsbeken dichtgooien- en al
dus de afwatering in het ge
drang brengen, ko r tom op een 
anarchis t ische wijze te w e r k 
gaan, wellicht in her inner ing 
aan ... Texas 1867. Proces-ver 
baal opmaken helpt niet en 
wanneer landbouwers protes
te ren word t hun geantwoord 
«Onze firma zal he t betalen*. 
We vragen ons af, waa r hier 
onze overheid blijft. Of is ze 
werkel i jk niet bij mach te de 
firma in kwest ie tot een mini
m u m van respekt voor pr ivaat 
en openbare eigendom te 
dwingen ? 

Onder de regering van het 
pepe rdure leven, van de anar
chie in urbanis t i sch opzicht en 
van de ekonomische kortzich
tigheid moeten we het ook be
leven da t een nieuwe stijl zich 
laat gelden die men alleen in 
cow-boy-films mogelijk acht te . 
Om van de be t rokken provin
ciale bes turen m a a r te zwij
gen, die t rouwens alle plage
rijen tegen de landbouwbe
volking dulden en zelfs in de 
hand werken» 

SiNDIKALE 
MACHTSSTRIJD 

Sinds een 'paar wfeken bele
ven we beroer ing onder het 
anders zo rust ige doeaneper-
soneel .Dit feit alleen zou moe
ten tot onderzoek nopen want 
de to lbeambten vormen ge
woonlijk een sociaal rust ige 
groep. Hun wedderegchng is 
alles behalve benijdenswaar
dig en de veelvuldige over
plaatsingen brengen tal van 
moeil i jkheden mee waarvoor 
de minis ter van Financien 
onvoldoende oog heeft. 

We horen weinig over de 
staking omdat ze niet ui tgaat 
van één van de vakverenigin
gen van de kleurpar t i jen, maar 
wel van het eenheidssindikaat . 
veruit de s terkste vakvereni
ging bij Financiën, eenheids 
sindikaat da t samen met het 

Karte l van de Onafhankeli jke 
Sindikaten tot de neut ra le 
vakverenigingen behoor t . Dat 
is dan ook de reden w a a r o m 
er geen smdikale verkiezingen 
komen. Her inneren we e raan 
dat senator Jor issen een p a a r 
maa l in par lementa i re vragen 
bij minis ter Piers op deze ver
kiezingen aandrong en da t hi j 
zelfs een wetsvoorstel indien
de om ze voor eind '66 te hou
den. Onze senator kan zijn 
wetsvoorstel opnieuw indie
nen en het j a a r '66 veranderen 
in '67. 

De kleurs indikaten houden 
deze verkiezingen tegen. De 
reden ? Kan het een andere 
zijn dan de vrees dat er uit de 
grote aanhang van de onafhan
kelijke vakverenigingen zou 
bli jken ? 1 

DE POT 
VERWIJT DE KETEL 

Dat we langzamerhand over 
de helft van de huidige legis
la tuur geraken en da t de par
ti jen reeds aan de volgende 
verkiezingen beginnen te den
ken kunnen we afleiden ui t de 
verander ingen die zich tussen 
de twee regerende par t i jen 
voordoen. CVP en PVV ontdek
ken opnieuw hun verschillen
de vizie. Dat uit zich o.m. in 
een mededel ing van het PVV-
bureau waar het kwaad hu
m e u r er zo van afdruipt . Het 
gaat immers slecht me t de fi-
nancies : de begroting is nog 
eens gevoelig gestegen en de 
resem verkap te en openlijke 
belast ingsverhogingen groeit 
om de week aan. Vermits de 
PVV alle financiële komman-
doposten bezet is he t begrij
pelijk dat de blauwe belovers 
de schrik om het ha r t slaat. 
Het is een beproefde metode , 
wanneer he t slecht gaat, de 
aandacht van de « d o m m e 
massa » af te leiden o.a. door 
de « polit ieke vrienden » met 
allerlei verdachtmakingen te 
overladen. Vandaar da t we in 
PVV-kringen toenemende kri
tiek op de CVP en op sommi
ge kr is tenderaokrat ische mini
s ters te horen krijgen en da t 
van de weeromstu i t de CVP-
pers l inks en rechts (en nog 
zeer gematigd) de PVV met de 
neus in eigen vuil poogt te du
wen. Het zal allemaal weinig 
helpen, want met wie men ver
keer t word t men vereerd. Al
les wijst er op dat CVP en 
PVV samen aan de galg zullen 
bengelen. 



WIJ 

BROEDER HENRION. 
SLAAPT Gij NOG ? 

Aan de grenzen, in de haven, 
bij Turn en Taxis heersten 
wanorde en herrie. De tolbe-
ambten gingen immers over 
tot de algehele staking, nadat 
ze reeds maandenlange ver-
wittigingsakties hadden on
dernomen. 

Vervoerorganizaties en han
delskringen kwamen in het 
geweer. De enige man die 
deed of er geen vuiltje aan de 
lucht was, was de werkgever 
van die duizenden stakers : 
minister Henrion van Financi
ën en van de Société Générale. 
Weet die man eigenlijk wel 
dat hij personeel heeft ? 

EENHEIDSVAKBOND 
HAALT KASTANJES 
UIT HET VUUR 

Nadat de kleursindikaten 
eerst poogden de zaak te mi-
nimalizeren omdat het de ge
hate eenheidsvakbond was die 
de aktie op touw zette, kon
den ze dit niet langer volhou
den en kwam ten minste de 
CCOD met een schuchter kom-
munikee melden dat de tolbe-
ambten zouden moeten gerust 
gesteld worden over hun toe
komst. 

De anderen eisen : betaling 
van zondagswerk zoals bij de 
privésektor, overheveling van 
de kristelijke vakbond, die 
eens zo machtig was bij Finan
ciën. Nu is het zo, dat de vak-
bondsverkiczingen sedert ja
ren worden uitgesteld om 
« technische » redenen. Een 
technische verplettering der 
roden en gelen namelijk 1 

DE BERCHEMSE 
HEKSENKETEL 

Na het overlijden van de 
berchemse CVP-burgemeester 
Wouters schijnen diepgaande 
veranderingen gebeurt te zijn 
in de gemeentelijke politieke 
janboel. 

Tot nu toe was de toestand 
zo, dat de VU met 5 man in de 
oppozitie zat, samen met 6 
« afgescheurde » CVP-ers, te
gen een meerderheid van 7 
socio's (met Kop Van Eynde 
aan kop), 3 PVV-ers en 4 orto-
dokse CVP-ers. Over het feit 
wie was afgescheurd en wie 
niet, heerste tot heden wel eni
ge verwarring in de CVP zelf. 

De berchemse afdeling van die 
partij (?) bestaat trouwens 
niet meer ! 

De afgescheurden waren in 
feite zij die hun woord hiel
den : er was inderdaad een 
overeenkomst schriftelijk on
dertekend door de 10 CVP-ers, 
om een koalitie te vormen met 
de VU. Het waren dan ook de 
4 ortodoksen, onder wie de 
overleden burgemeester, die 
hun handtekening verloochen
den. 

NIEUWE EN KLARE 
TOESTAND ? 

Dank zij een schepenzetel 
zouden ^e 6 vertoren schapen 
nu terugkeren naar de ene wa
re stal, zodat een meerderheid 
van niet minder dan 20 man 
zich tegenover het VU-vijftal 
zal bevinden. Dit is voor de 
VU een veel konfortabeler si
tuatie dan opgescheept te zit
ten met een dubbelzinnige op-
pozitieparntner. 

Jos Van Eynde zou echter 
in zijn hooggeprezen « Volks
gazet » niet te veel over de on
benulligheid van de VU-geko-
zenen moeten schrijven. Hij 
zou beter trachten, meer voor
keurstemmen te behalen dan 
de helft van een onder hen 
volksvertegenwoordiger Goe-
mans ! 

Begrijpelijk is de wrevel 
van de Kop wel, want nu 
blijkt de schepenzetel, die des
tijds aan een der PVV-ers 
werd gegeven, een overbodige 
opoffering. Tot schande van 
de ondervoorzitter der BSP, 
die in zijn eigen gemeente in 
koalitie met de gehate PVV sa
menwerkt... 

TOCH SCHRIK VAN 
DEV.U.-OPPOZTIE 

In de jongste gemeente
raadszitting bleek anders dat 
Van Eynde toch schrik heeft 
de oppozitie troeven in de 
hand te spelen. Want toen de 
VU zich verzette tegen de te
rugwerkende kracht van een 
verhoging van prezentiegelden, 
was hij onmiddellijk akkoord 
de zaak te verdagen en af te 
wachten wat de Bestendige 
Deputatie zal zeggen over die 
maatregel die reeds door 
Deurne en Hoboken (beide 
rood) was getroffen. 

De ondergrond van die te

rugwerkende kracht is ten 
slotte immoreel en heeft en
kel tot doel de koek groter te 
maken, die nu door een meer
derheid van 20 in plaats van 14 
man moet gedeeld worden. 

Als de VU-Berchem haar op
pozitie krachtig doorzet, zou 
het wel eens kunnen zijn dat 
ze sterker wordt dan de rode 
broeders. Tot spijt van de 
Volksgazetse hoofdredakteur. 

KLM AMSTERDAM-
ANTWERPEN 

Wat de Sabena blijkbaar 
niet kan of niet durft kan de 
KLM wel. Maandag wordt 
inderdaad de luchtverbinding 
Schiphol-Deurne ingevlogen 
met Beechcraft « Queen Air » 
vliegtuigen van Delta Air 
Transport. Onlangs wezen we 
in ons blad op de verwaarlo
zing van het deurnse vlieveld, 
wat nochtans geen beletsel 
blijkt te zijn voor een up to 
date exploitatie. Eens te meer 
zien we dat het brusselse cen
tralisme oorzaak ervan is dat 
een belangrijk vliegveld zolang 
op zij werd geschoven tot er 
zakelijker firma's opdagen, die 
met belgische weegschaalargu
menten — terecht — geen re
kening houden. Goed zo KLM! 

5 NOVEMBER 
ANTWERPEN 

Tijdens een perskonferentie 
te Brussel werd door het Nati
onaal Komitee 5 November op
zet en organizatie van de 
Vlaamse betoging te Antwer
pen toegelicht. Het nationaal 
sekretariaat van het Davids-
fonds zal instaan voor de pers
dienst, er zullen allerlei affi
ches, kentekens, badges e.d.m. 
evenals een volkspamflet ver
spreid worden. Een der be
langrijkste aspekten is de fi
nanciering, waarvoor een be
roep op het publiek werd ge
daan, dat zijn steun kan stor
ten op postrekening nr. 4831.91 
van mevr. R. De Schuyteneer, 
Brussel 8. De betoging zal te 
11 u. stipt op het Leopold de 
Waelplein te Antwerpen ver
trekken, waar van 10u30 ver
zameld wordt. We komen in 
volgende nummers nader op 
deze betoging terug, die een 
antwoord zaLzijn aan Houben, 
Vanden Boeynants, Vanauden-
hove en andere verkwanse-
laars van vlaamse grond. 

Teken aan de wand, teken van de onafwendbare groei naar een krizis van de unitaire staat : 
steeds meer en meer worden kotiflikten in de sociaal-ekonomische sektor (hierboven : betoging 
tegen een mijnsluiting te Gilly) geplaatst in een nationaal perspektief en in het teken van de 
Haan of de Leeuw. 

W I J IN NEDERLAND 
(jeeveedee) Als komende dinsdag de nederlandse minimier van 
linanciën (momenteel de liberaal Wtlleveen) hel pailements-
gebouw in Den Haag betreedt, zal ht] een plat koffeilje dtageil 
tvaarop aan de buitenkant vermeld staat : « Derde din<idag tn 
september ». Dat betekent dat die dag — naar oude traditie in 
de volksmond « prinsjesdag » genoemd — de rijksbegioling voor 
het komende jaar ivordt ingediend. Het befaamde vahesje bevat 
immers de voornaamste dokumenlen, behorend bij het budget dat 
de afgelopen weken is samengesteld. De piisle ci]jeis van deze 
beg 'jting zijn nu nog geheim, maar zoveel is zeker dat er een te< 
kott zal blijken van omtrent een miljard gulden. VermenigvuU 
dig deze som met het getal 13 en u krijgt datzelfde tekort uitge
drukt in belgische franken. In Nedetland beseft men nu al waar
op dat gaat neerkomen : men zal de broeksuem strakkei moeten 
aantrekken. Tegen hei tekort'moet immers iets woiden gedaan 
en wat kan dat anders zijn dan dat er minder zal mogen worden 
uitgegeven en dat er belastingverhogingen op komst zijn. In een 
vorige hjirespondentie hebben we trouwens deze konsekwenlit 
van Wtttevecns cijferlijst al aangeroerd. 

Van die nog enkele dagen geheime begroting is nochtans al 
een en ander uitgelekt. Niet officieel natuurlijk, maar uit het-< 
geen bij stukjes en beetjes bekend raakte, konden ijverige jour* 
nalisten at een zeker beeld opbouwen. Zo weet men nu al dat 
de mdirekte belastingen verhoogd zullen worden, on-dei meer de 
aksijnzen op suiker en zcaarschijnlijk sigaretten, en dat de zoge
naamde « tijdelijke » heffing K)p benzine een permanent karakter 
gaat krijgen. Dit laatste verschijnsel hebben we in Nederland 
al vaak meegemaakt en het kost dan ook soms moeite om serieus 
te blijven wanneer men weer eens van een « tijdelijke > maat-< 
regel hoort. Onvermijdelijk komt enige tijd later het bericht dat 
diezelfde tijdelijke bepaling een « blijvertje » is geworden. 

Dat de regering wederom haar toevlucht neemt tot het ver» 
hogen der indirekte belastingen, is niet naar de zin van 
grote groepen uit de bevolking. Dergelijke lasten drukken im
mers op ieder even zwaar en de kleine man (die men vok in de 
welvaartsstaat nog aantreft!) is dus meer het slachtoffer dan de 
meer draagkrachtigen. Evenredige lastenverdeling zou te bereiken 
zijn door de direkte belastingen te verhogen, maar een dergelijke 
operatie heeft nog altijd zoveel met partijpolitiek te maken dat 
men daar liefst niet toe overgaat. Het is inderdaad een feit dof 
momenten van binnenlands-politieke spanning zich de afgelopen 
jaren veelal koncentreerden rond kwesties van verlaging of ver
laging van de direkte lasten. Wat op zichzelf niet verwonderlijk 
is, want de partijleiders weten heel goed dat de simpatie van 
hun kiezers via de portemonnaie loopt. 

Ook is uit de komende rijksbegroting bekend geworden dat 
er minder zogenaamde woningwet-huizen gebouwd zullen wor
den. Partikuliere bouwers daarentegen zullen meer armslag krij
gen. De vraag is echter vf de werkgelegenheid in Nederland hier
mee gebaat zal zijn. Want nu de rentevoet hoog staat, zullen veel 
kandidaat-bomuers zich wel tweemaal bedenken alvorens geld te 
lenen voor het bouwen van een huis. Wel kan de regering door 
beperking van het aantal te bouwen woningwet-woningen het 
begrotingstekort wat verminderen, maar lueegt een dergelijk 
« voordeel » op tegen een lyjenemende werkloosheid? Daarmee 
zitten we meteen bij een ander onderwerp dat in Nederland 
voortdurend op de voorpagina's van de kranten te vinden ts : de 
werkgelegenheid. Zopas is weer gebleken dat de « geregistreerde 
arbeidsrezerve van mannen na seizoenkorrektie > — de dure uit
drukking voor het sombere woord werkhosheid — tn de maand 
augustus is gestegen van 85.500 tol 87.200. Deze stijging is welis
waar niet zo groot als een jaar geleden, maar het gunstige ver
loop van de werkloosheid in juli heeft zich niet kunnen voort
zetten. Vooral bouwvak- en landarbeiders blijken l\}t de getrof
fenen van de laatste tijd te horen. Of de genoemde getallen nu 
onrustbarend zijn met het oog op de ekonomische situatie m het 
land, is niet zuiver vast te stellen. De leidende ekonomen zijn het 
nooit eens waar nu precies de gevarenzone aanvangt. Zeker is wel 
dat vanuit de vakbonden ernstig wordt gewaarschuwd tvor een 
nog verdere stijging. De voorzitter van het machtige Nederlands 
Verbond van Vakverenigingen (NVV), de heer Kloos zei pas nog 
dat het heel goed mogelijk is dat de weikloosheid dit najaar wel 
vier percent of zelfs meer van de beroepsbevolking gaat omvatten. 
Hij noemde een dergelijk percentage in de huidige maatschappe
lijke verhoudingen onaanvaardbaar, een mening die velen met 
de heer Kloos delen. Vier percent betekent immers 150.000 werk
loze Nederlanders. Het is een getal dat in verschillende kranten 
al een schandaal is genoemd. 

Men mag zeker van de regering verwachten dat zij iets zal 
doen om een sterke stijging van de gedwongen niet-werkzaamheid 
te voorkomen. Maar op de begroting zal de luimle daarvoor be
perkt zijn. Het is dan ook duidelijk dat Nederland stiaks in een 
lastig parket kan komen te zitten. En het is niet verwonderlijk dat 
berichten \}ver mogelijke sluiting van kleine en grote bedrijven 
in dit land grote opschudding blijven veroorzaken. 

Wat ook opmerkelijk is geweest tn de weken die Piinsjesdag 
vooraf gingen, is het grote aantal brochures, studies en boekjes 
die verschenen in verband met de vernieuwing der politieke par
tijen. Elke dag bezorgt de post bij de geïnteresseerde lezer nieuwe 
lektuur over dit ondenuerp dat heel sterk in het brandpunt van 
de belangstelling staat. Er komen t^juwens voor nieuwjaar een 
aantal belangrijke kongressen op dit gebied. Wat overigens niet 
wil zeggen dat op deze bijeenkomsten ook spijkers met koppen 
geslagen zullen urjrden De pozities liggen namelijk, ook al lijkt 
het anders, nog erg vast. Verheugend is wel dat vp het program
ma van een der « mogelijke » nieuwe partijen het punt voorkomt 
van de oprichting van een Hoge Raad voor de Nederlandse Kul-
iHur, liefst te vestigen in Antwerpen. Gaan de politici ten noorden 
van de grens zich dan toch voor de Vlamingen interesseren ? Het 
zou een keerpunt betekenen waarop we maar al te lang hebben 
moeten wachten. 
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r 
t e n o o s t e 
« Oübelgien ist eine Reise werl » ütcU de eupener Kurt Pommée zijn toe
ristische bijdrage in het « Jahrbuch fiir Geschichte, Wiitschaft und Kui
tuur — Eupen, Malmédy, Sankt Vith. » 
Ostbelgien, de Oostkantons zoals wij ze gewoonlijk noemen, zijn dit bezoek 
méér dan waard. Wie uit de gelukte zomer nog de zucht naar de verten 
voelt opkomen, kan geen beter reisdoel kiezen voor een september- of ok-
tober-iveehend. Op andeihalf uur autobanen van Antweipen ligt dit ge
bied der « deide Belgen » waawver in de rest van het land al te wenig 
bekend is. ledei vindt er zijn gading. De piacht van de streek en het « exo-
ti'iche n duitse karakter zullen de echte toerist bekoren; wie aan die eigen
schap de flamingantische paart kan er zich daarenboven lekker ergeren 
om redenen die we verder uiteenzetten. Zelfs de superpatnot vindt in dit 
Teutonengebied solaas. Hij kan er zich als een veroveraartje wanen, want 
het is toch dit gebied dat te Versailles werd toegewoipen aan het belgische 
gulzigaardje dat in 14-18 zijn stukje oorlog had gewonnen. 

n v a n 

brusse 
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Deze verschijnselen gaan niet diep. 
Eiger wordt het als de klauw \An dé 
verfransing ingrijpt in het onderwijs. 
Sinds 1963 groeide met het « fatili-
teitenregime » het aantal franstalige 
klassen aan. 

O p de tipische ronselarijmanier die 
'we al lang kennen rond Brussel. He t 
toppunt vernamen we wel in Kelmis, 
waar de franstaligen hun cc Fransen )> 
bleken te ronselen tot in het duitse Aken 
toe. In de duitse klassen kregen de kin
deren eentalige franse schooirappouen. 
een zeldzame ouder die dieif proteste
ren kreeg het rapport tcru^be^oigd met 
een duitse vertaling bijge\oegd in.., pot-
loodschrift. 

In een Bieistube zagen we een lokaal 
reklameblaadje cc Eupener Wcxhenspie-
gel »; bovenaan een blijkbaar kostelijke 
<iankondioing voor het koninklijk Ate-
neum. Tweetalig maar Frans vooraan 
en met cc transport gratui t des franco
phones de la Ville Basse ». In het Duits 
it \ a n zo'n grat isvenoer geen sprake. 

'He t Herrenvolk spieekt hier blijkbaar 
Frans. Het College Pat ionné doet l)li)k-
baar mee aan die fransdolheid. Lijkt 

Je kunt er rustig een ganse dag aan 
besteden, 'M die \olstaat amper. 

Aanslukend bij het golvende land 
van HcTve en de Platdietse streek \n 
het Noorden stijgt het land van aan de 
ned'^rlandse grens bij Vaals op tegen 
Luxemburg in een prachtige afwisse-
Jin van landschappen, die voor een 
groot deel hun ongepastheid hebben 
bewaard. 

Het gebied is niet te onderschatten 
want hoewel slechts een goede 60.000 
inwoners tellend, heb je 60 km. onder 
de wielen eer je de verbinding van ne-
deilandse tot luxemburgse grens hebt 
gemaakt door de Oostkantons. 

cc Open grenzen » noemt Jos Goever-
neur zijn tijdschrift voor Voerstreek, 
Platdietse streek en Oostkantons. 
<( Kruispunt van drie kul tuien » heet 
het elders. 

Kelmis, waar onze reis begon, beli
chaamt dit wel op de sterkste wijze. 

Deze gemeente, geprangd tussen neder-
landse grens en Platdietse streek als een 
vooihof van Aken (op 6 km), is wel het 
duidelijkste illustiatiemateriaal hoe de 
heren landkaartendiplomaten met het 
lot van de gewone man kunnen spelen. 
T o e n na de val van Napoleon de gren
zen werden getrokken tussen Pruisen -̂n 
de Vcienigde Nederlanden, bleef er 
betwisting over dit gebied — omwille 
van de zinkmijnen die er lagen. Men 
maakte er dan maar een sooit cc Dant-
zig » van. 

Een neutraal gebied met een spe
ciaal statuut. 

Zo hield dit ondermeer in dat ino-e-
wekenen u u België, Nederland of Dufts-
land hun nationaliteit behielden bij 
vestiging in het gebied Kelmis Mores-
net. Kunt ge u de konsekwenties inden
ken, toen in 1914 de wereldoorlog los 
brak ? Mensen die sinds jaren in een 
zelfde dorp woonden, hun kinderen die 
samen op de schoolbanken hadden ge
zeten moesten elkaar bevechten : de 
enen voor Gott und Kaiser, de anderen 
pour Dieu et son roi chevaliei. Men kan 
geen sprekender monument vinden van 
de dwaasheid der europese broeder
moord dan het gevallenengedenkteken 
dat hier na 1918 weid opgericht. 

Met deze historische teiugbhk ver
lieten we dan ook het terrein van de 
toeristische beschouwing Ons dreef een 
ander doek 

De Vlamingen hadden in 1963 meer 
dan de handen vol, toen in Hertoginne 
dal weer eens een sooit taaistatuut der 
Belgen v\crd uitgewerkt. 

Zelfs méér dan bij de bok gezet in dit 
zogenaamd vergelijk, hebben wij weinig 
oog kunnen hebben voor de duitstali-
gen, die nog een beetje méér in de hoek 
•werden geduimd dan het voor 1963 was. 

Waar vroeger door belgische macht-
hcbbf-rs Iippendi(ll^t werd bewezen aan 
hei beginsel dal dc7u duitse slieck vol
le ie\ OHM c.^lu moet hebben in België. 
b!i|kt dit al te dikvMJls een veigulde 
h ipo l i i / i e . 

Alic mooie pra.it van B.tldwin van 
S . IUT- f . o l i u i g (d'iiisei kan het nici) en 
van i ' iu l \ .Ml (irn Boe\ ii.iius (c(r. / i |n 

Werthplein in St. Lamber» 
tuskapel te Eupen. 

bezoek te Eupen) kan niet wegnemen 
dat duitstalig karakter en toekomst van 
deze streek steeds meer worden aange
vreten. Hoe ver ook ten oosten van 
Brussel, de tipische politiek die wij bv. 
kennen t.a.v. Vlaams-Brabant werkt ook 
hier volop door. Waai België en Brussel 
tegenover deze 60 000 mensen een zorg 
moesten hebben als bv. Zwitserland 
voor zijn 40.000 Reto-Romanen beoe
fenen zij de tipisch fianse imperialisti
sche politiek. De sansculoltenmentali-
teit die niet de minste eeibied heeft 
voor het eigen karakter van de minder 
sterke groep werkt hier ook volop. 

Wij hebben als Vlamingen oog voor 
de details van dit sisteera. 

Amper bolden we van de autostrade 

het duitstalige gebied in of te Walhorn 
— het dorp met de gekende Walburgia-
legende ~ vonden we de eerste sporen van 
bovenlaag franskiljonisme met de lokale 
herenwoning die cc Chateau » Neuliatis 
heet. Overtredingen van de officiële 
taalwet (sinds 1963 : Duits voorrangs
taai blijvend maar cc faciliteiten » voor 
het frans) zijn er legio. Wegenwerken te 
Eupen c< grenaille errante », eentalig 
Frans mein Lieber, cc Steinschlag » geen 
spraak van. De rijkswachtkazerne ie Eu
pen cc pronkt » natuurlijk alleen met 
een cc gendarmerie nationale ». Wisten 
de heren van de ordestrijdkrachten niet 
goed wat er van te maken of deed 
Rcich-wiiij t te veel denken aan Wacht 
ani Rhein } 

S f i j h o l l e p a t > i c i ö , . h u i / c n op het \ \ e, ( h p l e i n t,> F.upe,, : veel meer , , ! „ i t . » dan 

zo wat op de tweestrijd viij ondeiwij j 
— staatsschool die we ook in Vlaande
ren zo dikwijls zien voeren met konkur-
rentieargumenten van cc bij ons al spe
ciale franse lessen vanaf het tweede stu
diejaar ». 

Het vervloekte sisteem werkt hier ooK 
in al zijn geestesverdwazing. Geralfi. 
neerd vanuit Brussel. 

Het is toch nog niet zolang geleden 
dat de speciale som voor kul tuurwerking 
die voorzien werd voor « het duitstalig 
gebied » bij navraag wel naar dit gebied 
ging. maar voor 40 t. h. naar de enkele 
fianskiljonse groepen die hier aan « kul» 
tuunmperialisii ie » doen. 

Koitom. hoe dieper men dooid i ing t 
Wn de werking van het belgisch sisteein, 
^hoe duidelijker de pcifide bijbedoc-lin-
gcn bti|ken 

H u n faciliteiten zijn niet als geleide
lijke inscb.ikeling van franstaligen in 
hel duitse gebied bedoeld, maar als blij
vend bruggenhoofd voor een verfran
sing waarop onze brusselse en waalse 
sansculotten nog steeds blijven azen. 

Gelukkig beginnen opnieuw steeds 
meer voiksbevvuste inwoncis van deze 
duitse oosthoek dit te beseften Mei het 
europese argument van elke volksgroep 
é\\ in welk staatsverband cx)k levend. 
recht heeft op ongehinderde ontplooiing 
g-aan zij deze pogingen te keer. 

Fen blad als c< Der Wegweiser.» (50 
fr. jaarabonnement — PCR 76447'^ — 
Aiheitsgemeinsfhaft, Post Belgien. Neu-
sirasse ,52. Eupen — voor c< Der \V(-%-
weiser) is een veilige gids naar de weg 
der echte toekomst vcx)i de/e siuc-k 

Het uo id t hoog tijd dat wij als \ la-
minden, ook op parlementair vlak iiicde-
aanklageis woiden van het geiaflinccr-
de onrecht waaraan deze cc derde Bel
gen » nog steeds zijn ondc iwoi pen. 

WAL 1 LR L U \ I LN. 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 
ONGEZOND 
WETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK 
Dr. Ballet maakt gewag van 

een taalincident in het Fonds 
voor Wetenschappelijk On
derzoek, dat een bepaald be
drag verdeelde onder vijf far-
makeutische firma's voor be
kostiging van hun program
ma's, en w.o. er een vlaamse 
firma was. Niettegenstaande 
deze firma al haar briefwisse
ling in het Nederlands voerde 
stelde men vast dat het FWGO 
enkel de franse vertaling van 
het projekt der firma in kwes
tie aan de nederlandstalige le
den van de beoordelingskom
missie voorlegde; dat in de ne
derlandstalige versie van het 
39e jaarverslag van het fonds 
voornoemd het projekt van de 
firma enkel in het ... Frans 
vermeld werd. Het Vlaams 
Aktiekomitee voor Volksge
zondheid dat deze feiten aan 
de kaak stelde deelde te
recht de verontwaardiging 
over dergelijke praktijken van 
de geneesheren en vorsers in 
Vlaanderen. 

De minister van Volksge
zondheid deelt de h. Ballet 
mede dat hij een onderzoek 

zal instellen. Zijn «vlaamse 
ijver » kennende zien we « vol 
verwachting» naar de uitslag 
van dit onderzoek uit. Het 
wachten is inderdaad een 
deugd, die vooral door Vla
mingen wordt beoefend, in 
de eerste plaats als het om 
dingen gaat, die men van bel-
gische ministers moet ver
wachten. 

VUILNISBELT 
Kamerlid dr. Anciaux heeft bij 
de minister van volksgezond
heid navraag gedaan of er 
maatregelen getroffen werden 
om het stort nabij het kasteel 
De Ham te Steenokkerzeel te 
doen verdwijnen. Op deze ge
dempte vijver kwam iedereen 
weldra vuilnis storten, en toen 
zulks na protest der omwo
nenden verboden werd werd 
's nachts gestort. Een maand 
geleden werd bovendien het 
vuilnis der gemeenten Steen
okkerzeel en Berg op de 
plaats gestort en in brand ge
stoken wat een verpestende 
geur veroorzaakte. De minis
ter antwoordt dat het nodige 
wordt gedaan om aan deze on
gezonde toestand een einde te 
maken. 

MERKSPLAS 
De minister van Justtitie 

deelde kamerlid Goemans 
mede dat er in tegenstelling 
met bepaalde beweringen 
geen werkplaatsen te Merks-
plas bestaan die schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid 
der tewerkgestelden zouden 
hebben. Ook het medisch on
derzoek zou up to date zijn; 
naast het gewoon medisch toe
zicht zijn er bij de wetgeving 
op de arbeidsbescherming 
voorgeschreven medische en 
klinische onderzoekingen voor 
het opsporen van beroepsziek
ten. Elke werkplaats bevat een 
behoorlijke hygiënische instal
latie, met waterleiding, drink
baar water en dagelijks twee 
bedelingen van koffie. 

WARME DAGEN 
Telkens wanneer de tempe

ratuur rond de middag in de 
schaduw 25 graden bereikt 
wordt de postuitreiking 's na
middags verminderd met min
der dringende stukken, die 
's anderendaags worden uitge
reikt. Bij hevige koude (-8 gra
den) geldt een zelfde regeling. 
Voor personeelsleden van de 

binnendiensten gelden derge
lijke regelingen niet « vermits 
ze niet aan de zonnestralen of 
aan hevige koude zijn bloot
gesteld ». Nochtans worden 
aan alle personeelsleden zon
der uitzondering frisse, resp. 
warme, dranken verstrekt in 
de hierboven vermelde om
standigheden. Dat vernemen 
we altans uit het antwoord dat 
de minister van posterijen aan 
kamerlid Babyion op diens 
vraag verstrekt. 
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SAINT LOUIS... 
Kamerlid Coppieters maakt 

de minister van NOK er op 
attent dat er in verband met 
het « institut supérieur de' 
commerce Saint Louis » een 
verwarring schijnt te bestaan, 
om dat nu eens alleen van dit 
instituut gesproken werd dan 
weer van een « Handelshoge
school » die van « Saint 
Louis » het nederlands ekwi-
valent zou zijn. Dit blijkt uit 
vroegere antwoorden op par
lementaire vragen, teksten van 
koninklijke besluiten, wetsar
tikels. Het repertorium van 
't katoliek onderwijs vermeldt 
alleen de franstalige instelling 
Op grond van deze vermelding 
vraagt het kamerlid of er nu 
een of twee instellingen be
staan, waarop de minister ont
kennend antwoordt en mede
deelt dat het alleen om de 
franstalige gaat. We zijn dus 
een lichte hoop lichter ge
worden. De jaartoelage voor 
1967 voor deze Heilige Lode-
wij k-instelling bedroeg event
jes bijna 24 miljoen frank. De
ze toelage is niet onderhevig 
aan de voorwaarde een neder
landstalige afdeling op te 
richten ! Wel mogen de leer
lingen van de Aloysiusschool 
in Saint Louis een poging 
doen om het einddiploma te 
behalen. Ze krijgen dus zowat 
de rol van Assepoes toebe
deeld. En dan maar zwammen 
over gelijkheid tussen onze 
« volksstammen » .« 

GOEDE START 
Volksvertegenwoordiger Cop

pieters maakt de minister van 
NOK er op attent, dat de ron
selpraktijken inzake scholen 
niet alleen 'n onrustig karakter 
hebben doch ook de goede 
start der scholen op 1 septem
ber onmogelijk maken. Daar
om stelde hij voor de inschrij
vingen voor het voorschoolon-
derwijs, het onderwijs voor 
het eerste en tweede niveau 
reglementair op 4 september 
af te sluiten voor het pas be
gonnen schooljaar, en deze in
schrijvingen voor 1968-69 te 
doen geschieden voor 15 juli. 
De minister kan dat volgens 
de vragensteller vermits hij 
over volmachten beschikt. Al
dus zouden de schoolbesturen 
tijdig schikkingen kunnen ne
men voor de inrichting der 
klassen en afdelingen en niet 
het minst voor het tijdig aan
werven van personeel. Ook 
zouden de ongunstige elemen
ten van het huidige sisteem 
verminderen. 

De minister is 't daarmee niet 
eens omdat zulks een funda
mentele hervorming van a r t 5 
van de wet van 29 mei 1959 
tot gevolg zou hebben in het 
bewaarschool-, het lager, mid

delbaar, normaal, technisch 
en kunstonderwijs. Wel ksai 
uit een konfrontatie der be
trokken overheidsinstanties 
een eventuele wijziging gebeu
ren. De minister beloofde ka
merlid Coppieters het voor
stel ter studie te nemen. 

RI)KSLACERE SCHOOL 
TE LANGEMARKT 

Kamerlid Babyion infor
meerde naar grootte en prijs 
van de gronden en de bebou
wing van de nieuwe rijkslage-
re school te Langemarkt. Het 
antwoord van minister Groot
jans luidde als volgt : de aan
gekochte oppervlakte beslaat 
1 ha 40 a, de prijs per ha 
2.690.000 fr. ; 96 a in gebruik 
genomen, de overblijvende op
pervlakte bestemd zijde voor 
de definitieve bouw, speel
plein, sportterrein, speelruimte 
voor de fröbel-afdeling. De 
prijs van het gefabrikeerd pa? 
viljoenenkompleks bedraagt 
5.226.738 fr. Over het aantal 
leerlingen in hun woonplaats 
per klas kon de minister nog 
geen inlichtingen verschaffen. 

DIENST IN 
ONTWIKKELINGS
LANDEN 

De voorwaarden w.o. een 
dienstplichtige van militaire 
dienstplicht kan vrijgesteld 
worden door dienst in ontwik
kelingslanden, worden door de 
minister van Binnenlandse Za
ken medegedeeld aan kamer
lid dr. Anciaux. Ze zijn o.a. de 
volgende : vertrek of opleiding 
binnen de zes maanden na het 
vrijstellingsbesluit, dokter zijd 
in de geneeskunde of veearts-
nijkimde, ingenieur of specia
list, dienstig voor een land in 
ontwikkeling buiten Europa. 
De beroepskategorieën wor
den in gemeen overleg met 
Binnen- en Buitenlandse Za
ken en Landsverdediging be
paald; een werkelijke aanwe
zigheid gedurende drie jaar 
tijdens de eerste vier jaar na 
de aankomst is vereist. De 
aanvraag moet ingediend wor
den tussen 1 januari van het 
jaar waarin de aanvrager om 
een eerste uitstel mag verzoe
ken en de aanvang van zijn 
werkelijke dienst. De aanvra
ger moet zich verbinden tot 
werkelijke missies. Daarna 
volgt een opsomming van de 
kategorieën en landen, die in 
aanmerking komen. 

TWEETALIGHEIDS-
PREMIES 

Kamerlid Mattheyssens on
dervroeg de minister van Bin
nenlandse Zaken over het be
sluit dat de werkgroep heeft 
genomen, die het vraagstuk 
van de tweetaligheidspremies 
aan personeel van de gemeen
ten Brussel-hoofdstad en v£in 
de provincie Brabant moest 
onderzoeken, welke gemeen
ten deze premies reeds oeta-
len en op grond van welke kri-
teria; idem voor de provincie 
Brabant. De minister acht het 
probleem zo veelzijdig dat er 
tot nog toe geen definitieve be
slissing kon worden genomen. 
Hij zou de achtbare volksver
tegenwoordiger op de hoogte 
brengen van zodra daartoe 
mogelijkheid bestaat. 
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POLONAISE 

Het bezoek van Polen door de Gaulle 
is nog eens uitgelopen op een tipische 
demonst ra t ie van « aartsvaderl i jk » op
t reden van het franse staatshoofd. De 
Gaulle verklaart ex catedra oud-duits 
gebied tot oud-pools en zelfs tot het 
meest autentiek pools gebied, zonder 
da t hij daarnaar gevraagd is. Hij be
gaat daarbi j historische vergissingen 
die iemand anders de spotlust van de 
wereld zouden opleveren en oogst er 
wel een goedkoop applaus m a a r geen 
konkree t rezultaat mee. Want zijn «po
lonaise » kan niet verhinderen dat Go-
moelka gebaart alsof hij de Gaulle's 
uitnodiging, zich met Duitsland (on-
der\ 'ers taan is Bonn en niet Bonn én 
Pankov) te verzoenen niet gehoord 
heeft. 

ZONDER REPLIEK 
milie t racht los te weken van Moskc 
en de Gaulle da t met hoogdravende p 
litieke verklaringen doet, die gezien d 
reakt ie van Warschau bl i jkbaar mind« i 
gewicht in de schaal werpen dan d 
westdui tse maneuvers , die voor; I 
Pafnkov zenuwachtig maken en di 
Moskou als vervelend ervaart . 

Veel ernst iger is de mogelijkheid dal 
het tot geen amerikaans-russisch al 
koord komt over de anti-raket-afweei 
net ten, de nonproliferat ie der kernwa 
pens en vandaar het behoud van een 
ongeschreven modus vivendi tussen 
beiden. Daarover handelen we hieron
der uitvoeriger. 

De poolse part i j leider gaat evenmin 
in op de groot-europese suggestie van 
zijn hoge gast vermits hij de pools-
russische vriendschap en het pak t van 
Warschau in één adem de hoeksteen 
van Polens buitenlands (en binnen
lands) beleid noemt. Men kan overi
gens moeilijk spreken van Polens rede
nen, om zich niet met Duitsland te ver
zoenen, want het heeft minstens even
veel van de Russen als van de Duitsers 
geleden en toch heeft het zich verzoend 
me t Moskou (zij het gedwongen) . In 
feite heeft de Gaulle gepoogd het pools 
episkopaat een hand toe te steken, da t 
eveneens voor een dergelijke verzoe
ning ijvert doch de kous op de kop 
kreeg en tijdens dit bezoek genegeerd 
werd . 

De poolse ui ts tap van de Gaulle heeft 
weinig opgeleverd. Warschau verander t 
voorlopig niet en Bonn is spijtig. De 
Gaulle zou echter de Gaulle niet zijn 
orn het op te geven. Reeds s taat een 
reis naar Boekarest op de agenda. Hier 
vindt hij t rouwens een raakpunt met 
de westduitse Oost-politiek, zij het da t 
d e Bondsrepubliek vooral met ekono-
mische middelen de oost - europese fa-

De toestand in China blijft statio
nair-verward, met deze week een aflei-
dingje in Sikkem waar Indiërs en 
Chinezen mekaar enkele dagen lang be
schoten dat het een lieve lust was . Het 
vuur f lakkerde weer op en meteen 
kreeg Indi ra Gandi nog m a a r eens een 
verwitt iging : da t haa r neut ra l i sme 
weinig opbrengt . De grote ti jd van 
haar vader, kampioen van de derde we
reld, is lang voorbij en in het eigen, 
reusachtig land woedt de hongersnood 
erger dan ooit. Zoals de oorlog in Viet
n a m voortwoedt , me t een ongeboren 
demokra t ie in Zuid-Vietnam, een be
gonnen elektronische grendel tussen 
noord en zuid, die vermoedeli jk tot in 
Laos zal doorgetrokken worden, een 
verwijdering tussen Kambodja en Chi
na (eens zo roerend eens) en een mo
gelijke opdrijving van de eskalatie 
vanuit de lucht boven Nood-Vietnam. 
In Amerika zelf komen nu ook de re
publikeinse kandidaten voor he t pre-
zidentschap los, Nixon zelfs met ver
klaringen, die een Goldwater hem niet 
meer moet benijden , Romney me t 
minder mossel-noch-vis-houdingen en 
Reagan met een kandidatuurvoorberei 
ding die iets weg heeft van de listig
heid \ a n een boer. En dat voor een ge-

De Noordvietnamezen beschermen zich 
luchtraids. Hier vlecht een Noordvietnam 
granaatscherven. Uncle Sam krijgt het nie 

wezen filmster 1 Johnson zal het niet 
onder de m a r k t hebben en toch voor
spellen nog velen voor hem een nipte 
overwinning. In tussen kon hij even 
verpozen bij de verloving van zijn 
tweede dochter . 

De br i tse invloed in Gibral tar werd 
vers terkt door een referendum met 
99% pro-bri ts rezultaat . Maar da t lost 
de zaak niet op. In feite is Gibral tar 
bijzaak nu Engeland in zoveel andere 
gebieden zijn greep moet lossen, o.a. 
in Aden, w a a r een br i t s aanbod tot re
geren aan een nationalist ische groepe
r ing van de hand werd gewezen en het 
land in een quasi-burgeroorlog is te
recht gekomen. Te Gibral tar had En
geland een europees gebaar kunnen 
doen, n u het toch zo europminded is. 
He t a rgument da t de bevolking de brit
se demokra t ie boven de franco-dikta-

met alle middelen tegen de ameiikaanse 
ese een .speciale hoed ter bescherming tegen 
l onder de markt... 

t uur verkiest verliest veel van zijn 
waarde als men nagaat dat er zoveel 
autent ieke Engelsen in Gibral tar wo
nen en de spaanse bevolking er weinig 
in de pap te brokken heeft. Het voor
malige br i tse p ro tek to raa t Cypiais is 
een stap nader bij Enosis gekomen nu 
er ccn turks-grieks akkoord kwam, op 
voorwaarde da t Turkije op het eiland 
een zekere aanwezigheid gewaarborgd 
ziet. Valt nu af te wachten hoe Maka-
rios daarop zal reageren. 

De topkonferent ie te Kinsjasja is 
een halve mislukking geworden on
danks de peperdure installatie. Deze 
konf eren tie bewees slechts de onvol
wassenheid van de afr ikaanse s ta ten 
en is in feite een maa t voor niets. Zoals 
het Tito-plan voor het midden-oosten 
eveneens een flop dreigt te worden. 

BETREKKELIJK GEVOEL VAN VEILIGHEID 
He onloochenbare toestand van « vre

delievende ko-existentie » tussen Moskou 
en Wasliington en het feit dat het oor
logsgeweld zicli .sinds meer dan 20 jaar 
buiten Europa en de westelijke hemis-
teer heeft « genesteld » hebben in het 
\\esten en meer bepaald in West-Europa 
een gevoel van veiligheid doen ontstaan 
dat het lang niet meer had gekend Dat 
IS een gevolg van het verlies van het 
westeuropees overwicht in de wereld na 
twee Nvereldoorlogen. die feiteliik euro
pese burgeroorlogen waren, afge/ien dan 
van het ideologisch aspekt van de twee
de wereldoorlog, welk aspekt een al te 
verregaande vereenvoudiging niet' zon
der meer toelaat. Ondanks herhaalde 
krizes in het Midden en het Verre Oos
ten, ondanks de kongolese krizis. die het 
zuiver kongolese kader verre te buiten 
ging en vyaarbij België plots tot een on-
ooghik klein land werd herleid na een 
« koioniale mogendheid » te zijn ge
weest, heeft dit gevoel van veiligheid 
zuh gehandhaafd. Op zeker ogenblik 
wer( het zelfs versterkt toen het bericht 
doorkwam dat Amerika en Rusland het 
principieel eens geworden waren, om 
at te /len van een al te duur sisteem van 
anti-afweer tegen raketwapens. Het zo
genaamd akkoord van Glassboro ver
sterkte nog de mening, dat het niet meer 
tot wriiyingen van grote omvang tussen 
beide leidende mogendheden zou komen 
en als klap op de vuurpijl bleek de Mid
den Oosten-knzis een prakti.sche toe
passing te zijn van dit zgn. Glassboro-
akkoord. Ook het feit dat Rusland zich 
niet tot een openlijk ingrijpen in Viet
nam het verleiden, dat het in de Kuba-

krizis terugdeinsde voor de konsekwen-
ties van de steuir"aan Castro, op veto 
van wijlen Kennedy zette de mening 
kracht bij, dat het bestaande machts
evenwicht met een blijkbaar gering maar 
tocli met te onderschatten overwicht 
van de USA het spook van een krizis in 
de wereld resp. in Europa voor goed of 
toch voor lange tijd op de vlucht had 
geiaagd. Er zijn meer dan voldoende 
teoretici en waarnemers die stellen dat 
het wereldgebeuren zich tans ver van 
VVest-Europa voltrekt en dat zulks ten 
slotte de voordelige zijden zijn van het 
feit, dat West-Europa veel minder dan 
vroeger het wereldbeleid bepaalt of 
helpt bepalen. Daar tegenover staan zij 
die een vereniging van West-Europa na
streven en zich het odium op de hals 
dreigen te halen, West-Europa opnieuw 
een mede-bepalende rol te willen toebe
delen, waardoor meteen ook de kansen 
op moeilijkheden zouden stijgen. Het 
proces van de europese eenmaking ver
loopt echter zo traag (en vele akkoorden 
worden trouwens door het ekononiisch 
egoïsme ondermijnd en uitgehold) dat 
dit gevaar (sic) eerder denkbeeldig is 
Minder denkbeeldig is echter het riziko 
van een valse voorstelling van zaken nl 
dat de huidige veiligheid werkelijk zou 
steunen op elementen die aan dit veilig-
heidskarakter een zeer duur*a»ni statuut 
zouden verlenen. Uit dit gevoelen is 
trouwens de krizis van de NATO ver
klaarbaar evenals het losmakingsproces 
van de oosteuropese satellietstaten ten 
opzichte van Moskou, losmaking die dan 
ecliter weer niet zo ver gaat dat men 
zou kunnen besluiten : het is gebeurd 

de ontvoogding is begonnen. De jongste 
reakties tegen de in de ogen van de par-
h|-m.stanties te ver « hberalizerende s-
schriivers en intellektuelen zijn daar om 
ons er aan te herinneren, dat « het 3> noa 
niet is gebeurd. 

Zou het niet veeleer zo zijn dat op de 
rivaliteit tussen Rusland en de USA tij
den ik een chinese domper werd gezet 
Beide mogendheden hebben een soort 
solidariteit tegenover Peking, waaruil 
sommigen al dadelijk de beruchte blan
ke solidariteit tegenover het gele gevaar 
(listilleren, wat in se wei waar kan zijn 
doch welke gedachtengang dan weer 
geen rekening met de ideologische soli
dariteit houdt, ondanks alle uitingen van 
« ouderwets nationalisme » tussen China 
en Rusland. De strijd om de macht in 
(.tiina zal echter niet eeuwig duren en 
zelfs wanneer Mao de overwinning zou 
behalen is het niet zeker, dat hij een 
anti-russische koers zal blijven varen 
Zoals het ook niet 100 % vaststaat dat 
ae klan Lioe na een eventuele overwin
ning op Mao plots een pro-russische po-
itiek zou gaan huldigen. Zo eenvoudig 

liggen de zaken niet, niet in China en 
niet op het vdak van de chinees-rus-
SKSche betrekkingen. De ommekeer der 
bondgenootschappen is trouwens geen 
europese of westerse specialiteit, het 
Oosten heeft minstens evenveel staaltjes 
daarvan ten beste gegeven als het Wes
ten. 

I<:en en ander toont ons dat dit gevoel 
van veiligheid betrekkelijk is, des te 
meer daar we nu vernemen, hoezeer 
Johnson de vrees bekruipt, dat het uit
eindelijk toch niet tot een russisch-ame-

rikaans akkoord inzake anti-raketafweer 
zal komen. Rusland is reeds met de aan
leg van een dergelijk anti-af weer-net 
begonnen en heeft tans ongeveer een 
jaar voorsprong. Amerika blijkt zich 
geen grotere russisclie voorsprong in dit 
domein te kunnen permitteren, zodat 
tans in Washington een gevecht in regel 
aan de gang is tussen de voorstanders 
van de aanleg van dit net en de tegen
standers, die betogen dat er geen dicht 
net tegen raketwapens mogelijk is. Hun 
zwakheid is echter, dat wanneer de Rus
sen een dergelijk net wél bouwen en de 
Amerikanen niet, er dan toch van ame-
rikaanse zijde een « openheid » ontstaat 
die gevaarlijk wordt voor de nationale 
veiligheid. De Viefnam-oorlog doorkruist 
deze diskussie, waarbij de te volgen po
litiek -in Vietnam door voor- en tegen
standers van C.lassboro als nianeuverma-
teriaal gebruikt wordt, om de eigen 
standpunten te doen zegevieren. Ten 
slotte is er de tijd, die voor .Johnson 
meer dringt dan voor de Russen, zowel 
in Vietnam als op het vlak van beper
king der bewapening-: de prezidentsver-
kiezmgen naderen met rasse schreden 
en nog steeds kan .lohnson geen enkel 
pozitief re/ultaat van zijn beleid voor
leggen, op buitenlands vlak niet en op 
binnenlands vlak evenmin (rassenvraag-
.stuk). 

Het gevoel van veiligheid in West-
Uuropa wordt dezer dagen dus wel dege
lijk op proef gesteld ook al beseft de 
grote ma.s.sa dat niet. Men kan nog zoveel 
hegemonie verloren hebben als men wil 
— of niet wil — dat belet niet dat West-
Europa een terrein blijft waarop de 
twee mogendheden hun konfrontatie in 
de een of andere zin kunnen uitvechten 
als /e dat nodig zouden achten. Dat kan 
vrij plots gebeuren zodat we mogen be
sluiten : het gevoel van veiligheid in 
\\est-huro)ja is een broos gevoel, waar
door waakzaamheid en een vlugger euro
pees integratieproces zijn geboden. 

K.V.B. 
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DE AFWEZIGEN 

De konferentie de r staats
hoofden van de organizatie 
der Afrikaanse Eenheid t e 
Kmsjasja, die zondag a ldaar 
werd geopend, verenigt n ie t 
alle s taatshoofden van de 38 
landenleden. Nog niet eens de 
helft ervan is opgedaagd in de 
kongolese hoofdstad. Zo is e r 
prakt isch geen enkel s taats
hoofd van de voormalige fran
se kolonieen, die doorgaans in 
Afrika de rust igste s ta ten zijn: 
Houphouet-Boigny (Ivoor
kus t ) , Senghor (Senegal) , Tsi-
ranana (Malgasische repu
bliek) zijn « weerhouden »; 
Mobido Keita (Mali) kan niet 
weg wegens grote binnenland
se spanningen; Sekoe Toeree 
is eveneens afwezig om gelijk
aardige redenen; Nigeria is in 
volle burgeroorlog evenals 
Soedan; de Magrebstaatshoof-
den kwamen niet o.a. Boume-
dienne omda t hij niet me t Mo-
boetoe over Ts jombé zou moe-

'M'i'^i^f'i' 

Vrouwelijke Vietkongstrijders in opleiding. De oorlog 
\\ 01 dt een 

in Tietnam spaart niemand meer, ook de vrouw 
doder .. 

ILJA EHRENBURG 
De hanJen hebben hel overlijden van 

de joods-russtsche auleur Ilja Ehrenburg 
gemeld. Het feit dat het « van de doden 
niets dan goed > daaibi] zo shupuleus 
werd in acht genomen, tvijten wi] niet zo
zeer aan een joemaltslteke piëteit, wel aan 
de vergetelheid of omuetendheid van de re
writes, die de geslroomhpide informatie 
der persbureau's kommenlaauKyos overne
men 

Ovei de literaire waaide van Ehienburgi 
welk willen wij met diskussieren, al moet 
het voor teder Itteratiturkenner duidelijk 
zijn dat sedert de revolutie Rusland heel 
uat waarachtiger kunstenaars heeft gekend, 
vanaf Gorki en Babel tot Sjolochow en 
Pasteinak. WiJ zeggen dit zonder de spe
cifieke begaafdheden van Ehrenburg te 
willen minimalixeren. Hij bezat een uit
zonderlijk talent dat als het ware een ka-
raklertiek was : het zich bedtenen van alle 
stijlmogelijkheden, het zich met natuur
lijkheid en gemak bewegen in de meest-
verscheiden werelden, het ztch weten aan 
te passen met een bijna angstwekkende on-
peisoonhjkhetd : heel deze mtmtcri van de 
geest spreekt ook uit het uileenbopende 
uerk. WIJ zien dit zeer duidelijk getllus-
treeid m twee zo verscheiden u erken als 
« 40 P.K. Het leven der auto's > en * La-
sik Roitschuanz *, waarin enerzijds de 
westerse technische beschaving, anderzijds 
de gevochte ereld van de talmoedtsch opge 
voede, door het kommumstisch jargon 
slechts oppervlakkig geterfde russische jood 
uit de piovmcie uM)iden uitgebeeld-

Van Ehrenbuig zegt een literatuui histori
cus dat hij « meer reporter is dan dichter » 
en hij voegt er, met een undeistatement, 
aan toe dat hij « met een wonderbaarlijke 
geschiktheid tijdens de wisselende koers 
richtingen van de rode diktatmn zich steeds 
wist te bevestigen « Wat, zonder doekjes er 
om, wil zeggen dat hij kruiperig genoeg 
uas om aan elke zuivering te ontsnappen 
en zijn vioegete medestanders in de steek 
te laten Zelfs toen de anti-joodse zuivering 
t>p haar hoo'y'epiint uns, stelde Stalin zijn 
hof poëet s;t'/ u ^1 

Ehrenbuig, die na revotutioriane jeugd-
aktie naar Fianknjk gevlucht was, verbleef 
er lange jaren als korrespondent van russi
sche bladen \a de eerste wereldoorlog trok 
hij naar Duitsland, dat een kommumstisch 
pioefveld uerd. Toen de lode terreur los
barstte tn Beieren met Eisner en Toller, 
organizeeide Ehrenburg samen met Radek 
de revolte m Saksen en Turingen, m Ham 
burg en Berlijn Wanneer men de latere 
ei.yilntie naar het anti semiiisme bij de « na
tionale » wit beoordelen, dient men deze 
deelneming aan de rode terreur van men
sen als Fhreribing, Eisner, Radek, Bela Kun 
earn met uit het oog te verhezen Zij heb
ben aan hun rasgenoten wel een zeer slech
te dienst bewezen en argumenten tn de 
handen gedrukt van het antisemitisme. De 
mislukking der kommuntstische revolutie. 

de ineenstorting der Weimar-republiek en 
het aan de macht komen van Hitler bete
kenden het einde van Ehrenbnrgs bedrij
vigheid als agitator tn Duitsland. Naar 
Rusland keeide hij echter niet tenig : Le
nin moest niet erg veel hebben van de al 
te buigzame Ehrenburg, die hij « een lite
raire allemans-hoer » noemde. 

Pas in 1939, toen de kommimisten om
wille van hun verbvnd met Hitler in 
Frankrijk gewantromvd werden en zelfs ge
ïnterneerd, keerde hij naar de Sovjetunie 
terug Tijdens de dutts-russische veldtocht 
werd hij een der heftigste predikers van 
de oorlog met alle-middelen. Zijn aittkels 
tn het blad van het Rode Leger tegen het 
diiitse volk (en met tegen de nazi's alleen 
zoals onze pers nu wil doen geloven) wa
ren van een tot aan het walgelijke gren
zende bloeddorstigheid Moest een duits au
teur met tienmaal meer talent zelfs maar 
tienmaal minder wraaklustig hetze-proza 
geschreven hebben : geen enkele « welden
kende > kiant zou zijn naam nog willen 
noemen 

Ehrenberg kreeg echter het voorrecht 
van een interview in onze katoiteke pers, 
hij, de man die de soldaten ophitste tot 
massamoord en verkiachting! De gevol
gen zijn bekend wat zich tussen Wetchsel 
en Elbe heeft afgespeeld einde 1944 begin 
1945 giensl aan het onvoorstelbare. 

Voor deze nfooit beoordeelde of veroor
deelde oorlogsmisdaden draagt Ehrenburg 
een morele verantwoordelijkheid, en zelfs 
tn het post-stahmstische Rusland ts het 
« racisme » en moffenhaat aangewreven. 
Het heeft ons dan ook verwonderd dat ka-
toheke bladen^ deze bloeddorstige grijsaard 
n»)g ah humanist lieten pozeren. Als woor
den nog een betekenis hebben, dan was 
hij wel hel tegenoveigestelde van wat wil 
onder een humanist verstaan. 

Wij achten het < van de doden mets dan 
. goed f daal om ook slechts tn zoverre toe 

passelijk. uanneer de waaiheid er niet door 
verzwegen oi verdoezeld wordt. Fn die 
waarheid ligt niet tn Ehrenbwgs autobio
grafische zelfrechtvaardiging, maar tn de 
naakte, nuchtere feiten waau*J07 htj de 
veranlwooulehjkheid draagt Een verant 
wooidehfkheid die hij moet aangevoeld 
hebben op het einde van zijn leven en 
die hl] tiarhtte te ontlopen, dooi ontken 
ning dei feilen zelf. Maar wat hij tn « Woi 
na » Sfhreef en de opioepen tot het Rode 
Leger die bewaard ii\>iden in het Bitvdes 
archiv in Koblenz, lieger er met om. 

Het geval Ehrenburg ts een les loor ons 
allen Het leeit ons de zwart wil-hi<:toiie-
kers en de eemijdig-verontuaardigden die 
van gisteren zowel als die van vandaag, te 
wantromven En het leert ons de eenzij
digheid van de dagbladpeis uamteet zij 
haar infoimatte klakkeloos van internatio 
nale peisbureau oveineeml, zondet de iio 
dige kritische zin. 

Ah. Tori.\o 

ten p ra ten Banda van Mala
wi he t weten, dat hij het nut 
der konferentie niet mziet; en 
zo gaat het verder . Zonder 
daa rom leedvermaak te koes
teren moet men vaststellen 
dat de afrikaanse eenheid 
zoek is en dat he t voorlopig 
bij akaderaische besluiten 
bhjft, o a . de str i jd tegen de 
resten van he t kolonialisme. 
Het gastland zelf, Kongo, is 
ten prooi aan nieuwe opstan
den en gezagloosheid, wa t met
een als simbool mag gelden 
voor het merendeel der lan
den, die er op de konferentie 
der afrikaanse eenheid uitge
nodigd waren en niet kwa
men... 

BLACK POWER 
De 52 miljoen blanke Brit

ten beginnen te vrezen, dat 
hun land over enkele ja ren ge-
konfronteerd zal worden met 
rassenrel len zoals de V.S. E r 
zijn mil joenen kleurlingen in 
Groot-Bri t tannié. Tot voor 
kor t was deze niet geïntegreer
de groep immigranten onder

ling s terk verdeeld volgens 
land of kont inent van her
komst . De uit de V.S. overge
waaide « black power » -leer 
begint echter de bazis te leg
gen voor een eenheidsfront 
van kleurlingen Waarnemers 
verwachten de eerste geweld
dadige ui tbarst ingen over een 
zevental ja ren . 

STERKE DRUK 
Marokko is de jongste we-

steeds meer blootgesteld ge
worden aan een sterke pohtie-
ke popagandist ische druk van
uit Algene Radio Algiers heeft 
een ru im aandeel m deze ze
nuwoorlog. De marokkaanse 
regering volgt dat met enige 
bezorgdheid, omdat ze zich 
nog her inner t hoe een gelijk
aardig propaganda-offensief in 
1963 het begm was van een 
kampanje , die kulmmeerde in 
grensgevechten met algeujnse 
legereenheden die door Algiers 
als «onregelmatige eenheden» 
werden omschreven. 

De onrust m Marokko is des 
te groter omdat men de grote 
omvang der russische wapcn-
leveranties aan Algenë kent . 

MOORD 
De tsjechische auteur Ladis-

lav Mnacko die zijn land ver-
Het om zich tijdelijk in Israël 
te vestigen, verklaarde te Tel 
Aviv dat de geheimzinnige 
dood van Charles Jordan t e 
Praag ongetwijfeld het werk 
van de tsjechische geheime 
politie is geweest. 

Charles Jo rdan was onder
voorzitter van de amerikaans-
joodse hulpakt ie « Joint Dis
t r ibut ion Committee ». Hij be
reisde vaak de landen ach te r 
het IJzeren Gordijn om e r 
gaan te onderhandelen over 
he t ui twijken van Joden n a a r 
Israël . Zoals men weet, verle
nen de meeste Oostbloklanden 
aan de joodse emigranten 
slechts uitreisvergunningen n a 
betaling van belangrijke som
men in harde valuta : een 
mensenhandel t je dat doet te
rugdenken aan de sombers te 
dagen van het Dei de Rijk. 

Pie/ulcnt J(.hn-on met eerste 7warte burgemees-ter van het Columb.a-
di>trikt, de h Walter E. Wastiington Ondanks de hu dokleu. en de 
tiDisch-ameriUaanse naam komt ook deze benoeming te laat vv aiU 
de zwarte ont\ooedini.svtrMders zien in de nieuwe zwarte ehte 
handlan^eis van de blanken. Tien jaar eeleden zouden ze l.er 
gevv eet-t ziju, nu zija ze skeptisch ol vijandig-
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Wanneer wij hiermede een kort historisch overzicht brengen van een der 
belangrijkste europese boekenreeksen ter gelegenheid van haar honderd
ste verjaardag, en tegelijkertijd een korte geschiedenis van de familie die 
nu vier generaties lang de uitgeverij van deze reeks heeft geleid, dan bete
kent dit met dat wij de verdiensten van anderen — en wij denken hierbij 
aan onze eigen uitgevers — uit het oog verliezen. Wanneer echter kranten 
en weekbladen het gepast achten keizerlijke, koninklijke en prinselijke 
familiegeschiedenissen uiteen te doen, of de familiehistorie van Krupp 
Onassis of Ford aan de lezer voor te schotelen, dan mag zeker de historie 
van een — bij alle kommerciele aspekten — toch belangrijk werk tot kul-
tuurverspreiding, weze het ook een buitenlands, in dit blad wel eens in het 
licht gesteld worden. 

Het boek heeft in de moderne maatschappij evenzeer als vroeger een kul-
tuurspreidende rol te spelen. Het is daarenboven — in het bizonder wan
neer het orri literair werk gaat — een bestanddeel van het kultuurbatri-
moniumzelf. Daarom is het uitgeven van boeken méér dan een kornmer-
cieel bedrijf. Aan het beroep van uitgever zijn nog andere dan zuiver-
ekonomische aspekten verbonden en zijn taak reikt verder dan het opbou
wen van een goede « zaak » alleen. Dat kommerciele aanleg en kennis nood
zakelijk zijn voor de bloei van het bedrijf is zeker. Dat daarnaast ook een 
bepaalde technische kennis vereist is, spreekt vanzelf; en onder « techniek » 
verstaan wij dan ook twee voorname « overtuigingsfaktoren » voor lezer 
en eventuele koper . praktische handelbaarheid en estetische uitvoering 
Maar kommerciele en technische kennis zijn niet voldoende : ook een 
kutureel « verantwoordelijkheidsbesef „ is vereist, en zulks is slechts mo
gelijk wanneer de uitgever zelf over een algemene ontwikkeling, een kui
ture e bagage beschikt die hem in staat stellen deze verantwoordelijkheid 
op te nemen Want verantwoordelijkheid veronderstelt beslissing en ver
antwoorde beslissing vereist kennis en aanvoelen. 

In zijn auiobiografisch werk « Avel-
gem » schrijft Slijn Streuvels over zijn 
eerste kontakten met de wereldlitera
tuur o.m. : « De Reclam-Biblioteek 
opende niij, voor 25 pf. per deeltje de 
toegang tot de meeste werken der we-
re ldhte ia tuur ». Dat was emde van vo
rige eeuw. Sedertdien heeft menigeen 
Streuvels woorden kunnen herhalen De 
kleine, handige boekjes van de Reclam 
uitge\eiij hebben nu reeds honderd jaar 
onondeibioken elke generatie van lite-
ratuui liefhebbers in de gelegenheid ge
steld om op een goedkope manier in be
trekking met de wereldliteiatuur te ko 
men. Vooral wat de modeine ru'.sische 
l i teratuur betreft werd belangrijk weik 
verricht Dat reeds zeer vroeg, en op een 
zeer uitgebreide wijze, deze l i teratuur bij 
het duitslezende publiek bekend werd. 
is vooral aan deze uitga\en - - o.m. \ a n 
Tolstoi, Gogol, Tsjethov, Toeigenief, 
Ljesskof — te danken. 

Honderd jaar bestaat nu de Univer-
sal-Biblioteek van Reclam. Met haar 
7.600 titels, tijdens de tweede wereld-
ooilog bereikt, en nu reeds een duizend
tal meet — is zij de grootste boekenreeks 
ter wereld. De handige, kleine boekjes, 
wier omslag zich aanpaste aan de smaak 
van de tijd, maar wier formaat hetzelf
de bleef, zijn daarenboven de eerste 
« pocketboeken ))-avant-la-leltre. 

De voorvaders van de stichter der uit 
geverij, Anton Phil ipp Reclam. kwamen 
uit Savoye. Ze waren na de reiormatie 
naar Geneve getrokken. Jean Ret lam 
kreeg er buigerrecht in 1932. In de 18de 
eeuw verhuisde een tak der familie over 
Ierland naar Berlijn Het waren goud
smeden en juweliers. Eerst Chailes 
Henri , de vader van de stichter der uit 
geverij, werd boekhandelaar en huwde 
een nicht van de braunschweigse school
boekhandelaar en jeugdschrijver J .H. 
Campe. Hij vestigde zich te Leipzig, 

waar hij benevens de boekhandel een 
kleine wetenschappelijke uitgeverij be
heerde. De oudste zoon, Anton Phil ipp, 
die eveneens in Braunschweig in de leer 
ging, nam in 1828, pas 21 jaar oud, het 
« Literarische Museum » te Leipzig voor 
3000 Taler die zijn vader hem had voor
geschoten. Daar verscheen ook een blad, 
« Zeitung für eine Elegante Welt », dat 
tot orgaan van de demokratische strek
king en van « Junges Deutschland « 
werd. In 1837 verkocht Phi l ipp Reclam 
de uitleenbiblioteek en leeszaal van het 
Literarische Museum, om nog alleen 
maar het uitgeversbedrijf uit te oefenen. 
Dit uitgeversbedrijf bracht vooreerst een 
bonte verscheidenheid van klassiek, ak-
tueel, humoristisch en satirisch werk. 
Langzamerhand kreeg het politiek-ak-
tuele een belangrijke plaats en werd een 
derde van de uitgave gewijd aan pole
mische li teratuur, vooral tegen het, auto-
kratische Oostenrijk van Metternich. 

Dat bezorgde de uitgeverij een slechte 
faam en in 1846 werden haar uitgaven 
in Oostenrijk verboden. Dat betekende 
ook financieel een zware slag. Om de 
kosten van het drukken te 'verminderen, 
werd getracht zo goedkoop mogelijk een 
drukkerij te kopen. Met de steun van 
enkele vrienden lukte het. Om de druk
kerij zo lonend mogelijk te geburiken, 
moest gezocht worden naar hoge opla
gen van werken die niet te spoedig aan 
veranderingen onderhevig waren en dus 
gemakkelijk herdrukt konden worden : 
bijbeluitgaven, latijnse en griekse klas
sieken, woordenboeken. 

penhauers « Welt als Wille una vor 
e n n ' " " ^ " verscheen bij Brockhaus op 
800 exemplaren, die voor de helft niet 
verkocht werden. In de Universal Bibho 

ll^'^Lr^'"''^" °P ^ j " ^ " *̂jd 25 000 tot 
35.000 exemplaren van beide delen \er 
kocht. 

De zoon Hans Heinrich, die in I tin. 
zig, Zurich, Brussel en Gent zijn « niel „ 
leerde, kocht in Leipzig, in de Kieuz 
strasse, een terrein van 15.000 m2 waar 
hi j het nieuwe gebouw der uii<^e\nii 
oprichtte. Het gebouw werd meiteiuid 
verder uitgebreid, omvatte kaniou,, 
drukkeri j , een gebouw met de machines 
voor stroom, warmte en verlicluin<r. 

O p de zolder-verdiepingen waien de 
opslagplaatsen der groeiende verzame-
ling ondergebracht, op 11 km. boeken
rekken. De zonen van Hans Heiniich 
Reclam zouden hun vader bijstaan : de 
oudste zoon. Ernst, leerde boekhandel m 
Stuttgart en studeerde te München en te 
Leipzig germanistiek, wijsbegeerte en 
pedagogie; de jongste, Hans Emil, ging 
naar Zwitserland, Engeland en Amerika 

100 JAAR ̂
f 

y 

Een in 1858 verschenen uitgave van 
Shakespeares werk kende een zeer groot 
sukses. Later zou een uitgave in ver
scheidene brochuren volgen : zij zouden 
de voorlopers zijn van de Universal-
Biblioteek, met haar tipische kleine 
boekjes. 

He t jaar 1867 was belangrijk voor de 
duitse uitgeverswereld — en ook voor 
de uitgevers van elders. Wan t in 1856 
had de duitse Bondsdag in Frankfurt 
besloten alle duitse auteurs een publi-
katie-bescherming te verlenen tot 30 jaar 
na hun dood en dit vanaf 9 november 
1837. 

Dertig jaar nadien, dus op 9 novem
ber 1867, zouden de werken van de klas
sieke auteurs die tot dan toe nog eigen
dom van de verschillende duitse staten 
of van uitgeverijen 'of families waren, 
bezit der gemeenschap worden. De eer
ste deeltjes van de «Universalbibliotek» 
van Reclam verschenen op 10 november 
1867; de dag na het in kracht gaan der 
wet. O p 10 november moesten 35 num
mers gereed liggen : het eerste prospek-
tus bevat 40 titels. Na een jaar waren 
het er reeds 120. Reeds toen werd de 
verkoopsmogelijkheid ook psichologisch 
bestudeerd : de boekjes werden met 
reeksen van tien tot vijftien aangeboden, 
doch zij waren echter steeds apart te 
verkrijgen De sociale bewustwording en 
vooruitgang, de eenmaking van het Rijk 
en het » Bildungsideal >\ van een tijd
perk waarin de filozofie der Verlichting 
nog nawerkte in het liberalisme, schie
pen de sfeer voor een uitgebreide be
langstelling voor alles wat wetenschappe
lijk was : niet alleen voor de exakte we
tenschap maar ook voor wijsbegeerte, li
teratuur enz. Wanneer Anton Phi l ipp 
Reclam in 1896 stierf, omvatte de Dni-
versal-Bibliottek reeds 3470 nummers . 
Zijn zoon. Hans Heinrich Reclam. zette 
de leeks voort. Hoe belangrijk de rol 
was die deze uitgeverij speelde m het 
duitse geestesleven, blijkt wei uit de uit
gave der Ibsenvertalingen • de noorse 
auteui werd daaidoor de weg openge
steld naar de duitse teaters en \ a n d a a r 
uit zou zijn wereldfaam beginnen. Van 
Ibsens « Spoken » werden alleen al rond 
die tijd 60.000 exemplaren verkocht. 

Een ander feit bevestigt het belang 
van de uitgever voor een auteur : Sho-

om de drukkeri j in al haar aspekten 
onder de knie te krijgen. Een « zuive
r ing » in de oudere uitgaven scheidde 
het verouderde, hetgeen niet meer mee-
kon, van het blijvende. Daarnaast wer
den zowel de uitgaven over natuurwe
tenschappen als pedagogie en wijsbegeer
te uitgebreid, er kwamen ook jonge au
teurs, vaak met onuitgegeven werk, in 
de Universal-Biblioteek aan het woord. 
De oorlog had van de Reclam uitge\erii 
een speciale inspanning geëist : hoewel 
de mogelijkheid voor nieuwe nummns 
nu beperkt was, moesten de soldaitu 
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voorzien worden van goedkope lektuur i 
de « Feldbuchereien » vroegen om goe
de verhalen en romans. Na de oorlog, 
in de twintiger jaren, kwam dan de in
flatie met haar nadelige gevolgen voor 
de ekonomie en bijgevolg ook voor het 
boekwezen. Zohaast de toestand enigszins 
beter werd, ging het werk voort. 

Auteurs als Zweig, Ricarda Huch, 
Gerhart Haup tmann , Hermann Hesse, 
later Beigengruen, Penzoldt, Frank 
Thiess werden uitgegeven. Toen de Re-
clam uitgeverij op 1 oktober 1928 te 
Leipzig haar 100ste vcijaardag vierde, 
zei Thomas Mann in een hulde, waarop 
ook Hauptmann aanwezig was • « Reeds 
tijdens ons leven zijn wij getreden in 
het Pantheon van Phil ipp Reclam en 
wij mogen er ons, onder zijn reuzen-
koepel, een beetje ^nsteifelijk wanen ». 

De tweede wereldoorlog betekende 
voor de uitgeverij opnieuw een zware 
beproeving 

Op 75 )aar tijd was de Universal Bi-
blioteek uitgegroeid tot een bockenreeks 
met 7600 titels en haar totale oplage be-

generaties — totaal vernietigd Dr. Ernsï 
Re t l am trachtte nochtans opnieuw te 
beginnen en zette zo goed en zo kwaad 
het ging het bedrijf voort. 

Het einde van de ooi log en de bezet
t ing van Leipzig door de sovjets bete
kende een nog zwaardere slag dan de 
bombardementen. De sovjets sleepten 
u i t h u n bezettingszone al wat niet te 
heet of te zwaar was naar Rusland : van 
polshorloges tot atoomgeleerden. Ook de 
Reclam uitgeverij moest eraan geloven : 
zij werd volkomen gedemonteerd. Alle 
machines, de oudste en de splinternieu
we, speciaal voor Reclam in Zwitserland 
gebouwd, alle zet en drukmachines, de 
hele stereotypie, de hele boekbinderij : 
alles werd verpakt in kisten en naar het 
Oosten verstuurd, in het geheel 500 tou 
machines. 

De uitgeverij werd onder sovjetkon-
trole gesteld en kreeg een sovjet beheer
der. In die omstandigheden kon dr . 
Ernst Reclam het werk van zijn voor
ouders niet voortzetten. Tijdens de oor
log had de uitgeverij een rezerve afde
ling opgericht in Passau : die diende n u 
om in het Westen opnieuw te beginnen. 
Dat gebeurde in 1947 : de amerikaanse 
kontrole-kommissie liet het gebruik van 
de familienaam toe en het Reclam-Ver-
lag ontstond opnieuw, te Stuttgart, on
der direktie van Margarete en later van 
dr. Heinrich Reclam, zoon van dr. Ernst 
Reclam, die in 1950 uit Leipzig vluchtte 
naar het Westen. In dat jaar kreeg de 
zoon van Hans Emil Reclam de leiding 

POCKET? 
reikte in 1945 de 280 miljoen exempla
ren Bij een bombardement op Leipzig 
werd de zijvleugel van het uitgeverij
gebouw getioffen : een deel der reusach
tige stocks werd vernield. Ti jdens de 
grote terreuraanval op Leipzig, op 4 de
cember 1943. brandde het grote maga
zijn uit, evenals de kantoren, de ver 
zendingsafdeling en de zetterij. De 
drukken) i cef gespaard De geallieerde 
bommen hadden echter de Universal-
Biblioteek als komplete verzameling — 
een der merkwaardigste boekenreeksen 
ter wereld en het levenswerk van drie 

van het technische bedrijf. In 1958 zou 
de iiitgeverij dan terug de oude naam 
Phi l ipp Reclam jun aannemen. In de 
sovjetzone werd de uitgave van UB-
boekjes onder dezelfde firma-benaming 
eveneens voortgezet : een bewijs voor de 
bekendheid en de populariteit van de 
oude uitgeverij en haar reeks. De oost
zonale uitgaven zijn echter alleen voor 
de sovjetzone bestemd en mogen niet el
ders verspreid worden. Het formaat is 
hetzelfde als de « officiële » Reclam edi
ties maar de kwaliteit van papier en 
druk is heel wat minder . 

T e r gelegenheid van de honderdste 
verjaring van de Universal Biblioteek 
werd een Jubi leum Almanak uitgegeven, 
op 876 bladzijden, waarin een negen
tal hoofdstukken benevens de historiek, 
ook de verschillende afdelingen van de 
reeks (klassiekers, oudere duitse litera 
tuur , moderne li teratuur, buitenlandse 
letterkunde, wijsbegeerte, beeldende 
kunst, oosterse letterkunde, worden be
handeld door de verschillende lektoren 
der uitgeverij) waarna uittreksels uit een 
of meer werken der reeks gegeven woi 
den. 

Uit dit jubileum-boek, uitgegeven op 
het tipisch U.B formaat, blijkt de grote 
veischeidenheid der uitgaven, die op 
honderd jaar tijd aangegroeid zijn tot 
een reprezentatief beeld niet slechts van 
de li teratuur maar van lieel het geestes 
leven en van het kul tuurpatr imonmin 
van Westen en Oosten van Gilgaiuesch 
en Lpanishads tot Fdda en Ilias, van \u 
gustinus tot Schopenhaiiei en \ i e tzs (he 
\ a n Thomas Mann en Knut Hanisun 
tot Felix I immetmai is en ^llle^t 
Claes 

R i i . 

BIJ DE FOTO'S 
Pag. 12 boven : 

Anton Phihpp Reclam (1907 
1996), de stichter van Reclam's 
Universal-Bibliothek. 

Pag. 12-13 beneden : 
De oorlog en de bezetting van 
Oost-Duitsland door de Russen 
schenen een definitief einde te 
willen stellen aan het bloeien 
de bedrijf. De voorwaarden om 
het bedlijf in russische zone in 
aanvaardbare voorwaarden 

voort te zetten, bleken al heel 
vlug te ontbreken Het Reclam 
Verlag week tut naai Stutt 
gart. waar hei tan's grote admi 
nistratie- en drukkerijgebcu 
wen betrekt. 

Pag. 13 boven • 
Eigen drukkerij, eigen binde 
ril . al heel vlug nas de uit ge 
ven/ Reclam een volledig auto 
noom bedriii 



haareigen^yljjsje 

yROUW ZIJN 
Wat is vrouw zijn eigenlijk ? Is dat 

poeslief zijn de hele dag door of bij 
iedere uitgang verliefd hangen aan de 
arm van de verloofde of echtgenoot ? 
We lezen nochtans in « Boerenpsalm » 
van de Fee dat Wortel eigenlijk nieer 
van zijn Fien hield, die waarschijnlijk-
dat is zo uit de kontekst uit te maken -
een « schoner wijf » was dan de Fien 
en die wel aan zijn arm hing als ze gin
gen wandelen. Dit voorbeeld is zo 
meen ik voldoende duidelijk om er uit 
af te leiden dat tipisch vrouwelijk zijn ^ 
betrekkelijk is. Voor de ene man zal 
een halve kwajongen van een vrouw 
aantrekkelijker zijn dan een soort fee, 
die voor de inkamatie van het vrouwe
lijke doorgaat, en voor een andere man 
zal het andersom zijn. Wij vrouwen 
moeten eigenhjk geen inspanning doen 
om vrouw te zijn. De natuur heeft ons 
nu eenmaal gemaakt zoals we zijn en 
dat is al ruimschoots voldoende om 
ons van het sterkste geslacht grondig 
en duidelijk te onderscheiden. Wan
neer marmen - en ook vrouwen - gaan 
praten over het vrouw-zijn (resp. over 
het man-zijn) d:m bedoelen ze daar
mee meestal hetgeen men aan het na
tuurlijk onderscheid kan toevoegen. 
Dit verlangen heeft reeds een onein
digheid van variaties op het vrouw-zijn 
geopend en alsmaar door verfijnd. 
Men zegt dat men de beschavingsgraad 
van een volk kan meten — onder ande
re — aan de manier waarop de man
nen van dit volk de vrouw tegemoet 
treden en aan de wijze waarop de 
vrouwen van dit volk de steeds stijgen
de graad van voorkomendheid tegeno

ver hun persoontje door eigen presta
tie, voorkomen, gedrag enz. verdieneri. 
In onze tijd van gelijkschakeling, gelij
ke rechten, gelijk loon zouden we daar
uit moeten besluiten dat het met het 
vrouw-zijn in de huidige wereld eigen
lijk niet zo goed gesteld is. Toch me
nen we dat het ene het andere niet uit
sluit, nl. de ontvoogding van de vrouw 
(die zeer traag gebeurt door de instel
ling van de overgrote meerderheid der 
vrouwen zelf) staat haar volle bele
ving van haar vrouw-zijn niet noodza
kelijk in de weg. Het komt er maar 
op aan een soort gulden middenweg te 
vinden en zelfs een « dubbel leven » te 
gaan leiden. 

Met dat « dubbel leven » bedoelen 
we dan de soepelheid waarmee vele 
vrouwen overstappen van hun beroeps
sfeer naar de huiselijkheid, die ze als 
werkende vrouwen pas 's avonds kun
nen ondergaan doch ook beheersen. 
Of zelfs van overdag thuis naar 's a-
vonds thuis. Dat vergt natuurlijk een 
inspanning, maar hoeveel mannen wor
den niet tot dezelfde inspanning ver-
pHcht, hoewel hun « man-zijn » door 
het werk zoveel minder op de proef 
wordt gesteld als dat bij werkende 
vrouwen het geval is. Het hoeft in 
geen geval zo moeilijk te zijn, dat de 
vrouw deze inspanning niet zou aan
kunnen. 

Een al te vaak voorkomend ver
schijnsel bij vele vrouwen echter duidt 
er op dat ze niet altijd hun taak en 
hun roeping begrijpen, om het met 
grote woorden te zeggen. We bedoelen 
eigenlijk een detail, maar dan een zeer 

PENSIOEN NIET ALLES 
Een ambtenaar van de gezondheids

dienst van Slough (industriestad op 
30 hm. ten westen van Londen) heeft 
een plaatsingsbiireau voor gepensio
neerden geopend. Er zijn veel belang
stellenden, zowel mannen als vi ou
wen. Een 73]arige wedvxve werkt tans 
dank ZIJ dit plaatsnigsbureau twee 
uren per dag in een gezin waar ze 
naait en de tuin onderhoudt. Ze heeft 
zich nooit betei gevoeld. Een 65-ja-
rige bankbediende veiAirgt de twee 
kleine kinderen van een paar dat de 
ganse dag uit werken gaat. Een an
dere bejaarde dame leerde onderge
schikt werk aan m een laboratorium 
en voelt er zich knus en... nuttig. 

Zich nuttig voelen : daar zit het 
hem juist. Bejaarde mensen hebben 
vaak het gevoel uitgestoten te zijn, 
nutteloze wezens in de samenleving 
te zijn. Van de legende : geniet van 
de levensavond komt m de praktijk 
viet altijd iels terecht. Vandaar het 
toenemend sukses van kort dagwerk 
voor gepensioneerden. Uit de statts-
tieken van Lough blijkt dat 65 t. h. 
der gepensioneerden wenken om iets 
bij te verdienen c^uch dat dit aantal 
daalt ten voordele van hen die gaan 
werken omdat ze zich thuis vervelen 
of eenzaam voelen. Oude mannen 
schijnen vooral onder de vereenza
ming te lijden of hebben het gevoel 
na hun pensionering onder de sloef 
van hun vrouw te zijn terecht geko
men. Ze hebben minder zakgeld dan 
vroeger en kunnen thuis niets nuttigs 
verrichten, vooial wanneer hun 
vi\)uw nog betrekelijk aklief ts en 
zult of) haar lei rein niet graag ge

holpen ziet door een < man, die er 
toch niets van afweet >. Oudere vrou. 
iven blijken zich beter met hun pen-
SJüaen te kunnen verzoenen : ze heb
ben thuis nog altijd wat te doen en 
vervelen zich dus minder dan gepen 
sionecide mannen. 

Ook de werkgevers schijnen tevre
den te zijn met bejaaide werknemers, 
meestal part-time. Bejaarde mensen 
kennen doorgaans grondig hun vak 
of leren wonderlijk genoeg betrekke
lijk vlug een ander, zij het minder 
laslig vak aan, ze zijn betiouwbaar 
en stipt, en stellen K>ok geen hoge ei
sen. De kwestie is maar, passend werk 
te vinden en een harmonie na ie stre
ven tussen het werkaanbod door ge-
pensioned den en dat door de aktieve 
bevolking. Intussen is het experi
ment te Slough al zo wijd uitgegioetd 
dat ei ook filialen geopend weiden te 
Cambridge, Slokeon-Trent, Luton, 
Stevange en Ox,\>id. Straks komen 
dus ook de oud-pwfs aan hun trekken 
om huis-, tuin- en keukentaken te 
verrichten, al is het zo dat intellek-
tuelen met een blijvende belangstel
ling hun pensioenlijd gemakkelijker 
dooriforstelen met lezing en schrijven 
dan inlellektueel minder belangstel
lenden. 

Een en ander bewijst intussen dat 
het beeld van Jan en Mie « genie 
tend van hun rustpensioen in een 
knus huisje ergens te lande of in de 
buitenwijk » ook maar een eenzijdige 
voorstelling is van het overigens wel
kome pensXien. 

H. 

DE BETOVERGROOTTIJD 
Verleden week lieten we er ons toe verleiden, een recept af te drukken 

alleen maar omdat we vonden dat het zo'n mooie naam had : 

« blamansjees ». 

Laat ons ook deze week de kulinaire geneugten nog even koppelen aan 
de genoegens van de bloemrijke taal. Bloemrijk in ieder geval was een 
ingrediënt dat in betovergrootmoeders tijd gebruikt werd om « Fritiier » 
te maken : de Donst vanden Bloemen. Hoe dichterlijk het ook klinke, 
deze Domt vanden Bloemen was niets anders dan gewoonweg onze 
bloera : uitgebuild meel. En nu het recept : 

« Frituer met Winde, off schoon Bedrock opt Romeyns. Neempt den 
Donst vanden Bloemen met Zout Water ende Stiycker, ende maect hier 
af een Deech, niet hert, ende maket seer dunne : Dan neempt eenen 
Croes, ende draeyt daer mede int dun Deech, tot ronde Koeckxens af, 
ende frijtse. Alsmense frijt, loopense op ». 

belangrijk detail. Hoeveel vrouwen 
zijn er inderdaad niet, die hun per-
persoonlijke make-up gaan verwaarlo
zen van zohaast ze getrouwd zijn ? 
Hoeveel jongedames zijn er niet, die 
gedurende de kennismakings- en ver
lovingstijd als door een ringetje zijn 
gehaald, zo mooi, zo aantrekkelijk, zo 
netjes komen er ze voor. Hun verzorgd 
uiterlijk is zelfs vaak nog wat pikan
ter gemaakt door een toepassing van 
een of ander modesnufje. Het gebeurt 
maar al te dikwijls dat we dezelfde 
jonge vrouwen enkele maanden na hun 
huwelijk terug zien om vast te stellen 
dat er van de « kunstmatige » aantrek
kelijkheid bitter weinig is overgeble
ven. Het is net alsof de vrouw in kwes
tie redeneerde : zolang ik hem niet 
voor het altaar of de ambtenaar van 
de burgerlijke stand gekregen heb 
moet ik er meer dan behoorlijk en be
koorlijk uitzien. Maar nu ik hem « vast 
heb » steekt het zo nauw niet meer ! 
Bij sommige vrouwen steekt het zelfs 
helemaal niet nauw meer : onverzorgd 
kapsel, slordige kledij, nonchalance tot 
en met. Zonder er daarom als een 
slons of een huissloof uit te zien is er 
van de vroegere aantrekkelijkheid, 
frisheid, pittigheid weinig of niets 
overgebleven. Een dergelijk gedrag is 
dan niets anders dan een zonde tegen 
het vrouw-zijn te noemen. Of denken 
deze jongedames soms dat hun nieuw
bakken echtgenoten ziende blind zijn. 
Er is trouwens geen enkele reden om 
zich zo te gedragen : ook de gehuwde 
vrouw moet er aantrekkelijk uitzien. 
We geven grif toe dat men sommige 
huishoudelijke taken niet kan vervul
len in dezelfde kledij als deze, waarin 

men met manlief uitgaat. Maar je kunt 
ons niet uit het hoofd praten dat men 
na de gewone huishoudelijke taak zich 
niet netjes kan omkleden tegen de 
thuiskomst van de echtgenoot. Er is 
geen enkele man, die het niet zal op 
prijs stellen bij zijn thuiskomst 's a-
vonds door een nette, lieve vrouw ver
welkomd te worden bij een even keur 
rig gedekte tafel en in een woonkamer, 
die opgeruimd en netjes is. Het is een 
grondige vergissing van vele gehuwde 
vrouwen te denken dat het na het ja
woord niet meer nodig is, zich zo 
vrouwelijk mogelijk voor te doen aan 
de man. De droevige ervaring leert dat 
vervreemding tussen gehuwden zeer 
dikwijls voortspruit uit deze verkeer
de opvatting van de gehuwde vrouw. 
Er zijn alleenstaande vrouwen te over 
die dat wel beseffen en die als moge
lijke rivalen dit « detail » als zeer be
langrijk erkennen en er naar handelen. 
Vaak dan toch wanhoop en verdriet 
van de gehuwde vrouw, die dacht dat 
ze zich na de officiële bezegeling der 
liefdesbanden een minder prettig voor
komen en een minder « sprookjesach
tig personage » kon veroorloven. Pas 
wanneer het hek van de dam is be
grijpt ze (en dat valt nog te bezien !) 
dat een net voorkomen — een vrouwe
lijke deugd zouden we zeggen — en 
een lief gedrag (zonder overdrijving) 
een stevige bazis vormen voor huwe
lijksgeluk, omdat die twee elementen 
vooial haar vrouw-zijn tegenover de 
man beklemtonen. Het zijn niet steeds 
zeer geleerd aandoende formuleringen 
die het stranden van een huwelijk ver
klaren, doch zeer dikwijls een paar 
eenvoudige « details ». GERDA 

Hippy-kapsel te Parijs : veel krulletjes, zowel voor heren als dames, en « onster
felijke bloemen ». Mei zoo'n kapsel zijdt u « in » ^ 



JAZZ-JAMBOREE 
DER LEYENSYEUGDE 
<( Ik heb me weer wat op mijn nek gehaald ! ». Jan Candron — V.U.-gemeente
raadslid te Aalst, jongste provincieraadslid van Oost-V laanderen en als dusdanig 
sekietaris van de Provincieraad — trekt een eerder ongelukkig gezicht als we hem 
aanklampen over Jazz Jamboree die hij, samen met een aantal vrienden, op 23 
en 24 september inricht in de feesthallen aan de Schoolstraat te Aalst. « Eigen
lijk is het fijn dat jullie daar een stukje willen over schrijven^, zegt hij, « maar 
ongelukkig genoeg kom je op een zeer slecht moment. We moeten deze avond nog 
dit en dat... », volgt dan een hele opsomming van de vele aktiviteiten waanjan 
de inrichters van een reuze jazz-jamboree zich moeten kwijten. In dat oerwoud van 
werkzaamheden hakten we gauw-gauw voldoende ruimte voor een kort vraagge-
sp/ek. 

Hoe kom je er eigenlijk loe, zo'n Jazz 
Jamboree in te richten? 

Er wordt door ouderen nogal eens ge
klaagd over de huidige jeugd, die zich 
materialistisch hoort noemen en een he
le hoop andere verwijten naar het hoofd 
geslingerd krijgt. O t h kom, erg is dat 
niet; het bakkeleien van ouderen en jon
geren zal wel van alle tijden zijn. Maar 
toch hebben we er iets willen aan doen, 
toth hebben we het bewijs willen bren
gen dat jonge mensen even graag als 
vroeger in groep en op eigen krachten 
zich inspannen voor een goed doel. 

We zien niet direkt het verband tussen 
die Jazz Jamboree en dat goede doel. 

Die Jazz Jamboree is natuurli jk geen 
doel op zichzelf. Hij is slechts middel. 
Het had evengoed een ander initiatief 
kunnen zijn. Wanneer we uiteindelijk 
met die Jazz Jamboree hebben uitgepakt, 
deden we het doelbewust met het in
zicht, dat deel van de jongeren aan te 
spreken dat lastig bereikbaar is voor 
kultureel werk op ander gebied. Jazz 
zegt zou eenmaal wat aan de jonge men
sen. En wat wij op onze Jamboree brcn 
gen, is verantwoord : geen goedkope 
schreciiwnummei'tjes, maar ernstig werk 
van de beste ensembles uit de jazzwereld. 
Ik hoop trouwens dat we toch al zo ver 
staan, dat jazz niet meer beschouwd 
wordt als kerniislawaai. Sinds « jazz at 
the philharmonics » zou het debat pro 
en contra nu eindelijk toch als beslecht 
mogen geacht worden ten voordele van 
\AL7 als een aparte en volwaardige tak 

\d\\ de ni iuickli teratuur. En zoals ge
zegd : de jazz als muzikale ui t ing die de 
jongeren aanspreekt is slechts middel . 
Het eigenlijke doel is levensvreugde. 

Wat heeft levensvreugde er mee te ma
ken? 

Je moet dat woord schrijven met een 
hoofdletter; dan is het een eigennaam. 
Levensvreugde is de naam van een 
prachtig werk ten voordele van de men-

, taal gehandikapten, van de lastig op
voedbare kinderen. He t is een aalsters 
initiatief dat nu zowat 5 jaar oud is en 
dat in die jaren is uitgegroeid tot een 
modelinrichting : lager onderwijs en 
technische school voor mentaal gehandi-
kapte kinderen, als voorbereiding tot 
werk in een zogenaamde beschutte werk
plaats. De mensen van Levensvreugde 
zijn prachtige idealisten. He t is onvoor
stelbaar hoeveel geduld, hoeveel toewij
d ing en zorg er nodig zijn om \z.n. half 
opvoedbare kinderen mensen te maken, 
die een nutt ige plaats in de maatschap
pij kunnen innemen, zij het dan ook in 
het kader van de beschutte werkplaats. 
Toen in 62 met het werk begonnen 
werd, zaten er 14 leerlingen in de voor
bereidende cyklus en 6 in de technische 
afdeling. Die getallen zijn inmiddels 
aangegroeid tot respektievelijk 87 en 25. 
Het werk bestrijkt de stad Aalst en tien
tallen gemeenten in de omtrek. 

Maar de slaat draagt toch de lasten van 
zo'n onderneming ? 

Dat denk je zo maar, vader ! Er is 
natuuil i jk subsidiëring, door staat en ge-

...Er is onl/cltcnd veel geduld, liefde en toewijding nodig om deze kindeien op 

te voeden... 

meen,e (tussen haakjes : voor dit laatste 
heeft de V.U.-gemeenteraadsfraktie des
tijds de lans gebroken). Maar dat is ab
soluut onvoldoende. Er moet bijgespron-
gen worden door het privaat initiatief 
en dat gebeurt inderdaad ook. De Aalste-
naars, de aalsterse zakenwereld tasten 
d a a n o o r heel graag in hun beurs. 
Maar waarom zouden de jonge mensen 
niet zelf hun aandeel bijbrengen. Ik heb 
je al gezegd : de jeugd hoort zich nogal 
eens de levieten lezen tegenwoordig. 
Maar dat is onverdiend. Kijk eens, wan
neer de kinderen van Levensvreugde op 

lACORDAlRE 

getuige van de vrijheid 
Lacoidaiie, een naam die klinkt als een 

klok, als een belijdenis. Vlam van liefde zo
als uitgebeeld op de voorpagina van het 
bekiooiule boek ovei « Het leven van La-
coidaiie ». 

Geloolsbclijdcnis i> het kenmerk geweest 
van het bewogen leven van de begaafde 
preekbroedcr. Zeer terecht haalt de auteur 
als fioniispice de woorden aan van Fried-
ridi Heer in « De Maand » van jan. 1962 : 
« Als in een niet te verre toekomst de ge
schiedenis van het europese kalolicisine in 
de negentiende en het begin van de tvvin-
i'gste eeuw zal worden geschreven zoals zij 
Wei keiijk ua^, dan /al men Laroidairc her
denken >. 

Rat is onoeiwijleld /o. Wat Latoidaire 
toen veikondigde. is thans srhenng en in
slag geworden. Wat hij met zijn /ieneiblik 
ontdekte en waarvoor hij gewantrouwd, ge
schorst en voor het priesterschap uiigesteld 
'^'crd : die openheid van Lacordaire « mo
gen » we thans zelfs geestelijk als vooibi)-
gcstieetd beschouwen. 

« Het leven van Lacordaire >, bekioond 
niet de Pcrsijn-püjs 1966, uitgegeven bij 
''au lil te Lici in opdracht van de Kat. 

VI. Hogeschool-uitbreiding, komt op /ijn 
tijd. Wij leren de werkelijke Lacordaire 
kenne'n met al zijn gaven, zijn stre\en en 
/ijn strijd. Gestamd uit een vrome familie-
liadilie stoitte een ontgoocheling van het 
onderwijs lieirij in het ongelooi. Als twintig-
jaiige zou hij in Parijs zijn stage gaan doen. 
En uanneer Guillemin, advokaat bij het 
gciechishot van Parijs, hem 1'abbé X. als 
biecluvadei aanprees, kreeg hij als ant-
wooid : « Ik heb geen biccblvader nodig, 
ik gelooi niet ». 

In zijn eenzaamheid als lij/cnde stci in 
de parijse advokatenwereld bekeert hij zich, 
maar hij blijft de belijdei Lacoidaiie. Zijn 
aaistbissthop mgr. de Ouelin, fipe van de 
prelaat van het oxide legimc, ultra hsgiti-
iniet, zag Lacordaire als een « enfant teni-
ble ». Maar hij had vertroin\cn in l.a<or-
daire die geen geestelijke was om in de 
kudde van pastoois en kapelaans mee ie 
lopen. 

Dooi « l'Avenii » sciooidceld link hi] 
zich terug met zijn moeder in de lue neu-
ve St. Etienne du Mom. Hij scliieei aan 
Foisset < la persecution est toiijours profi
table i teux qui la supportcnt ». 

HIJ oiidcigaai tegenstand, afgunst en 
haat maar gaat zijn eigen gang. 

Pater Nuyens hangt een volledig beeld op 
van Lacordaire : zijn opgang, zijn bekering, 
zijn tegenkiuitingen, zijn veiv\czenlijkingen, 
de lKis(lie|iping van de picekbroedeisoide 
ua.uxoor l\i| dooi <\c stadsmagistraluur 
werd f;(\i(<Hl op het ogenblik dat de de-
niokiatie dooibiak. Hi) blijft « moinc ]us 
cpiaii (OU » SC blijft hij aan Azanam. 

I.acoidaiie viijc denkci in een moderne 
uereld, beschuldigd van revoliiticgeest op 
het ogenblik d.u hij de waarheid wilde die
nen Ais \ii|( dcnkei en getuige voor de 
\ii|lKicl komt lii) lot ons op het gepaste 
moment midden een lijd van geestelijke 
malaise en vciwaiiiiit; 

« I.aioid lil i. geinige v.ui d( \ii|li(id s> is 
(•< n bock d.u onze volle aand.idii vcidicnt. 
waru ueinigeii zullen de kanseliedeiiaar 
I.uoidaiie kennen zoals hij Iiiei vooi ons 
Un vocun uil woidi \s< ci gegeven 

K n i w \; II I I K 

l'rllfl II \ II \l II'. o I' < (.fllllf^l Vt>l>> 

(Ir riiihrul >, Hel leven oan Uuoidaire, 
/ aii in, Lier. 

kamp gaan — en dat gebeurt tweemaal 
tijdens een vakantieperiode — dan wor
den ze vergezeld door de opvoeders Dat 
zijn goeddeels ncjg jonge mensen en zij 
doen dat gratis. Zij offeren hun c')%en 
vakantie daarvoor graag op. Andere jon
ge mensen maken zich op een ander vlak 
tijdens de vakantie nutt ig voor Levens
vreugde : dit jaar was de Bouwoide hier 
te Aalst bezig mei het oplichten van de 
nieuwe Levensvreugde gebouwen. F.n 
wijzelf — met tientallen medewerkers 
die allen nog tieners of vroege iwens 
zijn — gooien er graag onze eigen vrije 
t i j ' ' tegenaan. We veiwachten dat we na 
de Jazz Jamboree een mooi bedrag aan 
Levensvreugde zullen kunnen overma
ken. Onze winst zal integraal naar het 
werk gaan, zonder afhoudingen van wel
ke aard ook. We geloven dat de onder
neming een sukses wordt, maar je mag 
me vrij geloven wanneer ik je zeg dat het 
een hele karwei is geweest, een taak 
waarvoor véél jongen mensen zich maan
denlang hebben uitgesloofd. 

En de Jamboree zelf ? 

Die wordt reuze t Uit de aankondiging 
elders in « Wij » (tussen haakjes : be
dankt hoor, voor die hulp) kunnen je le
zers opmaken dat we het beste bij me
kaar gezocht hebben wat op het gebied 
van jazz te vinden is. We krijgen Sadi, 
die de beste vibrafonist van heel Euro
pa is. Al Jones komt en met hem zijn 
reputatie van zijn tijd bij Lionel Hamp
ton en de All Stars. De beste formatie 
van heel het land op het gebied van de 
new-orleans, de Cotton City Jazz Band. 
is van de partij . We kregen de Free 
Sound Community Singers onder kon-
trakt en dat was toch de revelatie van 
Bilzen 1967. Ik wil je wel verklappen, 
zonder namen te noemen, dat heel wat 
van die mensen goedkoop en zelfs voor 
niets werken, omdat het voor Levenv 
vreugde is. De grote attraktie van zon
dagavond wordt zeker het optreden van 
(Ie Dutch Swing College Band, 's we
relds beste New Orleans orkest. 

hu oj hel eeti sukses woidt? 

Daar kan je van op A.WI. .Vlaar dan 
uioet je ophouden met je geviaa',, want 
er is deze avond nog heel wat werk op 
de winkel. 
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jozef V er sou 

de strijd 
In onze literatuur heeft de gemeenschapsidee, het sociale engagement om het met 

een moderne uitdrukking te zeggen, direkt geen al te grote plaats ingenomen. 

Wij bedoelen met « engagement » dan niet bepaalde anarchistisch-individualis-

tische tendensen die zich op het literaire vlak uiten in Jan Cremer-uitbarstingen 

en die zich politiek veruitwendigen in manifestaties en happenings, waarbij het 

bij de meesten dan vooral te doen is om de provokatie, meer dan om het voor

gewende doel. 

Met werkelijk sociaal engagement hebben dergelijke literaire en andere manifes

taties niets meer te maken. 

hr zijn m onze literatuur nochtans wel uitingen van een werkelijk sociaal enga

gement, al zijn ze kwantitatief noch kwalitatief overweldigend. 

In een artikel in « Dietsland Europa » 
wees de letterkundige Raf Van Hulse 
op de ongehoorde potentie aan"episch ' 
« materiaal » dat geborgen ligt in de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Hetzelfde 
geldt trouwens voor de sociale ontvoog
ding. Wanneer wij de rezultaten na
gaan, dan blijkt het episch-gestalte ge
ven aan deze gemeenschapsbestrevingen 
echter nogal aan de zwakke kant. Ver
gelijkt men daarenboven dan nog on
derling de l i teratuur die in de vlaamse 
beweging enerzijds, in andere sociale en 
politieke bestrevingen anderzijds haar 
inspiratiebron vond, dan blijkt de supe
rioriteit van de eerste onmiddellijk. Wij 
maken hierbij abstraktie van werk dat 
het tema alleen als achtergrond of aan
leiding gebruikt voor een individuele 
problematiek. De vlaamse beweging in
spireerde het werk van Jef Simons « Eer 
Maanderen vergaat », Van Haverbeke's 
« Donderkoppen ». Emile Buysse's « Mie-
Ic keert terug », M. Matthijs « Gouden 
Vogel » en talrijke andere meer. Over 
de oorlogsperiode en de repressie is de 
l i teratuur geïnspireerd op de vlaamse 
beweging en haar idealen kwalitatief én 
kwantitatief ook het sterkst : werke 
lijke oorlogsromans van de andere zijde 
die naast « Bloedgroep O » en « Jan van 
Gent » kunnen staan, werkelijke vezets-
romans — bui ten een enkel van Libera 
Carlier — die naast Matthijs « Onder 
de Toren », Valeer Depauws « De dood 
met de kogel » kunnen staan zijn er prak 
tisch niet. Zelfs in de lyriek is het zo : 
de sociale en ver^etslyriek staat kwanti
tatief én kwalitatief ver beneden die 
welke zich aan de vlaamse beweging en 
haar begele id ings-verschijnselen inspi
reerde en wij zoeken vergeefs aan de 
andere zijde naar werk als dat van 
Beerten en Van den Eynde, om alleen 
deze twee te noemen. 

Wanneer dan ook een roman als H De 
Strijd » van Jozef Versou op uw leesta
fel komt, is de verwachting groot, ook 
al weet men dat het een oorlogsverhaal 
is. gezien vanuit het s tandpunt van en 
margist. 

•Niemand die van li teratuur houdt, 
zal een boek afwijzen om de eerlijk 
heid van de overtuiging, ook al is die 
de overtuiging van een tegenstander. 
Niemand wijst een Gorki at of een 
Brecht omdat zij kommunisi waren en 
evenmin is Ezra Pound een minder goed 
dichter, Drieu La Roebelle een minder 
goed romancier, Ernst Jüngei een min
der goed essayist en prozaschrij\ei om
dat zij fasci-st of nationalist waren en 
omdat zi] hun ideeën ook in hun v\erk 
hebben geuit. Wat wij van een boek 
vragen, of het van een kommunist of een 
fascist of een demokraat is de artistieke 
weergave van een als waarheid aanvaard
bare realiteit. Het hoeft niet eens de 
werkelijkheid te zijn ; maar ook het 
fantastische en bovenwerkelijke moet als 
een werkelijkheid kunnen ondervonden 
worden. 

Dat is spijtig genoeg dikwijls niet het 
gcNal in werken die een getrouwe weer
gave willen zijn van een politieke, so
ciale evolutie gezien vanuit een ideolo
gisch standpunt. Vergelijkt men dan dit 
boek van Jozef Versou met een gelijk
aardig werk uit het « Vlaamse » enga
gement — met een d Eer Vlaanderen 
vergaat » bijvoorbeeld, dat nu ook wel 

geen toppunt is onzer romanli teratuur 
maar door zijn waarachtigheid toch aan
grijpend — dan valt het tekort van Ver
sou als geëngageerd auteur op, althans 
in dit boek. Een vergelijking met een 

boek uit deze tijd van de « other side 
of the hill » (en ik denk hier aan de 
reeds geciteerde « Bloedgroep O » en 
<( J a n van Gent ») doet het verschil 
nog meer ui tkomen : het kan het bij de
ze « konkurrenten » niet halen noch in 
waarachtigheid, noch in kompozitie, 
noch in taal en evenmin in de overtui
gingskracht die groeien moet niet uit 
fraseologie of schabionen, niet door het 
te dik in de verf zetten en het absolute 
zwart-wit, maar uit de diepe bewogen
heid van het verhaal en de levende men
selijkheid der figuren zelf. 

De partijgenoten zijn bij Versou en
gelen, de anderen zijn baarlijke duivels. 

Zijn figuren en daarom ook zijn ver
haal worden onwerkelijk en onaanvaard
baar omdat de personnages geperst wor

den in het utopisch schabloon van een 
socialistische « realiteit ». Ze staan niet 
met h u n voeten op de aarde, noch tro
nen zij in de poëtische hemel : zij be« 
wegen als schimmen. Wij willen zelfs 
niet beweren dat elk feit op zichzelf in 
di t boek niet waar zou kunnen zijn, 
maar het is de tonaliteit, de sfeer van 
een « wereld waarin wij leven » die bijl 
Versou verstek laat gaan. 

Versou's boek doet ons denken aan 
menig goedbedoeld maar minder ge« 
slaagd werk dat vroeger de patronaat*, 
biblioteken sierde en aan de goud-op-
snee en roodgekafte boeken die wij b i j 
prijsuitdelingen ontvingen en waar in 
keer o p keer een boze ongelovige een 
goede gelovige belaagde — tot de laat
ste doorheen alle beproevingen heen ten
slotte overwon dank zij zijn geloof, e n 
de boze gestraft werd... 

He t spijt ons dat wij deze vergelijking 
hebben moeten maken : want ook in de 
sociale strijd en in het verzet zit er epi
sche potentie genoeg om een waarachtig, 
menselijk boek te schrijven, geëngageerd 
en toch reëel, volks en toch artistiek. 

Jozef Versou « De Strijd » - Boeken 
fonds Marnix, Gent. 140 fr. 

WAPEN EN WOORD - GEDICHTEN 
De bundel «Wapen en Woord» van onze medewerker Jas Dierickx is geen debuut. 
Zoals blijkt uit de datering betreft het hier een keuze uit werk dat in de tijd 
reikt van 1945 tot 1965 en dat gaat van uitgesproken politieke aktualiteitsliriek 
tot het meest-persoonlijke Urische vers. 

Dierickx publiceerde reeds vroeger, onder andere naam, verzenbundels bene
vens gedichten, verhalen, studies en artikels in weekbladen en tijdschriften o.m. 
« Ons Volk », « De Week », « Volk en Kunst », « De Blauwvoet », « Dietsland-Eu-
ropa ». Over zijn eerste verzenbundels liet Urbain Van de Voorde zich destijds 
lovend uit. 

« Wapen en Woord » is een selektie, 
zoals t rouwens de mees te budels . De 
al te zeer aan de aktual i tei t gebonden 
gedichten evenals de al te persoonl i jke 
liriek zijn e r ui t gebaimen. Dat laat 
echter nog genoeg ru imte over om een 
zeer gevarieerde en toch samenhangen
de bundel samen te stellen, waarb i j de 
algemene lijn get rokken word t door 
hetgeen men het «engagement» noemt . 
De moeilijkheid voor de d ichter die 
zich aan deze liriek waagt ligt in het 
vinden van een evenwicht tussen het 
persoonli jke en subjektieve der poëti

sche ont roer ing met he t objektieve van 
he t aktuele of h is tor ische feit, van de 
gedachte. 

He t eers te gedeelte van de bunde l 
« Wapen en Woord » kunnen wij als 
« his tor isch » bes tempelen : he t is de 
weg van de soldaat, anekdot isch gete
kend in enkele ko r t e ontmoet ingen of 
gebeurtenissen, to t in he t gevangenen
k a m p . 

Het laats te gedeelte « Vruch t en 
Zaad » heeft een meer aktueel ui tzicht 
en he t oproepen van vlaamse figuren 
als Verschaeve, Borms , ToUenaere, 

Pablo Casals, anti-Fran-
co-muzikus, wereldbe
roemd als cellist, ont
ving de « Freedom 
Aword » 1968 De 91-
jarige overleeft stilaan 
zijn eigen legende en 
wordt tans omwille van 
zijn politieke houding 
even terug in de aktua
liteit geplaatst. Artistiek 
gezien behoort hij reeds 
tot het verleden. 

S t rake re ik t te lkens tot in he t heden, 
me t de laa ts te versregels. 

Tussen beide m e e r u i tgesproken his
tor i sche of aktuele delen s taa t dan e e n 
zij he t ook door hetzelfde engagement 
gedragen, s terk-persoonli jk ge tekende 
liriek. 

De hoofds tukken « Tussen gis teren 
en morgen » en « Seizoenen » zijn poë
t isch de s terks te , w a t niet be teken t 
da t wij de andere verzen niet naa r h u n 
ontegensprekel i jke waa rde zouden 
schat ten. Een gedicht als « Eens zal ik 
heengaan » m e t he t tegelijk sterk-per-
sooiüijke en sterk-nat ionale slot, is een 
klassiek voorbeeld van he t hogerver-
melde evenwicht tussen gedachte en 
gevoel. 

De t radi t ie van he t s t r i jdvers vond 
in elke generat ie zijn beoefenaars : 
Dierickx zet deze t rad i t ie op waard ige 
wijze voort . Wij ho ren soms klagen 
over he t gebrek aan goede lieder- of 
deklamat ie teks ten : een bunde l als de
ze biedt een, zij he t beperk te , keuze zo
wel voor de jeugd als voor de « oude
ren ». 

Tenslot te willen wij nog wijzen o p 
he t onbe twis tbaar d ich te rschap van d e 
d ichter van « Wapen en Moord ». Dat 
Dierickx, wa r s van he t modern is t i sche 
exper iment , de betekenis van h e t 
woord in ere hers te l len wil als mede
deling, da t h i j melodie en r i tme ver
b inden wil m e t de vers taanbaarhe id 
van he t beeld ,kan men haas t als revo
lut ionair beschouwen in een tijd n'aaiv 
in ons in s tukken gehakt proza als li-
r iek word t opgedist . L.K. 

« Wapen en Woord » — gedichten -4» 
Jos Dierickx — 60 Fr. 
Verkrijgbaar : Sekretariaai Were-Di, 
Jordaenskaai, Antwerpen. 
(V.U.-afdelingen kunnen bestellen te
gen boekhandels prijs vanaf 10 exem
plaren) 

KIJKEN NAAR... 
...het Paleis iXior Schone Kunsten m de 
kleine zalen. De ingang tot deze manifes
taties is da, ook, 10 Koningsstraat, Brussel 
1. 

Twee individuele tentoonstellingen zijri 
omenteel te bezichtigen nl. Irene Battaille 
en Denise De Visscher. 

In de nieuwe zaal wordt de tentoon
stelling Italiaanse medailles van de vroe
ge renaissance tot het einde van de barok 
ingehuldigd. 

Terzelfdertijd wordt een nieuw inge
richte zaal opengesteld die uitsluitend aan 
de giafiek zat gewijd zi;n De bedoeling 
eivan ts het publiek de mogelijkheid te 
seven bestendig op de hvogte te blijven 
van de binneu- en buitenlandse giajiek. 
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DE MOOIE ZIGEUNERIN 

Mehna Mercouii (Belle), 
Keith Michell (Beveiill) en 
Patrick McGoohan (Jess) zijn 
de hooldveitolkers in dit en-
gels melodrama door Joseph 
Losey. U zict de film in oor
spronkelijke veisie met t\vee-
talige onderschriften. 

Sir Paul De\ei-ill, een le\ens-
lustige en onbezonnen kasteel
heer, is verloofd met een 
mooie ri]ke adellijke dochter. 
Echte liefde voelt hij voor 
haai niet. Even voor hun hu
welijk laat Paul zijn beurs ont
futselen door een zigeunerin. 
Hij verliest echter niet alleen 
zijn geld, maar ook zijn hart 
en zijn zinnen. Deverill wordt 
zo smoorlijk \erliefd op de 
donkerogige en temperament
volle zigeunerin Belle, dat hij 
alle waarschuwingen in de 
wind slaat en de hartstochte-

I hjke vrouw mee naar huis 
neemt, tot groot ongenoegen 
van zijn zuster. Belle treedt 
spoedig als heerseres in het 
kasteel. Haar hartstochtelijke 
hefkozmgen maken Deverill 
dol, maar haar hart blijft on-
beu ogen. Haar doel is : Eteve-
rill plunderen, (voor volwas
senen) (maandag 18 septem
ber - 20u25 - Brussel Ned.). 

ADIEU RICHARD 
Over « Jean de la Lune » 

schreef Henri Jeanson des
tijds, dat Marcel Achard er 
niet een geesteswerk had van 
gemaakt maar een werk dat 
recht uit een diepvoelend men
senhart moest komen. Men 
heeft dit werk verweten — en 
daarbij de auteur ook — niet 
meer op onze wereld te leven, 
van een andere planeet te ko
men. Waarop Achard antwoor-
de « dat de mensen niet zijn 
wat ze zijn, en ook niet wat 
ze willen zijn, maar slechts 
wat het manneke van de maan 
wil dat ze worden ». Jean de 
la Lune mag zeker bij het ko
misch toneel worden gerang
schikt, maar vooral bij het 
poëtisch toneel, waarvan de 
personages soms onecht schij
nen, maar op het gepaste 
ogenblik, juist als men denkt 
dat ze in rook opgaan, terug 

tot het werkelijke leven keren, 
om gewone mensen van vlees 
en bloed te worden. 

In het eeiste bcdiijf stelt 
Achard ons zijn personages 
\oor. In een ultra-modern ap
partement staat Jef, een ze
nuwachtige inan, te wachten. 
Men voelt dat hij een afspraak 
heeft. Dat is inderdaad juist : 
hij wacht op Marcelme. Doch 
in de plaats van het meisje 
verschijnt Clotaire, haar broer. 
Hij is komponist, doch haalt 
zijn meeste verdiensten uit de 
zakken van de mensen met 
wie hij in aanraking komt. 
Men voelt dat de jongeman de 
gewoonte heeft om de bood
schappen van zijn zus te doen. 
Ook vandaag moet hij melden 
dat Marceline enkele vertra
ging zal hebben. Maar ze zal 
zeker komen. Dat doet ze in
derdaad. Als haar broer het 
\ertrek heeft verlaten begint 
ze Jef te vertellen, dat ze het 
spijtig vindt, maar ze kan van 
hem niet houden, ze is veliefd 
op Richard. En nochtans 
houdt Jef zoveel van haar. Dat 
kunnen we opmerken als Ri
chard komt opdagen en hij zijn 
verloofde uitleg vraagt over 
de verhouding die ze heeft met 
een andere man, wat ze eerst 
loochent, doch het moet toege
ven als Richard haar de brie
ven toont die ze naar die man 
stuurde. Op dat ogenblik komt 
Jef tussenbeide om het meisje 
te vei-dedigen en in 't bijzijn 
van Richard vraagt hij haar 
ten huwelijk, niettegenstaande 
al wat hij daar zoeven heeft 
gehoord. Marceline schijnt wel 
even te aarzelen doch men 
voelt dat die aarzeling van kor
te duur zal zijn. Of Jef hier
mee al het geluk heeft vero
verd valt nog af te wachten... 
(dinsdag 19 september - 20u25-
Brussel Ned.). 

FRANCIS BACON 
Francis Bacon is mischien 

de meest beroemde engelse 
schilder van het ogenblik. 
Maar ondanks zijn sukses 
blijft hij een kontroversiële fi
guur, niet zozeer omdat zijn 
werk chokeert maar vooral 
omdat kunstkritici en toe
schouwers hem moeilijk in 

één of andere kategorie kun
nen indelen. Bacon schildert 
de hedendaagse mens gekon-
ditioneerd door de tijd waarin 
hij leeft. Hij zoekt daarbij het 
moment vast te leggen , het 
moment NU, dat hem, schilder 
boeit. Dit moment is door
gaans een van sterke drama
tiek. Bacon ziet de mens van 
vandaag zoals hij zichzelf 

'voelt : eenzaam, verlaten, niet 
of slecht geïntegreerd in het 
levenspatroon van iedere dag. 
Hij vlucht de stad, het ver
keer, de mensen en sluit zich 
op in zichzelf. Zijn enige troost 
wordt de drank, de verdoven
de middelen, zijn homosexua-
liteit. Uit deze gedachtengang 
is het werk van Bacon ge
groeid. Figuratief maar gede-
figureerd. De portretten zijn 
meestal onstaan uit konfron-
taties met foto's : het zijn 
soms variaties op bestaande 
schilderijen : zoals het por
tret van Paus Innocentius X 
van Velazquez of een figuur 
van Gogh. Men heeft Bacon 
vaak willen laten doorgaan als 
de vader van de Pop Art. Niets 
is minder waar. Bacon is niet 
te vatten binnen een bepaalde 
richting : hij is zichzelf geble
ven reeds van voor de tweede 
wereldoorlog, toen hij begon 
te schilderen. Het is pas wan
neer de nieuwe figuratie gaat 
opduiken dat men hem inter
nationaal gaat ontdekken. Lu-
do Bekkers bewerkte een pro
gramma dat de BBC over Ba
con maakte en dat treft om
wille van zijn direktheid en 
het niet uit de weg gaan van 
de problemen. Het is een inter-
vieuw met de kunstenaar en 
de prezentatie daarbij van zijn 
belangrijkste werken, (vrijdag 
22 september - 22u25 - Brus
sel Ned.). 

COPENHAGEN DESIGN 
In deze bijdrage van de 

deense televizie tot het festi
val van de Gouden Roos te 
Montreux in 1967, speelt Dirch 
Passer, een in zijn land beken
de komiek niet minder dan 
twintig verschillende rollen. 
Hierbij drukt hij zich nog uit 
in een onvoorstelbaar aantal 
vreemde talen : Oud-Deens, Ja
pans, Pools, enz. Hij is gids, 
tramkondukteur, voorhistori
sche mens. Viking en nog veel 
meer. 

Dat alles om ons de charme 
van Kopenhagen te laten ont
dekken, waar\'an dit jaar de 
800ste verjaardag wordt ge
vierd. Hij vertelt duizend uit 
over zijn stad aan drie knappe 

toeristen : Maud Bertelsen, 
Lotte Olsen en Gitte Rein-
gaard. Ofschoon Papa Bue 
met zijn Jazz-Band er meester
lijke stukjes in weggeeft zijn 

toch Dirch Passer en het won
derbare Kopenhagen de grote 
vedetten van dit amuzements-
programma. (zaterdag 23 sep
tember - 21u - Brussel Ned.). 

Een avond in Wenen mef Rudolf SCHOCK op 17 september 1967 or 
20 40 uur (Brussel Ned ) , 

Onze selektie 
ZATERDAG 16 SEPTEMBER 

20.25 BRUSSEL NED. 
Gala of the year (Opt reden van 
Sammy Davis |r in het Koncertge-
bojvi^ te Amsterdam) . 
20.30 BRUSSEL FR. 
Cirque partout 
20.55 NEDELAND II 
Nederlandse zangers. 
21.15 DUITSLAND I 
Als die Bilder laufen lernten. 

ZONDAG 17 SEPTEMBER 
20 40 BRUSSEL NED. 
Een avond in Wenen (van Johan 
Strauss tot Robert Sfolz). 
22.00 NEDERLAND II 
Film over schilder Jeroen Bosch. 
20.45 FRANKRIJK I 
79e verjaardag van Maurice Cheva
lier . Avec Ie sourire ( f i l m ) . 

MAANDAG 18 SEPTEMBER 
20 25 BRUSSEL NED. 
De mooie zigeunerin (Spee l f i lm) . 
20.50 NEDERLAND I 
Achter het n ieuws (Ak tua l i te i ten) . 

Francis Bacon, de britse schilder, over wJe de B B C een f i lm maakf*. 
Vrijdag 22 september om 22.25 (Brussel Ned. ) . 

DINSDAG 19 SEPTEMBER 
18 55 • Zandmannetie — 19 00 • Tiener-
klanken Rechtstreeks vonuit Zoventem : 
De finale von Swinging Tien — 19 35 5 
Kwart-Eefje — 19 52 Hier spreekt men 
Nederlonds — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Adieu Richord (Jeon de lo Lune), 
Spel door Moreel Achard — 22 25 : Ver
geet ntet te (ezen •— 23 00 : TV-fiieuw». 

Op de Vlaamse TV 
ZATERDAG 16 SEPTEMBER 
14 55 : Atletiek Europese Bekerfinale 
(heren) te Kiev — 18 55 Zandmannetie 
— 19 00 : Luceat — 19 30 : Mens en 
dier op het verdronken land — 19 52 ; 
- Mededelingen - Hier spreekt men Ne
derlands — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 
Gala of the Year Optreden van Sommy 
Davis jr in het Concertgebouw te Amster
dam — 21 20 : Echo — 21 50 : De on-
kreukboren -44e of. : De gebroeders 
Genna — 22 40 : TV-nieuws. 

ZONDAG 17 SEPTEMBER 
14 30 : Voor boer en tuinder — 14 55 : 
Atletiek : Europese Bekerfinale (heren) 
te Kiev — 16 00 • Muziek voor longe 
mensen — 16 50 : Poly of het geheim 
von het kosteel 12e afI — 17 05 : Atle
tiek : Europese Bekerfinale (vervolg) — 
18 30 : Klem, elkin kleutertie — 18 50 : 
Vnendschap — 19 05 : Avonturen onder 
zee 6e afl : Het monster van de diepzee 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 15 : Sport
weekend — 20 40 • Een avond in Wenen 
(van Johon Strauss tot Robert Stolz) 
Operettefestival — 21 25 : Wi| trekken 
vuur (tweede deel) — 22 40 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 
17 00 : Televisum — 18 55 : Zondmon-
netje — 19 00 : Titd voor u — 19 15 : 
Hoirzon Mogozine van wetenschop en 
techniek — 19 52 : Mededelingen - De 
Weerman — 20 00 . TV-nieuws — 20 25; 
Quiz — 20 55 • Op de bodem van de 
hemel, documentaire film ovn Jan Vrij
man over een aantal ongewone ospecten 
van het Nederlandse volksleven —• 
21 55 : In de spiegel van de kunst Van 
Goden en Mensen Vierde deel . Het lied 
von Orpheus — 22 25 : TV nieuws. 

DONDERDAG 21 SEPTEMBER 
18 55 : Zandmannetie — 19 00 : Zorro. 
2e afl : Het geheim hoodkwartier —• 
19 25 : Tienerklanken — 19 52 : Hier 
spreekt men Nederlonds — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 Mogul Tweede afl. : 
Lef longen — 21 15 Kon de vrede uit
breken ' Een CBS -programmo over het 
Israëlisch Arabisch conflict — 22 05 : 
Premiore — 22 35 : TV-rweuws. 

MAANDAG 18 SEPTEMBER VRIJDAG 22 SEPTEMBER 

18 55 : Zandmannetie — 19 00 : Velvet 
39e en laatste afl • Het clubhuis — 
19 25 : Vergrootglas op de postzegel — 
19 40 • Openbaar kunstbezit : ta Groot 
Paard » door Raymond Duchomp Villon 
— 19 52 • Mededelingen - De V/eermon 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Speel
film • De mooie zigeunerin, met Mei no 
Mercouri, Keith Mitchell en Patrick Mc 
Goohon — 22 05 Gastprogramma De 
Socialistische gedochte en actie — 22 35. 
TV-nieuws 

18 55 • Zandmannetie — 19 00 • Charlie 
en de stel Filmklucht — 19 10 • De we
reld IS klein Bergen von glos — 19 35 : 
Zoeklicht — 19 52 • Mededelingen - De 
Weerman — 20 00 • TV nieuws — 
20 25 Triptiek II Kleinkunstprogrammo 
met Will Ferdy, Billy Niemann, Rikkert 
Zuiderve'd Fronk Coenen en zi|n tno — 
21 05 Wil trekken vuur (derde deel) — 
22 20 • TV nieuws — 22 25 • Froncis 
Bacon fragmenten von een zelfportret 
van de Engelse schilder. 

DINSDAG 19 SEPTEMBER 

22.25 BRUSSEL NED. 
Vergeet met te lezen (Auteurs te 
gast in onze s tud io) . 
20.30 DUITSLAND II 
Vorsicht, f a l i e ' 

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 

20.55 BRUSSEL NED. 
O p de bodem van de hemel (Do-
Icumentaire f i lm) 
20.30 NEDERLAND I 
Afr ican Queen (F i lm) . 
20.15 DUITSLAND I 
Zeichen der Zeit 

DONDERDAG 21 SEPTEMBER 
21.15 BRUSSEL NED. 
Kan de vrede ui tbreken ? 
21.55 BRUSSEL FR. 
Fi lmmolen 
20.35 FRANKRIJK I 
Palmares des chansons. 
21.45 DUITSLAND I 
Deutschland - Nur noch ein Hotel in 
Leipzig ? 

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 
20.25 BRUSSEL NED. 
Tript iek II (K le inkunstprogramma). 
22.25 BRUSSEL NED. 

20.45 NEDERLAND I 
Francis Bacon. 
Forcyte Saga 
20.20 FRANKRIJK I 
Panorama 
21.00 DUITSLAND I 
Ein unheimliches Haus (TV- f i lm) . 
21.30 DUITSLAND II 
Mensch aergere dich nicht. 

T U I N B O U W E R S 
voor al uw 
aankopen van 
zaden, 
bloembolfen, 
stekken 
en jonge planten 

wendt U tot 
A R T H U R 
D E S C H R I J V E R 
Brusselbaan 89 • HEKELGEM 
TEL.: 053/67510 

file:///erliefd
file:///ertrek
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« DE » PENALTY 
Brugge heeft zondag met 2-0 

gewonnen tegen S tandaard 
Luik. Hun tweede doelpunt te
kenden de bruggelingen aan 
op strafschop. Over deze pe
nalty nu is er al heel wat her
r ie geweest. 

Zeggen we eerst dat Spronck, 
Luikse verdediger, al Lamber t 
« gearrangeerd » had, zodanig 
da t die naar de kleedkamer 
kon. Een beetje later maak te 
Sprock weer een fout, volgens 
Les Sports een lichte (véniel-
le) , volgens onze bescheiden 
mening een zware en heel on
sportieve, omdat het er weer 
een was een paar desimeter 
voor het strafschopgebied. 
Maar, jus t is just , erbui ten. 

Stel u de verontwaardiging 
voor van de Luikenaars toen 
de scheidsrechter nie t temin 
strafschop floot. En de defini
tieve nederlaag van « les rou
ges ». Een deel van de pers is 
mee verontwaardigd. Stan
daard werd bedrogen. Volgens 
onze, weliswaar minder des
kundige, mening niet. Als de 
scheidsrechter het recht heeft 
een fout juis t binnen het straf
schopgebied te bestraffen met 
een vrijschop er juist bui ten -
wat wij zo dikwijls zien - , 
waarom zou hij dan geen zwa
re fout juist voor de lijn mo
gen bestraffen met een straf
schop ? Moreel gezien was 
voor ons de juiste bestraffing 
van wat Spronck deed, een 
strafschop . 

Wij hopen zelfs dat er meer 
scheidsrechters zullen komen 
die dergelijke « handige » fou
ten juist bui ten de strafschop
zone zullen bestraffen met een 
penalty. Op die manier zal er 
een einde komen aan die er
gerlijke overtredingen, die men 
eufemistisch de « noodrem » 
noemt, maar die wij bijzonder 
onsportief vinden. Dus straf
baar . 

A.B.S.S.A., HOPSA. 

SCHEURMAND 

We kregen een foldertje toe
gestuurd om te vragen een 
abonement te nemen op 
ABSSA Sports , het blad van 
de « Association Beige des 
Spor ts du Samedi », een groep
ering van voetbalklubs van 
liefhebbers. We zijn eens gaan 
neuzen welke klubs zoal aan
gesloten zijn bij ABSSA. Het 
zijn overwegend brusselse fir-
maploegen, vriendenklubjes, 
en wat we vroeger doodge
woon straatploegen noemden. 
E n ook enkele zuiver vlaamse 
klubs, uit Humbeek, die in het 
« orange » speelt, uit Stom
beek, met haar sekretariaat in 
de « rue de Burt in » te Strom-
beek, en nog enkele andere. 

Omdat het allemaal liefheb
bers zijn, zijn de mannen ons 
simpatiek. Maar hun blad zul 
len we niet nemen. 

Ten eerste omdat hun fol 
dert je helemaal in het Frans 
gesteld was. 

E n ten tweede omdat het 
blad het bli jkbaar ook is, be
houdens het (sic) voor onze 
Vlaamse vrienden bijvoegsel 

Wij denken dat een groot 
aantal (werknemers en) spe
lers van die brusselse f irma's 
Vlamingen zijn. E r zijn 100% 
vlaamse ploegen bij ABSSA. 
De vereniging wil b l i jkbaar 
het blad verkopen aan de 
« vlaamse vrienden ». Maar 
wij nemen geen genoegen, he
ren van ABSSA en ABSSA-
Sports , met dat bijvoegsel in 
't Nederlands. Dat ru ik t ons te 
fel naar iets « om die vlaamse 
boerkens te paaien, want we 
kunnen ze nog gebruiken ». 

Alle s impatie voor uw wer
king, en alle misprijzen voor 
u w houding tegenover onze 
« Vlaamse vrienden », die ove
rigens wat meer fierheid moes
ten hebben dan hun medewer
king verlenen aan een bond 
als de uwe. 

STAKEN 
De spelers van Lierse Sport-

kring hebben verleden zondag 
gedreigd met een staking. Zo
ver is het niet gekomen, want 
onderhandel ingen met het be
s tuur hebben tot een (voorlo
pige?) oplossing geleid. Lierse 
heeft zondag zelfs een afgete

kende overwinning behaald . 
Men kan hier heel wa t bij 

overwegen. 
Indien men de spelers van 

Lierse moet beschouwen als 
liefhebbers, dan zijn wij ge
neigd hun houding af te keu
ren. 

Moet men ze b e s c h o u w e i 
als beroepsspelers (werkn« 
m e r s ) , dan niet. We zijn n ' i 
eenmaal demokra t i sch g( 
schoold, en aanzien dus het 
s takingsrecht als een elemen
ta i r recht van de werknemer . 

De kwestie is m a a r da t m e n 
te Lier — en meer algemeen in 
ons land — nog niet heeft uit
gemaakt of de spelers me t 
hun vette premies (en dan be
doelen we niet zozeer Lierse) 
en maandwedde , eigenlijk lief
hebbers zijn of beroepsmen
sen. Naargelang he t in zijn 
k r a a m past , beroept men zich 
op de ene of andere s ta tus , 
dus in de grond op geen van 
beide. 

Wij denken da t he t t i jd 
word t dat er eens Iclare wijn 
zal geschonken worden . He t 
een of het ander . He t zal de 
verhouding klub-spelers veel 
vergemakkeli jken wanneer 
men precies weet waaraan 

Er worden weer vreugdedansen opgevoerd op de voetbalvelden. 
Standaard-keeper Nicolay zat met open mond te kijken naar 

Lambert van F.C. Brugge, die zopas scoorde. 

zich te houden. Dan eerst zal 
men van welbepaalde pl ichten 
en rechten kunnen spreken. 

In die zin lijkt ons het nieu
we wetsvoorstel van senator 
de Clercq — in pr incipe — 

goed. Al schijnt het dat de gro
te klubs zich geweldig dik ma
ken. E n ook da t is t e .begr i j 
pen. 

Men moes t toch maar eens 
de knoop gaan doorhakken . 

D£ bARbAREN 
Aan de toog nonkel Georges, 

Swatje, buitenlinks van de plaatse
lijke voetbalklub, een paar bestuurs
leden en een hoop supporters. 

Aan het woord — natuurlijk — 
T»3nkel Georges. > Ik ben beginnen 
voetballen in « elf >, zegt hij, « en 
als ze van de voetbal niet zo'n azijn-
ptssersspojt gemaakt hadden, 'k had 
misschien nog gespeeld. Want 't was 
plezant m onzen tijd. Al 7varen wij 
dan bijlange geen vedetten ». En hij 
loert ne keer naar Swatje met zt]n 
lang haar, zijn knalgele trui, zijn 
onmogelijk smalle groene broek, ro
ze sokken en blauwe schoenen. 

i Als wil ^ö ^P verplaatsing gin
gen naar Diegem of Brussel of Me-
chelen, dan gingen wi] te i\>et, vier 
uur op en vier uur af >. 

« Waarom gingt ge dan niet met 
de velo f *, vraagt Su'at]e. « Velo, we 
hadden wij begot geen velo, zegt non
kel Georges. Gij kent zeker uw va
derlandse geschiedenis niet goed ? ». 

Szcatje kionkelt zich over zijn wa-
terke. 

< Maar als 't ver xvas, Leuven of 
zo. dan reden we met Gust zijn 
speelkar. Dat ging wel niet veel 
rapper, maar ge werdt toch niet zo 
nffje. En daarbij, dan konden wtj ook 
eens afstappen als 't paard moest 
drinken. En in 't afkomen, xcas dat 
nogal dikwijls ». « Wijlte dronken 
geuze », zegt hi] er verduidelijkend 
bij, met een misprijzende blik op het 
waterke van Szcatje. 

« In de kleedkamers — altijd de 
keuken van een of andere staminee 
in de buurt van het terrein — moest 
dan het materieel verdeeld worden. 
Ge moet roeten, wij hadden maar zes 
paar schoenen en 't moesten niet al

tijd dezelfden zijn die daarmee moch
ten spelen. En een paar mannen 
moesten spelen met één schoen en 
één sloef >. 

Of de klub dan zo arm was rfcV ze 
voor geen scifoenen kon zorgen, moet 
Swatje lueten, en wat de arbiter daar
van zei. 

« De klub, zonkke •», zegt nonkel 
Georges, « dat waren wij. De klub 
had niet meer dan wij hadden en dat 
was bitter weinig. ledere maand leg
den wi] ttvaalf-cens-en-half uit en 
wie niet uitlegde, speelde niet mee. 
Er zijn zo goede spelers weggevallen, 
maar allee, dat was nu zo. En als wij 
genoeg hadden bijeengespaard, maak
te de schoenmaker een paar schoe
nen, hoog genoeg, sterk genoeg en 
vooral grcKit genoeg. Met te grote 
schoenen kunt ge altijd uw plan trek
ken, maar met te kleine niet. Fn de 
arbiter, hawel, ik heb er geweten die 
daar op hun blokken stonden. Dat 
xuaren dezelfde sukkelaars als wi], xval 
zouden die gezegd hebben ? Voor we 
naar het terrein gingen, dronken we 
dan een geuze of twee drie in 't café 
waar we ons ontkleedden — daarvoor 
hadden ze toch hun keuken ter be
schikking gesteld ? — en dan brach
ten we, samen met de tegenstrevers, 
het terrein in orde. Ooit gexvelen dat 
we de haeien er moe%tcn afhalen en 
ergens aan een draad vastbinden. En 
de koevlaaien moesten we er altijd 
wat afscheppen, al keken we niet zo 
nauw, xveet ge. > . 

< En dan begon de match, zo on
geveer lijk nu, maar dan met veel 
meer ziel, met overtuiging. Geen ge
zever van zeer gedaan en blijven lig
gen en van die flauwe truut. Man
nen van dat soort konden niet die

nen voor de voetbal toen. Het is bij 
voorbeeld gebeurd dat ze onze kee
per al de tanden uit de mond stamp
ten. Hewel, die mens heeft de match 
verder gespeeld. Hij i\}nd dat geen 
reden om te stoppen, al moet hij 
wel zijn « pere > gezien hebben, ge
loof ik. > 

Sivatje huivert er een beetje bij, 
bij zoveel barbaarsheid. 

« De supporters ook >, zegt nonkel 
Georges, « dat waren supporters. Die 
deden met ons en ze konden maar 
één ding niet uitstaan en dat was 
dat w» moe waren, of niet genoeg 
« petivl > gaven. En hevig dat die 
waren, ge hebt er geen gedacht van. 
'k Weet nog goed, in Leuven zijn we -
eens moeten lopen gaan, want daar 
kwam er verdomme ene met een re
volver het terrein opgevlogen. Of hij 
geladen was xveet ik niet, maar wij 
vertrouwden het toch niet, want de 
man xvas zo zat als een patat. > 

< Allee, allee >, zegt Swatje, < nu 
zijt ge aan het zxvanzen, zeker? > 

« Nee zoneke », zegt nonkel Geor-
gei, « dat is echt gebeurd. Zo'n man
nen waren dat toen. » 

« Heiuel i, vindt Sivatje, < dan 
mocht gijlie uwe voetbal hebben, 
zutle. Dat was eerder iets iX>or wil
den. » 

« Dat kan zijn », zegt nonkel 
Georges, « dat kan zijn. Maarre, wij 
beleefden er plezier aan en tvij deden 
er wat voor ook, al zeg ik het zelf. 
Daartegen zijde gijlie « labbekak
ken >, weet ge dat en daarbij mist 
ge 't schoonste van de voetbal, want 
ge denkt heel de match aan niks an
deis dan aan de premie die ge gaat 
verdienen, om... waterkens te gaan 
zabberen ». 

En met een fors gebaar giet non
kel Georges zijn half glas geuze in 
zijn vijfenzeventig jaar jong lijf. En 
Swalje nipt nog maar eens aan zijn 
water ke. En ergens voelen wtj aan 
dat Swatje inderdaad het schcKrnste 
mist. Ge ziet dat als ge nonkel Geor
ges bekijkt. 
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HERR/IES 
54 Zuidlaao 

211 M. Lemonnierlaan 
Tel 11.00.33. 
BrusseL 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KÜRSÜS IN 2 JAAR 

Steno- en 
daktylografie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen. 
Handels
correspondentie. 

Dag- en avondlessen. 
De scliooi waar Vlamingen 
cicb ttiuis voelen. 

Beter en Toordellger. 

te 106 

Hotel Ruitershof 
BREDENE AAN ZEE 

Kapellestraat 153 • Tel (059)76936 

• 
Voor een 

IDEALE VAKANTIE 

• 
Vol pension en restaurant 

i la carte 
Een huisprospekt wordt 
op verzoek toegestuurd 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

Al fle ?rote (rekende Dnltse en Belgische 
orkesten zollen er zorgen voor de stemming 
In al onze lokalen Is er altijd t originele 
Brengellaanse stemming • deftige lente en 
plezier • goede bedlening • beste dranken 
goed en niet dnnr. 
N.a Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals • Banketten • Ver
gaderingen, enz... 

— LED VEN I 1.000 plaatsen. 
"- AALST j 1.000 plaatsen. 
— HULSTE • KORTRIJK t 1000 pL 
— ANTWERPEN • ÏOO plaatsen. 

DORTMUNDER THIER BRAÜ 

IMPORT A B T B 
TIensesteenweg 128, Korbeek-tA 

TeL I <Oia) 463.11. 

Voortverkopen worden JKvraagd roof i 
^ Dortm ander Thler. 
- • Tonistelner 5,>rndeL 
— RUnwUneo oi lACGBS-EELLEBBJ 

Oaa-AIgesbelm. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

koopt — bonwt en hnnrt café* in gan» liet 
land. ^ Medewerkers worden gevraagd 

tB I(» 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering — nc \IC y 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K t V t I 
in gephosfateerde staalplaat. O "^ O Q A 
Zeer lichte bediening. ^ O \ / ï7 O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A. JEURiSSEN-CLOOSTERMANS & ZONEN 

Z O N H O V E N -
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.3Ó 

C£ 108 

Dokter EBaut 70 jaar! 
Bij Uitgeverij De Roerdomp verschijnen 

korte geschriften en mijmeringen van Dokter 

Elaut in boekvorm, dat hem ter gelegenheid 

van zijn zeventig jaar wordt aangeboden. 

E S K U L A P E R I J E N 
mijmeringen van een arts 

mef- een infeiding van Arthur De Bruyne 

208 bk. 95 f r. 

Stuur oncierstaande bon naar 

UITGEVERIJ DE ROERDOMP 

Van De Reydtlaan 46, Brecht - Antwerpen 
Aldus geniet U een prijsvermindering van 15 fr. 

Ondergetekende 

Naam . . . ,.-.. ..... . . . ^ , . . . . . . 

/ \U r es . .^ . . . 3;,<; -,,, , , , , . . . ... , , , . . . j , . . . 

Woonplaats . . . , . . . -. 
• • • • « 

Wenst exemplaar{en) te onïvangen van 

ESKULAPERIjEN aan de voorintekenprijs van 80 fr, 
(Geldig tot 1 oktober 1967). 

ik wens het boek te ontvangen tegen terugbetaling 

Handtekening 

GroU leut ï 
G U Z Ê H en M0^4TUREM, 

Gr«lti voor vtrieterden. 
Heriiel pngafi m e gen werlliüiï 

WaKer ROLAND 
>— G«diplom*«rd Optieltcr — 
J(»rWtra«l. 58 ~ Aitwerp«n 
IL«| «ub op Kei huitnummer *] 

TeUroon: 3&86U 
iQ% lorlmg op vertoon d«t«r> 

Ui 102 

VERSE ZEEVIS 
Visverdelers m diep 
vrleshouders. naagt 
Inlichtingeo an prijs 
Ujst 

FIRMA DEPREZ 
Vismijn 104 
O O S T E N D E 
T e l . : 059 71715 

ce i<K 

V wordt thuis gratis en zonder verplichting afgehaald 

Telefoon ( 0 3 ) 7 5 . 1 8 . 7 9 wooninrichting 

meubelen — 10 % 
vloerbekleding 
zonnebhnden luxaflex 
vouwdeuren 

INLICHTINGEN : GANZENMEERSTRAAl 30, R U P E L M O N D E 



PERS 

Het stormpje in het PVV-hoofdloicaal van 
de Napelsstraat zal nog geen begin zijn van 
de NapoUtaanse Vespers die een einde ma
ken aan de Nieuwe Tijden — regering van 
Paul en Willy. Wel het einde van het krediet 
dat een of andere goede ziel misschien nog 
aan deze nieuwe stijlbeoefenaars spendeerde. 
Zelden hebben we zo*n operette zien opvoe
ren tussen twee regeringspartners. Üit iedere ' 
politieke pershoek een klokje over die gestil
de ruzie voor ze begon. 

DK NIEUWE GIDS 

Het officiële CVP-blad spreekt met een 
koude minachting over de buitelingen van de 
blauwe ballerina in het regeringsballeL 

« N'oorafenog is de plotselinge herfstreaktie 
van de P\ 'V een slag in het water geweest. Zij 
wijst echter op een giondige malaise, die 
meer slaat op de algemene gang van het re
geringsbeleid dan op de beperkte vraagstuk
ken van de tv- en radiotaks, het vignet en 
zelfs het pensioenstelsel. 

\ 'ele P\ 'V-ers beseffen dat cc hun » regering 
niet in het minst beantwoordt aan wat zij 
aan het land hebben voorgespiegeld in hun 
mooi toekomstplan « 10 jaren durf \oor 50 
jaar toekomst », dat, toen ze geen regerings
verantwoordelijkheid hadden te dragen, over 
heel het land werd verspreid. 

Er ligt inderdaad een lange afstand tiLssen 
mooie verkiezingsbeloften en de moeilijke 
weg san het beleid. 

Maar zoals de Fransman zegt : de wijn is 
getapt. De PVV moet haar propaganda weten 
te verzoenen met de beslissingen die hun mi
nisters nemen. Er is geen andere weg. En de 
gevaiirlijkste is wel door vergaderingen als 
die welke zaterdag werden gehouden en voor
al door de ruchtbaarheid welke eraan werd 
gegeven, het krediet van de regering nog die
per te treffen dan sommige door haar geno
men maatregelen het deden. 

Men speelt niet roekeloos met veto's, waar
van achteraf toch niets in huis komt. » 

D E N I E U W E GAZET 

Bleekblauwe prietpraat stond er ïn dit 
PVV-bUd. Wat een zelfveroordeling van de 
politieke zeden in die partij, als men op een 
andere bladzijde moest vernemen dat de 
PVV-ministers de belastingsvoorstellen mee 
hadden goedgekeurd, 

« De jongste fiskale maatregelen van de re
gering hebben heel wat deining verwekt. Dit 
is ajlicht begrijpelijk. Nieuwe belastingen zijn 
nooit populair, zeker niet als ze geheven wor
den op dagelijkse gebruiksvoorwerpen, die 
allang niet meer als lu.xe beschouwd worden. 

Men moet het oor slechts te luisteren leggen 
om vlug tot de vaststelling te komen dat de 
ontstemming algemeen is. 

Het zou "n lelijke misrekening kunnen wor
den te « menen » dat men vlug over de nieu
we taksen zal heenglijden. 

De ploeg Van den Boeynants - De Clercq 
beschikt nog steeds over een flinke dosis po
pulariteit. De inspanningen geleverd op het 
gebied van de sanering der openbare finan-
cies hebben daar ruimschoots toe bijgedra
gen. Het vast PVV-bureau is daarom niet be
paald ingenomen met de regeringsvoome-
mens en heeft zich kordaat verzet tegen de 
aangekondigde invoering van het autovignet 
en tegen de verhoging van het kijk- en luis
tergeld, onmiddellijk volgend op de « aanpas
sing » van de spoortarieven. » 

VOLKSGAZET 

Geeft de details van de P W - k l u c h l , die zij 
eenvoudig chantage noemt. De kristendemo-
kraten in de regering slikken werkelijk alles. 

ï De P \ 'V bezorgt tevens een nieuwe uit
gave van de klucht die is voorafgegaan aan 
de stemming van de volmachten voor de hui
dige regering, toen ook allerlei bedreigingen 
en chantagemiddeltjes werden aangewend om 
de schijn te verwekken dat de C \ ' P voor be
lastingen is en de PVV er tegen. 

Vermoedelijk krijgen herhaling en heruit
gave morgen zelfs een « verbeterde » vorm 1 

In afwachting wordt er gelogen dat de blau
wen er zwaVt van zien ! Uitsluitend om de 
publieke opinie te beïnvloeden en nogmaals 
om de tuin te leiden. 

De volgelingen van Vanaudenhove beweren 
dat de voorgenomen regeringsmaatregelen 
een verrassing waren voor de meeste PVV-
ministers. Leugen : over het autostradevignet 
bv. werd de kabinetsraad ingelicht. Het was 
zelfs M. De Clercq die de invoering, met een 
tevreden glimlach, voor de ÏV-camera ' s 
kwam aankondigen. Het is ook ondenkbaar 
dat de liberale minister van PTT, M. Maisse, 
niets zou hebben afgeweten van de verhoging 
van het kijk- en luistergeld, zelfs al schijnt 
dit formeel tot de bevoegdheid van de kul-
tuurministers Van Elslande en Wigny te be
horen. Wat, tenslotte, het pensioenontwerp 
De Paepe aangaat, de auteur en M. Servais 
kwamen het toelichten, alweer voor de TV, 
na afloop van een kabinetsraad die door de 
PVV-vice-Premier werd gepresideerd, in af
wezigheid van M. Van den Boeynants. » 

HET VOLK 

Het kristen-demokratisch blad geeft Van 
Audenhove de schuld van de weinig verkwik-
kelijke vertoning. Zijn hele optreden zou ge
woon afgunst zijn op de meer in zijn mars 
hebbende Willy Declercq. Dit en zijn moor-
denaarspraat te London bevestigen wat jeugd-
kennissen van Omer eens zegden dat hij een 
opgeblazen egoistje was met een schijnheilig 
maa r rot karakter . 

c Wat denken de P W - e r s wel ? 
Dat ze in de regering slechts zitten om be

noemingen te doen of om de politiek van de 
Napelsstraat uit te voeren ? Voor wie nemen 
die heren zich ? 

Of is het juist wat zelfs in PVV-kringen 
rondverteld wordt, namelijk dat de h. Van
audenhove afgunstig wordt op de toenemende 
populariteit van vice-premier Willy De Clercq 
in de PVV ? Waarom is de h. Vanaudenhove, 
zelf niet in de regering getreden toen ze ge
vormd werd ? Als partijvoorzitter zou de for
mateur hem dat moeilijk hebben kunnen wei
geren. De h. Vanaudenhove heeft destijds on
getwijfeld gedacht dat zijn positie buiten de 
regering hem zou toelaten deze laatste sterker 
onder druk te zetten en als het ware a één 
voet in de regering en één voet in de opposi
tie te houden ». 

M E V R O U W 
U W W A S S A L O N 

CLEAN WASH 

— Zeep inbegrepen 

is open elke dag van 8 tot 20 uur, en op 
van 8 tot 14 uur. 

• 
Ons tarief 
5 k. voor 37,50 fr. — 6 k. voor 
7 k. voor ,52,50 fr. _ 8 k. voor 
9 k, voor 67,50 fr. — 10 k, voor 
Droogkuis • 4 k. voor 100 fr. 
Drogen : 7 k. voor 5 fr duur 12 min. 
Str i jken van hemden en huis l innen in 24 
Bleken 5 fr. 
Afhalen en te rugbezorgen aan huis 10 fr. 

IXDIE.N [• W E H K l , KOMEN WE Ü\V LINNEN 
'S AVONDS H.\LEN EN BRENGEN HET S .ANDE
RENDAAGS S AVONDS GEWASSEN OF GE
DROOGD T E R L G . - VERZORGDE DIENST. 

zaterdag 

45,00 fr. 
1)7,50 fr. 
75,00 fr. 

« C L E A N W A S H 
Dominicus Saviolaan 10 - DILBEEK. 

» 
Tel. : 23.71.23. 

DB STANDAARD 

De Standaard gaat het zoeken ïn de diepte-
psichologie. Het is te herleiden tot een soort 
grootheidswaanzin bij O m e r van Diest. Die 
sterke gelijkenis met een vroegere dromer in 
grootheidswaanzin, een zekere Adolf, is dan 
misschien te verklaren op het terrein van het 
liefde-haatkompleks. 

« In de Wetstraat gelooft men echter niet 
dat het zo'n vaart zal nemen Men houilt er
mee rekening dat, naarmate de verkiezingen 
dichterbij komen, de koalitie wel eens meer 
door koortsbuien geschokt zal worden. Maar 
men acht het nog te vroeg voor een beslissen
de krisis. 

De h. Vanaudenhove koestert een grandioze 
droom : de volstrekte meerderheid. Ook Max 
Buset heeft daarvan destijds gedroomd. De 
socialist speculeerde op de openbare school; 
de liberaal houdt het bij de fiskale beloften. 
Het is een riskant spel. Want de publieke opi-' 
nie is minder dom dan sommige politici me
nen. » 

O N Z E STEM 

Als het dan toch over de stemmen gaat bï} 
de volgende verkiezigen zou Onmer dit vlaains« 
nationaal Limburgs blad eens moeten lezetu 
Het gaf het rezultaat van een steekproef dia 
gedaan werd bij limburgse jongeren. Oordeel 
zelf : 

« Een teken aan de wand. 

Onlangs werd in een Limburgse middel
bare onderwijsinstelling aan alle laatste-jaars-
studenten gevraagd voor welke partij zij zoiii 
den stemmen, moesten zij kiesrecht hebben. 
De uitslag van dit onderzoek luidde als volgt; 
1,8 t. h. voor de BSP, 5,4 t. h. voor de CVP, 
9 t. h. voor de PVV, 12,7 t. h. voor de kom-
munlstische partij en 70,9 t. h. voor de Volks
unie. 

Indien de traditionele partijen zich verzet
ten tegen de invoering van het kiesrecht van
af 18 jaar, dan weten zij verduiveld goed 
waai-om zij dit doen. Of dit verzet de opmars 
van de Volksunie zal kunnen verhinderen ia 
echter uitermate twijfelachtig. » 

WALTER LUYTEN. 

Van de V.U.-leidmg 
LAWINE VAN VERMOMDE BELASTINGSVERHOGING 

Het partijbestuur van de Volksunie onderzocht de jotigste maatrege
len en de nieuwe belas tings plannen van de regering. 

Het partijbestuur stelt vast dat de regering op eenzijdige wijze het be
grotingsevenwicht nastreeft door een niet aflatende reeks vermomde be
lastingsverhogingen die vooral de bescheiden inkomens treffen. 

In plaats van destijds aangekondigde bezuinigingen werden tal van 
tarieven in de overheidssektor drastisch verhoogd zoals de post- en te
lefoontarieven, de taks op de sigaretten, de spoor- en autobus tarieven en 
andere. Deze politiek betekent het afwentelen van de financiële proble
men van de regering op de massa der verbruikers, het opdrijven van de 
levensduurte en het aantasten van de koopkracht van de grote meerder
heid van de gezinnen. 

Het feit dat ondanks deze gevoelige verzwaring van de belastingsdruk 
de aangroei van de staatsuitgaven voor 1968 20 miljard zal bedragen en 
het groeipercentage van het bruto nationaal produkt met 6% zal over
treffen bewijst de onmacht van de regering om een werkelijke ekono-
misch en sociaal geprogrammeerde begrotingspolitiek te voeren. 

Het partijbestuur van de Volksunie klaagt verder de aangekondigde 
invoering aan van het zogenaamde autovignet. 

De betastingen en taksen op het autoverkeer werden de laatste jaren 
stelselmatig opgedreven tot een zulk hoog peil dat de invoering van dit 
vignet als een brutale en onsociale maatregel moet afgewezen worden. 

Ook de aangekondigde verhoging van de Radio- en T.V. taksen zou 
nogmaals een onaanvaardbare belastingsverzwaring betekenen voor hon
derdduizenden gezinnen. 

PROTEST INZAKE OOSTMALLE-WESTHOEK 
Het Partijbestuur van de Volksunie : 
— begrijpt ten volle de verbittering van de geteisterden van de tornado. 
— protesteert scherp tegen de harteloze onverschilligheid van de rege

ring die nog geen enkel initiatief nam tot het toekennen van de scha
deloosstelling, zelfs niet eens inging op het verzoek van het Aktieko-
mitee Tornado, om een onderhoud. 

— verwijst naar de lofwaardige houding van de nederlandse regering 
die reeds in juli, een plan van haast volledige schadeloosstelling, in 
uitvoering bracht. 

— geeft aan de geteisterden de verzekering dat alles in het werk zal ge
steld worden om voldoening te geven aan hun rechtmatige eisen. 

— geeft opdracht aan de frakties van Kamer en Senaat, de regering te 
interpelleren. 

PARLEMENT DIENT BIJEENGEROEPEN 
Het partijbestuur van de Volksunie heeft beslist een kampanje in te 

zetten tegen de stelselmatige politiek van de regering om steeds nieuwe 
lasten te leggen op de gewone verbruiker. 

De Volksunie kant zich sterk tegen de jongste regeringprojekten : 
de verhoging van de radio- en televizietaks, de tol op de autosnelwegen, 
de beroving van de pensioenrezerves van de bedienden. 

Het partijbestuur van de Volksunie meent dat nu het failliet van de 
financiële politiek van de regering voor iedereen duidelijk is, het parle
ment dringend dient samen geroepen om zich duidelijk over de rege-
ringspolitiek uit te spreken. 

DOSFEL-INSTITUUT 
De lessenciklus 1967-196S zal meer worden gespreid dan de vorige, na

melijk van november tot maart, met telkens een volledige zondag per 
maand kursus te Gent en te Leuven. 

Nadere inlichtingen volgen, ten einde de kaderleden in de gelegenheid 
te stellen zich in te schrijven tijdens de maand oktober. 

Zeggen we enkel nog dat voor de slotzitting iets zeer speciaals wordt 
gepland ! 

KADERDAGEN IN OKTOBER 
Het schema van de komende kaderdagen ziet er uit als volgt : 

1. Inleiding en verwelkoming door volksvertegenwoordiger Coppieters 
« kadervorming in dienst van een nieuwe gemeeschap » 

2. Sektie Regionale Pers, voorzitterschap Edgard Bouwens. Inleiders : 
Toon Van Overstraeten en Mik Babyion. Bespreking en praktische be 
sluiten. 

3. Middagmaal en pauze. 
4. Sektie Jongerenwerking en de Volksunie. 

Voorzitterschap : drs. Coppieters. Gespreksforum : VUJO-presidea, 
VNSU-presidia, Walter Luyten. Bespreking en praktische besluiten. 

5. Slotrede door voorzitter Fr.Vander Eist. « Opdracht en toekomst van 
de Volksunie ». 

Aanvang te lOu. Slotzitting te Hu. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
KOLPORTAGE 

Met radiowagen op gebied Lucht
bal op zondag 24 sept. om 10 uur 
30. Biieenkomst hoek Manchester
laan en Noorderlaan. 

Vertrek vanuit de stad om 10 
uur. Lokaal Tij!, St. Jansplein 22. 

In sektie - Oost aan de kerkin
gangen op 17 sep t 

DIENSTBETOON 
Op het sekretariaat der afd. alle 

dagen van 12 uur 30 tot 16 uur 30, 
donderdag tot 19 uur, zaterdag en 
ïondag gesloten. 

STEUN 
Alle stortingen voor de afdeling 

Ie richten aan onze penningmees
ter Bergers G., St. Jansvliet 19, 
Anw. postrek. 617511 Antw. I. 

Kunnen ook worden afgegeven 
pnder gesloten omslag bij de voor
zitter der afdeling dr. K. Delahaye, 
St. Jansvliet 16, Antw., of op het 
sekretariaat zelf Oude Koornmarkt 
28, Antw. Maandelijkse kleine bij
dragen kunnen onder gesloten en 
ondoorzichtig omslag opgestuurd 
worden. 

Wees niet krenterig en stort nog 
deze week. 

HERMAN VAN DEN REECK-
HERDENKING 

Het is voor alle oprechte Vla
mingen een ereplicht aanwezig te 
lijn op de Herman Van den Reeck-
herdenking te Borgerhout en te 
Antwerpen op zondag 24 september 
1967. 

Bij ongunstig weder gaat de her
denking door In de wachthal van 
de begraafplaats. Einde rond 12 
uur. 

Wie wil deelnemen aan de bloe
menhulde storte 100 fr. op de P R 
nr 458243 ten name \ a n dhr Jos 
Mannaerts te Borgerhout 

VOORBEREIDING 
NATIONALE BETOGING 

Met betrekking tot de nationale 
betoging a Leuven - Brussel - Vlaan
deren op 5 november a.s. te Ant-
werj>en werd op 6 september een 
voorbereidende vergadering behou
den. 

Er werd overgegaan tot bespre
king en eerste uitvoering van de 
richtlijnen, uitgaande van het alge
meen koordinatiekoomitee, hetwelk 
geleid wordt door de h. Clem. De 
Ridder, prof. A. Verhulst, prof. A. 
Gerlo, Dr M. Van Haegendoren, Mr 
Paul Daels, Dr W. De Broek, Mr 
E. Van Cauwelaert, Dr R. Van de 
Sanden, prof. W. Oi>somer. 

Het provinciaal komitee Antwer
pen doet beroep op de aktieve me
dewerking van alle overtuigde Vla
mingen aan deze gezamenlijke 
krachtdadige Vlaamse Aktie. 

Richt U tot het voorlopig sekre
tariaat : de h. L. Robroeckx, Ker
kelei 33, Wilrijk - Antwerpen. Tel. 
272344. 

VL. VERBOND DER 
GEPENSIONEERDEN 

Pas gesticht en nu reeds de eer
ste mooie ééndagsreis met autocar 
doorheen het Vlaamse land, op zon
dag 24 september. 

Vertrek 8 uur aan KVO, Frank-
rijklei te Antwerpen. 

Langs de \ '1 . Ardennen o\er Diks-
muide tot Frans Vlaanderen. 

Gemeente 
BURCHT 

PLAATS VAN TIJDELIJK 
KLERK TE BEGEVEN 

— minimum leeftijd 21 jaar op 
1 september 1967. 

— inschrijvingen uiterlijk op 1 
september 1967 bij het Col
lege van Burgemeester en 
Schepenen. 

— volledige inlichtingen te be
komen op het sekretariaat. 
Gemeentehuis Burcht. 

Voor hen die aan de IJzerbede
vaart niet konden deelnemen te
vens een enige gelegenheid tot be
zoek aan de IJzertoren, aan de 
krypte en panoramisch zicht van
uit de kruistop. 

Leden 70 fr. Niet-leden tOO fr. 
Inschrijvingen en alle inlichtingen 

bij dhr Goossens, Lange Winkel
straat 42, antw. Tel. 335283. 

SOLIDARISTISCHE 
KADERDAG 

Zondag 24 sept. 1967, ingericht 
door het Verbond Recht en Orde 
in de zaal van de VTB, Sint-Jakobs-
mark t 45, te' Antwerpen. 

11 uur openingszitting. 
Sprekers : Alfons Van Opstal -

dr. Teichmann - Luk Pauwels - Ar
thur De Bruyn - Fred Rossaert. 

14 uur 30 strijdvergadering. 
Sprekers : dr. H. Janssens - Dick 

Andres - Arsnand Wijckmans. 
Omlijsting : Kor Van der Goten -

Jagerskapel - Volkskunstgroep « De 
Ortolaan ». 

17 uur hulde aan de Antwerpse 
Dokwerker op de Suikerrui met 
toespraak door Jan Van Lande-
ghem. 

Bonheiden • Rij'menam 
LEDENVERGADERING 

Alle leden en simpatizanten wor
den uitgenodigd op de ledenverga
dering van de afdeling op zaterdag 
16 september te 15 uur 30. 

Lokaal : De Brigand, Rijmenam-
se steenweg 100, Bonheiden. 

Borgerhout 
HERMAN VAN DEN REECK-
HERDENKING 

Deze herdenking heeft plaats op 
zondag 24 september a.s. 

PRAKTISCHE 
SCHIKKINGEN 

Te 8 uur 30 zielemis voor Her
man Van den Reeck en allen die 
voor Vlaanderen vielen, in de H. 
Anna kerk, Goedendagstraat te 
Borgerhout (eveneens toegang langs 
de Kwekerijstraat). Ruime parkeer
gelegenheid. 

Tijdens de Mis : homelie door , 
W.E.P. Nuyens o.p., en zang door 
Mej. Rita Bauwens en de h. Fons 
Peeters, met aan het orgel : toon-
dichter Fons Bervoets. Te 11 uur op 
de begraafplaats « Schoonselhof »-
Erepark : bezinningsstonde, toe
spraak door volksvertegenwoordiger 
Hugo Schiltz en bloemenhulde. 

Diegenen die over eigen vervoer 
beschikken kunnen desgevallend af
spreken opdat deelnemers tijdig op 
de begraafplaats zouden zijn. 

Men kan ook, met opgave van 
vrije plaatsen, nr. 350928 opbellen. 

T W E E VLIEGEN IN EEN 
KLAP 

Kan men het noemen door een 
bezoek te brengen aan de retrospek-
tieve « Frans Van Immerseel » en 
de gelegenheidstentoonstelling van 
de nalatenschap van wijlen de h. 
Oven, beide ingericht door de 
Kring voor Heemkunde en Kultu-
rele Werking, onder de auspiciën 
van het gemeentebestuur. 

Vrij toegankelijk tot 24 septem
ber, op zaterdag en zondag van 10 
tot 20 uur; ,de andere dagen van 
14 tot 20 uur. 

Meer dan 50 kunstglasramen over 
Relnaert de Vos, sagen, legenden 
en spreekwoorden, alles werk van 
on/e glazenier en stoetenbouwer 
Frans van Immerseel, zijn te be
wonderen in de gemeentelijke feest
zaal, Turnhoutsebaan 92, en even
eens aan dezelfde baan doch dan 
in nr. 110, kunnen we kennis ma
ken met de nalatenschap van de 
h. Oven, onze verdienstelijke bor-
gerhoutenaar, ontwerper en kunst-
borduurder van vlaggen, misgewa
den enz. 

Tevens nog andere nieuwe aan
winsten van de plaatselijke kring 
voor Heemkunde. 

Wij raden onze lezers trouwens 
aan deel te nemen aan de septem-
berfeesten ingericht door het ge
meentebestuur, als daar zijn : heden 
zaterdag tussen 3 en 6 uur : door
lopende feestelijkheden op de Turn
houtsebaan en te 20 uur in het Te 
Boelaerpark : reuzenvolksfeest, dat 
morgen zondag op hetzelfde uur 
wordt voortgezet, nadat \ooraf te 
15 uur in ditzelfde park een groot 
kmderfestival plaats heeft. Raad
pleegt het programma. 

NIET 11.11.11 DOCH W E L S.U.W 
is ons ordewoord. Op 5 november 
hebben we immers de grootse (het 
moet de grootste) vlaamse manifes
tatie te Antwerpen ! 

Kapellen 
DANSFEEST 

De Vlaamse Verenigingen VVB-
VTB en W K Kapellen nodigen U 
uit ten dans op zaterdag 23 septem
ber a.s. in de zaal « Starrenhof », 
Kapelsestraat 61 te Kapellen. Ope
ning der deuren te 20 uur. 

Algemene inkom 20 fr. Het ka-
pelse orkest « Los Borrachos » 
speelt ten dans. 

Kontich 
RALLY 

De leeuwenrally der Rupelstreek 
zal tot een waar sukses uitgroeien. 
De VU-afdeling Kontich kent reeds 
een tiental inschrijvingen. De in-
schrijvingskosten belopen 250 fr. 
per deelnemende wagen te storten 
op postrekening nr 143009 van 
mevr. D. Decreton, Boom (koude 
schotel als middagmaal voor chauf
feur inbegrepen). Mede-inzittenden 
kunnen koude schotel bestellen le
gen 60 fr. Vertrek te Boom, Grote 
Markt te 9 uur 30. 

Voor alle verdere inlichtingen 
tel. (03)780299. 

De kontichse deelnemers kunnen 
zich laten inschrijven bij Jef Steurs, 
provincie- en gemeenteraadslid, 
Edegemsesteenweg 87, Kontich, tel. 
531027 of in het lokaal Alcazar, 
Mechelsesteenweg 29, Kontich, tel. 
53.13.52. 

Mechelen 
HERFSTPARTY 

De Volksuniejongeren nodigen U 
uit op hun herfstparty op 23 sep
tember 67 om 20 uur in de zaal 
« Tijr B, Bredabaan 298, Merksem. 

Pils : slechts 5 fr.! Deelname in 
de onkosten : 20 fr. 

Merksem 
MEDEDELING 

Er zijn nog enkele leden van on
ze afdeling die door omstandighe
den, totaal onafliankelijk van onze 
goede wil, nog steeds niet in het 
bezit zijn van hun lidmaatschaps-
kaart VU 1967. 

Wij verzoeken hen vriendelijk 
zich op het sekretariaat aan te bie
den of op donderdagavond in Tyl, 
van 20 uur af. 

< IK HEB EEN HOBBY » 
De 5de jaarlijkse tentoonstelling 

« Ik heb een Hobby », ingericht 
door de Vlaamse kring Groenin-
ghe tijdens de Merksemse kermis-
dagen is echt een sukses geworden, 
zowel wat gehalte en waarde van 
de tentoongestelde zaken aangaat 
als de massale belangstelling. Wij 
wensen onze vrienden van Groenin-
ghe, zowel tentoonstellers als in
richters van harte geluk met deze 
prachtige prestatie ! 

VUJO HERFSTPARTY 
De Volksuniejongeren nodigen uit 

op hun m Herfstparty » op zaterdag 
23 september 1967, van 20 uur in 
de zaal van het Vlaams Huis Tyl, 
Bredabaan 298. Iedereen welkom. 
Toegang 20 fr. Lekkere Pils tegen 
5 fr. I 

KOLPORTAGE 
Zaterdag 30 september te 16 uur 

(4 uur namiddag) kolporteren wij 
in onze gemeente met ons week
blad « Wij ». Ditmaal zal een mi-
krowagen de kolportage opluiste
ren. Bijeenkomst, Gen. Mahieu-
straat 55, ten huize van Renaat 
Devriendt, kwartier voor vier. Alle
man op post ! 

Rupelstreek 
LEEUWENRALLÏ 

Zondag 17 september richt de 
V.U.-Rupelstreek een « Leeuwen 
rally » in 

Eerste prijs een T.V.-toestel. waar
de 15.000 fr Voor meer dan 50.000 
fr. prijzen te winnen ! 

Alle V.LI.-afdelingen die vooral 
minimum 3 wagens laten inschrij
ven, kunnen mededingen naar de 
wisselbeker Mr Frans Van der Eist. 

Inschrijving tot 14 september mits 
storting van 250 Ir. per deelnemen
de wagen op postrekening nr 14.̂ 009 
van mevr. D. Decreton, Boom 

Na 14 september 275 fr. 
(In de prijs is een koude schotel 

als middagmaal voor de chauffeur 
inbegrepen, mede-inzittenden kun
nen eveneens een koude schotel be
stellen tegen 60 fr.). 

Vertrek te Boom Grote Markt 
om 9 uur 30. 

Star tnummers vooraf af te halen 
'v: het lokaal « Lux «, Antwerpse
straat 13, Boom. 

Voor alle verdere inlichtingen 
tel. : 03-78.02.99. 

WIjnegem 
NAAR ANTWERPEN 

Op 5 november a.s. gaan de W'lj-
negemnaars in massa naar de na
tionale betoging te Antwerpen. In 
samenwerking met enkele omlig
gende gemeenten zal op zaterdag 4 
november een autokaravaan wor
den georganizeerd begeleid door 
onze propagandawagen, uitgerust 
met splinternieuwe geluidsinstalla
tie. Waarschijnlijk zal ook de pro
pagandawagen van het kanton 
Zandho\en de karavaan vervoegen. 

VLAAMSE 
VRIENDENKRING 

Er worden schikkingen getroffen 
om kortelings een kleinkunstavond 
of dergelijk ontspanningsprogram
ma aan onze simpatizanten aan te 
bieden. Ook aan ons volgende bal 
wordt reeds gedacht 

BRABANT 

Essene • Hekelgem • Teralfene 
NIEUW V.U.-BESTUUR 

Na een zeer moeilijke periode 
werdt te Essene overgegaan tot de 
vorming van een nieuw bestuur. 
Kwamen uit de bus : voorzitster : 
mevr. Pauwels Virgine; sekretaris : 
De Plecker Frans; schatbewaarder : 
Roels Herwig; raadsleden : Ver
vondel Th. - De Plecker A. 

We verwachten onze vrienden uit 
Hekelgem en Teralfene op onze eer-
.ste algemene vergadering op zater-
dag 23 september te 20 imr in ons 
lokaal : café Irma - De Bus Karel -
Centrum, Essene. Kaarten volgen. 

Wezembeek - Oppem 
KOLPORTAGE 

De arrondissementele kolportage-
ploeg organizeert samen met de 
kantonnale ploeg Sint Joost op zon
dag 24 september, een grootscheep
se propagandatocht met « Wij » in 
de faciliteitengemeente Wezem-
beek-Oppem ! 

Duizenden pamfletten zullen vbor_ 
al verspreid worden over de gehele 
gemeente; op zondag\'oormiddag 
zelf waarborgt een degelijke orga-
nizatie een vlot verloop van de 
tocht. Te 12 uur : ontvangst van de 
militanten door het plaatselijk be
stuur in het lokaal. 

We rekenen op de aanwezigheid 
van alle propagandisten uit kanton 
en arrondissement! 

Verzameling : KVS : 8 uur 45. 
Sint Pieterskerk te W.O. : 9 uur 
15. 

ZOEKERTJES 
Verpleegster, 23 jaar, kuststreek, 

zoekt passende vriendin om week
ends door te brengen en eventueel 
te reizen. 

Schrijven bureel blad T 173. 

Kimstenaarspaar biedt te k(M)n 
schilderijen, tekeningen, beeld
houwwerk. Portretten op bestelling. 
Bur. blad T 171. 

Gemeente 

BURCHT 
PLAATS VAN GEOEFEND 

WERKMAN B 
TE BEGEVEN 

— minimumleeftijd 21 jaar op 
1 september 1967. 

— maximumleeftijd 35 j ; voor 
prioriteitsgerechtigden 35 j . 

— 1 jaar op proef. 

— inschrijvingen uiterlijk op 22 
september 1967 bij het Col
lege van Burgemeester en 
Schepenen. 

— volledige inlichtingen op het 
sekretariaat Gemeentehuis 
Burcht. 

' foofdredakteur : 
T. van Overs t rae ten . 

Alle br iefwisse l ing voor r e 
dak t ie naa r : 
Rota typ, Sylv. Dupuis laan 
HO, Brus . 7. - Te l . 23,11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonn ie r l aan 82. 
Brussel 1. - Tel . : 11.82.16 
Alle k lachten voor niet ont 
vangen van blad op dit 
Adres . 

J a a r a b o n n e m d t : 280 P, 
Halfjaarlijks : 160 F . 
Dr iemaandel i jks ; 90 F . 
. \bonnement bui ten land : 

450 h 
Steunabonnemen t ; 760 F . 

( m i n i m u m ) 
Losse n u m m e r s : 8 F . 

\ n e s tor t ingen voor het blad 
ï p pos t r eken ing : 171139 
c WIJ > - Vlaams-nat ionaal 
weekblad . 

Verantw. uitg. Mr. F , Van der 
Eist, Beizegerastr . 20, Brus . 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

€ P I E T P O T » 

Antwerpen ' s gezelligste 
Bie rke lder 

Grote P ie te r Po l s t r aa t 4 
(bij Su ike r ru i ) 

Open van af 8 u u r 's avonds . 
Maandag en d insdag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.ir. 

Maatsch. zetel : Antwerpen 2 
TeL : 03/49.30.46 - 49.15.94. 

Bezoek c De vee rman > 

te St-Amands a.d. Schelde. 
Mosselen • Paling 

Uitbater : Jan Brugraanj. 
t l 110 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, Deurne •. 

Van Harrelei 70 T. : S5.63.17 
Agent : De Coene • Kortrijk 

— — LB l i l 

E13RO.OOM1 

Moderne wooninricbtinf 
Kruidtuinlaan b 

(tussen A. Mazlaan en 
E. Jacqmainlaan) BRUSSEL 

Tel. 02/18.17.17 
_ ^ _ _ _ _ — — ta iM 

BLANKENBERGE 

< Rubensbof > 

Weststr. 79 T. (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

^ — LB 115 

c V l a a m s H u i s > K n o k k c 

Kamers vol pension 
gezellige sfeer 

'Vermindering Toor groepen 
El isabethl . 105 Tel 6.32.70. 

iB 1 ie 

B r e y d e l h u l H R I G G E 

Jozel ibuveestraai 
(^elagzaal 12U plaatsen 

Tel 050/350.6" 
LB 11/ 

bij df meester u u r w e r k m a k e r 

S L A K T S 

Uewinters t i II • fudergem 
T. 72.45.4a l e r m i n u s tr. 35. 
10 % kor t ing » leden V.l). 

— cB n» 

F r P ' i R y i ' I N P » b a 

Lg l .obroeks l raa l 44 

A.NIVVERPli.N 
Telefoon 03/36.1ti.47. 

Kuipen en s tape lbakken voor 
pekel, d iepvries , verpakking, 
s tocker ing 
Polvethyleen zakken, vel 
len en folie op rol 

HAADPLEIT, t )NS 
LB 130 

file:///ooraf
file:///bonnement
http://S5.63.17
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BRABANT 

9de VLAAMSE RALLY 
Op zondag 17 septemlier 1967 

Iieeft de negende rally plaats van 
de vlaanise gouw bonden Brussel 
onder VAB-regleinenten. 

Lokaal : Graaf van Esmont, I. 
\ ' an Praetstraat 28, Brussel 1. Tele
foon : 122263. 

Vertrek van de wagens : van 12 
uur 30 af. Hotel Ravenstein, Ninooi-
sesteenweg 685, Anderlecht (hoek 
Tarentellastraat). Tel. 266888. 

Aankomst te Mechteui, Stoofstr. 
35, waar in de Bowling Cap gedu-
lende een gezellig samen/.ijn, de 
jirijsuitreiking plaats heeft. Tel. 
(052)35177. 

Vice-gouverneur L.L. Cappuyns, 
liurgemeester G. Van den Houtte 
en de gemeenteraadsleden van 
Merchtem zullen dit feest met hun 
Hanwozigheid vereren. 

Doel 
Een tocht van 60 km. schilder

achtige Brabantse wegen met een 
rustpauze van een half uur. Het 
snelheidsgemiddelde is vastgesteld 
op 30 km. per uur. Vragen zullen 
gesteld worden aan de deelnemers 
onderweg en opdrachten zullen 
<lienen uitgevoerd, tellende voor de 
eindrangschikking. Ieder jaar wat 
nieuws. Het doel van deze rally is: 
het vlaamse leven in de hoofdstad 
te l>evorderen en de vlamingen el
kaar meer en beter te laten ke'i-

INSCHRIJVING 
Deelnemingsprijs 1.50 fr. per wa

gen (verzekering inbegrepen). In-
schrij\en in ons lokaal, mits over
schrijven van het beiirag op P.R. 
ni' 7817.25 van de h. J . Snels, 
Jlaachtsesteenvveg 638, Brussel 3 
del 16.22.62), bij de leden van het 
inrichtend komilee of bij de be
stuursleden van de gouwbonden. 
Alle deelnemers ontvangen het re
glement bij de inschrijving. Het re
glement wordt ook op aanvraag 
toegezonden. 

PRIJZEN 
Zeer prachtige individuele prij

zen. Alle autoinobilisten mogen aan 
deze rally deelnemen. Alleen de 
verenigingen aangesloten bij het 
N'laams Komitee voor Brussel kun
nen mededingen voor de tweede 
prachtige « Wisselbeker » van de 
V.\B, die ter beschikking van 
de winnende ploeg zal gesteld wor
den. Na drie achtereenvolgende 
overwinningen zal ook deze beker, 
eigendom \ an de winnende ploeg 
worden. Deze beker berust thans 
bij het NCM\' Heimet, dat hem 
\erleden jaar voor de tweede ma.d 
opeen\ olgend won. 

ALLERLEI 
Dit jaar heeft de aankomst plaats 

ill een zeer gezellig en aantrekke
lijk kader. Groot en klein zullen er 
lum gading vinden, voor de enen 
een bowling, en voor de kleintjes 
talrijke gevarieerde kinderspelen. 
Een Tyrolerorkest speelt ten dans. 
Toegang vrij. 

Men bereikt de Bowling Cap te 
Merchtem met de autobus « Brus-
sel-Mcrchtem-Dendemionde », aan 
het Noordstation op het uur en 10 
minuten. 

Dilbeek 
HUWELIJK 

N'andaag stapt de propagandalei
der van onze afdeling, Frans Van 
Coppenolle, in het huwelijksbootje 
niet Lutgart Schrijvers uit Mache-
len, die voor de meesten onder ons 
reeds lang geen onbekende meer is 

Wij feliciteren van harte de jong
gehuwden en wederzijdse ouders. 

Leuven 
TOERISTISCHE ZOEKTOCHT 

Het arrondissementsbestnur richt 
op zondag 17 september 1967 een 
toeristische zoektocht in voor au
to's doorheen het arrondissement. 

Eerste prijs : een waardevolle 
transistorradio. 

Vertrek : van 13 uur af aan het 

lokaal Cristal, Parijsstraat 12, Leu
ven. 

Inschrijvingsprijs : tot en met 14 
september 100 fr., na 14 september 
125 fr. 

Prijsuitreiking : 's avonds om 21 
luir in de zaal » Het Bad » te Kes-
sel-Lo. 

Voor inschrijving en voor alle 
nuttige inlichtingen kan men zich 
wenden tot Ward Lissens, Nieuw 
0 \ e r l a a r 70, Hoegaarden. TeL : 
016-84.108. 
BAL 

Zondag 17 september te 20 uur 
gaat een arrondissementsbal door 
in de zaal « Het Bad » te Kessel-
Lo, dit bij gelegenheid van de toe
ristische zoektocht. Voor muziek en 
ritme zorgt het amuzementsorkest 
« The Blue Drifters ». Inkom : 40 
fr. 

Molenbeek 
VU-WERKING 

Op 9 sept. had te Jette de verga
dering plaats tussen de voorzitters 
der afd. uit het kanton, in aanwe
zigheid der kanton-gevolmachtig
den. 

Na de toestand in het brusselse 
onderzocht te hebben, werd beslo
ten meer dan ooit alle krachten 
rond de VU samen te bundelen als 
een geheel met de vlaamse provin
cies. 

Verder kwamen in deze zeer 
vruchtbare diskussie, nog volgende 
punten : 1. nieuwe wijk Jette be
werking; 2. gemeenteverkiezingen 
Cïanshoren eigen lijst; 3. uitgeven 
kantonnaal blad. 

Kantonale vergadering op 14 de
cember a.s. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 

KAMERADENBAL 
Op zaterdag 7.10.1%7, kamera-

denbal van het Sint Maartensfonds 
gewest Aalst in de zaal van de heer 
Gilbos, te Herdersem. Alle leden 
en hun familie, vrienden en simpa-
tizanten worden uitgenodigd. Aan
vang 21 uur. 

RAAKPUNT 
Zeer binnen kort verschijnt het 

\olgende nummer van het arrondis
sementeel kontaktblad « Raak
punt ». 

De afdelingen welke wensen hun 
komende aktiviteilen te zien ver
schijnen, worden dringend verzocht 
dez.e binnen te sturen naar de re-
daktieraad, p-a De Wiendschap, 
Kerkstraat 9, te Aalst. 

Dendermonde 
CENTRUM 
DIENSTBETOON 

Weet gij dat ge steeds gratis ge
bruik kunt maken van het er Cen
trum voor Dienstbetoon », VU-arr. 
Dendermonde, sekretariaat, Stuif-
straat 7, Appels, tel. 052-24776. 

Ieder Vlaming heeft als plicht el
kaar te helpen, het volstaat alleen 
kontakt te nemen met onze sekreta-
ris : Meert R. of dr. Van Bo.xelaer 
J., provincieraadslid. 

DOKUMENTATIE 
BESCHIKBAAR O P 
SEKRETARIAAT 

« Sociaal-ekonomisch ontwikke
lingsplan voor Vlaanderen », 25 fr. 

a Die man moet hangen », het 
proces oud-sen. Diependaele, 50 fr. 

« Nota in verband uïet studie
beurzen voor sekundaire, niet univ. 
en universitaire hogere studies » 
door de heren provincieraadsleden 
dr. Van Boxelaer J. en De Gra \e 
L'rb.; gratis. 

« De geineentewet », bestendig 
bijgehouden Soor de uitgeverij, 100 
fr. 

Tussenkomsten bij begrotingen 
door onze volksvertegenwoordigers 
de h. Van der Eist, Coppieters en 
Van Leemputten, gratis. 

Gent 
AKTIVITEITSKALENDER 

Volgende kolportages met het 
weekblad « Wij » zullen in de 
maand september plaats hebben. 

Zaterdag 16 september Gent-
Veldstraat. 

Zondag 17 september Sleidinge. 
Zondag 24 september Gentbrug

ge. 
Zaterdag 30 september Gent-

Veldstraat. 
Bijeenkomst voor de zaterdagkol-

portages telkens om 14 uur 30 in 
het Vlaams huis Roeland. Voor de 
zondagkolportage om 9 uur lokaal 
<!r Onder de Toren » bij St. Jakobs 
2a 
KOLPORTAGES 

De zaterdag kolportage op 16-9-
67 wordt opnieuw gehouden in de 
Veldstraat. Verzameling om 14 uur 
30 in het Vlaams huis Roeland. 

Zondag 16 sept. 67 kolportage met 
het weekblad « Wij » te Zomer-
gem. Vertrek lokaal (c Onder de 
Toren u bij St. Jacobs 20, om 9 uur 
15 stipt. 

IN MEMORIAM 
LEO VINDEVOGEL 

Om zondag 24 dezer om 11 uur 
30 wordt in de kerk der EE. P P . 
Dominikanen te Gent, Holstraat, de 
jaarlijkse zielemis gelezen tot nage
dachtenis van wijlen Leo Vindevo-
gel en echtgenote. 

Gentbrugge - Ledeberg 
DANSFEEST 

De V.U.-afdeling nodigt U uit op 
het 3de dansfeest dat doorgaat op 
zaterdag 7 oktober in de grote 
feestzaal van het gemeentehuis, 
Kerkplein, Ledeberg. 

Orkest : Bert Brent in giote for
matie; prezentator : Waller Capian 
van TV-Tienerklanken; toegangs
prijzen : per persoon 50 fr., gezins-
kaart (tot 5 personen) 150 fr. 

Kaarten op voorhand : door stor
ting op P R 88725 van A. Jacobs, 
Veldstraat 51, Gentbrugge. 

Deuren : 20 uur. Eerste dans : 
20 uur 30. 

KOLPORTAGE 
O p zondag 24 september wordt er 

gekolporteert op de gemeente Gent-
Ijrugge met het weekblad Wij. 

Bijeenkomst : om 9 uur lokaal 
« Onder de toren » bij S t Jacobs, 
Gent om 9 uur 15 café «Lunapark», 
Brusselse stwg. Gentbrugge (recht
over Gantoise-stadium). 

Herzele 
2de VU-BAL 

Zaterdag 23 september, zaal Breu-
gelpaleis; begin 21 uur, inkom 50 
fr. 

Werken mede : het antwerps or
kest Eddy Bo met haminondorgel 
en zuidamerikaanse ritmen. Faryt 
voor de plezante noot. 

Animator John Rowald. 

impe 
SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Zaterdag 30 september e.k. te 15 
uur houdt de Vülk.sunieafdeling van 
Impe een zitdag voor sociaal dienst
betoon in café « Edelweiss » op het 
Dorp. 

Provincieraadslid Urbain De Gra
ve van Aaigem staat er ten uwen 
dienste voor het oplossen van al uw 
problemen. 

Kruibeke 
KOLPORTAGE 

Zondag 17 september 1967, kol-
porteert de Scheldekant te Krui
beke. Samenkomst : 9 uur 30 in de 
Vlaamse Vriendenkring, Bazel-
straat 79. 

Sint-Niklaas 
VUJO 

De voorlichtingsvergadering die 
plaats heeft op dinsdag 26 septem
ber te 20 uur 15 zal doorgaan in rle 
zaal Mercator, Stationsstraat 35, 
Sint-Niklaas. 

Ir. Lic. A. Mertens van het wa
terbouwkundig laboratorium te 
Borgerhout en oud-direkteur van 
stedebouw en ruimtelijke ordening 
spreekt o.a. over de toekomstige be
tekenis van Antwerpen als wereld
haven, het Superkanaal van \ ' laan-
deren en de betekenis van het voor
ontwerp van gewestplan St-Niklaas-
Lokeren in de/e opdek. 

Waarbeke 
TUINFEEST 
IN HET RIJK VAN LOBO 

O p zaterdag 16 september orga-
nizeert de Vlaamse Vriendenkring 
Geraardsbergen een tuinfeest in het 
enig mooie kader van hét domein 
van pastoor De Wolf te Waarbeke. 

Vanaf 16 uur : volksdansgroep 
Sneyssens (.30 deelnemers) danst en 
nodigt ten dans op de tonen van 
de aloude trekzak. 

Een speeltuin onder toezicht 
staat ter beschikking van de kinde
ren. Wij zorgen voor baby-sitting 
in een peutertuin vlak naast het 
domein. 

Zomergem 
KOLPORTAGE 

De mannen van Gent kolporteren 
met ons weekblad op zondag 17 
september in onze gemeente. Wie 
e.v.t. een handje toesteken wil is 
om 9 uur 30 present aan de kerk. 

Waarschoot 
SUKSESRIJKE KOLPORTAGE 

De kolportage van zondag 10 sei>-
tember jl. is Waarschootse gewoon
te, opnieuw prachtig geweest. Spijts 
de jaarlijkse kermis werden de 
voorradige 150 nummers in minder 
dan anderhalf uur aan de man ge
bracht. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge - Torhout 
ADRESVERANDERINGEN 

Mevr. Josiane Van Vlaenderen-
Tuyaerts, sekretariaat V.U. afd. St. 
Kruis, iaat nota nemen van haar 
adresverandering naar : Kastanje
laan 3, St. Kruis; hetzelfde geldt 
voor dhr Jef Van de Kerckhove, 
sekretariaat V.U. St. Andries, die 
verhuisd is naar Filips de Goede
laan 4, Brugge; tenslotte weze er 
nogmaals aan herinnerd dat G. van 
In, arr. bestuurslid, is verhuisd naar 
Predikherenrei 23, Brugge. 

NIEUW WERKJAAR 
f VLAAMSE KRUIS i. 

Van donderdag 5 okt. af te 20 uur 
vangt in het VTB-tehuis, Wollestr. 
(ingang Karthuizerinnestr.) Brugge, 
een nieuwe kursus aan tot oplei
ding van ambulancier (-ster). Dit 
wil zeggen dat tans in het brugse al 
2 reeksen kursisten zijn gevormd, 
zoals trouwens bleek op het tuin
feest dat door de plaatselijke V.K.-
voorzitter. Dr. Jos. Speybrouck, de
zer dagen werd gegeven. 

Inschrijving tot de kursus die op 
5 okt. a.s. begint, bij VK-sekretaris: 
Joris Verstraete, Oude zak 28, Brug
ge, tel. 326.28. 

SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

ledere zaterdagvoormiddag van 
11 uur 30 tot 12 uur 30 in « Brey-
delhof », Suveestr. 2, Brugge, 
dienstbetoon door volksv. P . Leys, 
jirovincieraadslid G. van In en ge
meenteraadslid R. Reynaert 

Noor de lijst van lokale zitdagen 
sociaal dienstbetoon, raadplege 
men de plaatselijke pere. 

Diksmuide 
CYRIEL VERSCHAEVE-
HERDENKING 

Op 15 oktober 1967 gaat te Diks
muide een grootse C. Verschaeve-
herilenking door. 

Voorlopig programma : 
Zaterdag 14 oktober : plechtige 

opening van een zeer uitgebreide 
tentoonstelling van de werken van 
C. Verschaeve. 

Zondag 15 oktober : herdenkings
mis. 

Om 15 uur Verschaeveherdenking 
in het Vlaams Huis. 

Sprekers : Antoon Van der Plaet-
se en prof. dr. J. Demeester. 

Deze herdenking wordt ingericht 
door de Vkiamse Vrienden van de 
Westhoek in samenwerking met de 
\ erschaevev rienden uit Ardooie en 
Alveringem. Houdt deze datum 
V rij. 

Jabbeke 
WEEROM « DE TROM » 

\^ eer kwam <i de Trom », kon 
takt-blad van de VU-afd. Jabbeke, 
in alle huizen van de gemeente. 
Speciale aandacht werd besteed 
aan de onbehagelijke gevolgen van 
de tornado's Ie Oostmalle en in de 
NN'esthoek. Zo draagt ook de afd. 

WIJ 

Jabbeke haar sociale bekommernis 
verder uit. Proefnrs van «de Trom» 
zijn te bevragen bij afd. sekr. F . 
Collier, Dorpstr. 45, Jabbeke. 

DIENSTBETOON 
Voor sociaal dienstbetoon kan 

men terecht bij prov. raadslid 
Adrlen Devrlendt, Zandstr., en bij 
COO-lid George Eeckeloo, Aartrij-
kestraat 39; ten huize van laatst ge
noemde houdt volksv. P . Leys ook 
zitdag iedere 1ste zondag van d e 
maand van 10 tot 11 uur. 

Oostrozebeke 
KUNSTAVOND 

Het Vlaams ontspanningsgezel
schap (direktie : Lode R a m a n -
K. Buggenhouts) brengt op zaterdag 
23 september 1%7 te 19 uur in d e 
zaal ff De Zwarte Leeuw », Kerk
plein voor het voetlicht : 

.lef Burm : kleinkunstenaar; P . 
Broeckx : orgelspel; W. Dark : imi
tator; P . Sarkos : goochelaar; H. 
Viesels : duitse TV-gastzanger en G. 
Dispo : violiste. 

Voorstelling van het programma 
door het duo Christa Mas-Lode Ra-
man. 

W a r m aanbevolen ! 

Roeselare • Tielt 
REZULTATEN 
KOLPO.ETAGES 

O p 3.9.19()7 was er arrondissemen-
tele kolportage te Roeselare. 2.i 
man, o.m. volksvertegenwoordiger 
Mik Babyion en provinciaal raads
lid Geert Deman, brachten 500 
nummers en 3 abonnementen aan 
de man. 

Op 10.9.1967 werd Roeselare 
verder uitgekamd en 9 man ver
kochten 120 nummers . 

Dit verdient wel een proficait 1 

KOLPORTAGEPROGRAMMA 
17.9.1967. 
Groep Roeselare bewerkt de ge

meente Staden. Vergadering aan ca
fé « Montana » om 8 uur 30. 

Groep Tielt trekt naa r Zwevezele 
en vertrekt aan café c De Hespe » 
om 9 uur. 

24.9.1%7. 
Arrondissementele kolportage re 

Tielt. Doen wij nog beter dan Ie 
Roeselare ? 

FEESTEN 
O p 30.9.1967, om 20 uur te Ooi-

gem, in de feestzaal meisjesschooL 
Gans het arrondissement dient e r 
een erezaak van te maken om dit 
avondfeest, in de uiterste oosthoek 
van ons arrondissement te doen 
slagen. Onze aanwezigheid moet 
een stimulans zijn voor onze vrien
den inrichters en syinpatizanten 
om te volharden. 

Toegangskaarten nu reeds te ver
krijgen bij de bestuursleden van ie
dere afdeling. 

14.10.1967 : avondfeest in « De 
Beurs y> te Roeselare. 

21.10.1967 : bal van de Vlaamse 
Vriendenkring, in samenwerking 
met Krekelsport, te Meulebeke. 

11.11.1967 : arrondissementeel pro-
pagandistenfeest te Meulebeke, café 
« Het Pa rk ». Tijdig inschrijven hij 
Gerard Demeester, Meulebekestr. 
4, Roeselare, tel. 051-248.77. 

Roeselare • Tielt 
C. VERSCHAEVE-KALENDER 

Ja , u leest goed; de « Cyriel Ver-
schaeve-kalender 1968 » is van de 
pers. 

Deze kalender, die een twaalf
tal tekeningen in zeskleurendruk, 6 
figuren van Cyriel Verschaeve en 6 
van zijn beste spreuken bevat, werd 
getekend door kunstschilder Ro-
nialn \Vltdouck, zodat deze kalen
der gerust een pareltje mag ge
noemd worden. Deze kalender is te 
bekomen door storting van 25 fr. 
I)lus 3 fr. postkosten op pr. 10065.50 
van Hendrik Vandenbussche, We-
zestraat C 202b, Ardooie. Deze ka
lender werd uitgegeven ten voorde
le van de Vlaamse Vriendenkring 
« Cvriel Verschaeve » van Ardooie. 

St Kruis 
v u . VRIJ EN VRANK > 
O P HET STADION 

Bezoekers van het Dosko-terrein 
zullen kunnen vaststellen dat de 
plaatselijke VU-afd. in de jongste 
uitgave van het kontaktblad o Vrij 
en Vrank » niet alleen ruime aan
dacht besteedt aan de lokale sjxirt-
perikelen maar dat het kontaktblad 
zelf onder de adverterende firma's 
rond het sportstadion is vertegen
woordigd. .\lle lof voor de plaatse
lijke redaktieploeg en de felheid 
waarmee ze weet vol te houden. 

DIENSTBETOON 
Vrijdag 22 sept. a.s. van 19 tot 19 

uur 45 zitdag door volksvert. F . 
Leys ten huize van afd. voorzitter O. 
Dombrecht, Engelendale 89, St. 
Kruis. 
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Uw gebouw met "persoonl i jkheid" 

en geen "s tempe l" . 

ENIG MOOIE M E E S T E R W O N I N G 
indel ing en u i twerk ing zoals U zelf verkiest • 
grote hal l , garage, bergp'aats of bureel , r u l -
me l - vo rm ige l iv ing eetkamer, keuken, ge-
installeerde badkamer, 3 ruime slaapkamers. 
— Bouwprijs: vanaf 6 5 5 . 0 0 f r . 
— Bouvi'termijn slechts 120 werkdagen en 
dat in de oerstevige klassieke materialen s 
nooit prefab •kS^hi.^& 

EEN SFEERVOLLE « HOEVE » 
door or ig inele ontwerpen, t ipisch en autentiek robuste eiken balken, ruime open haard, stevige 
b innendeuren over prachtige rode of blauv/e tegels, 2, 3 of meer slaapkamers, met /zonder garage. 
W I J hebben voor U ontwerpen die realiseerbaar zi jn vanaf 750.000 fr 

U ZIET HET RUIMER 
Uw vr?i beroep etsf ru ime ontvangstplaatsen . een hoogste tuye af
w e r k i n g maar in verhoud ing niet noodzakel i ik duurder 
<slechts 1.990.000 f r . ) . 

U heeft weinig t i j d . Maak U geen zorgeh : 
w i j doen alles voor U 

• ideeën die uv/ architekt voor U u i twerk t ; 

• u i tzonder l i jk grote grondenkeuze; 

• administratie is onze zorg; 

• technisch bestudeerde u i tvoer ing ; 

• technisch studiebureel tot u w dienst; 

• kunstenaars voor u w Inter ieur en open haard. 

15% 
aan kontanten 

volstaan 

INFORMEER N O G V A N D A A G BU 

ANTWERPEN 
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 

MEIR 18 

03/31.78.20 

GENT 
ONDERBERGEN 43 

09/25.19 23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 23 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel : 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. . 016/459.28. 

Kantoren open van 9 u tot 12 30 u en van 14 u tot 18 u Zaterdag van 9 u tot 12 o en van 14 u tot 17 u. 

Tot uw dienst 
MET PRACHTIGE 
BOUWGRONDEN 

"...te ANTWERPEN : 

nnet duizende mooie bouwgron
den te Brasschaat Ekeren Ede-
gem Mar iaburg Mortsel Kapel
len, Kontich, Wi l r i j k , enz . 

. . . te CENT : 

met een reeks zeer rezidentiele 
v i l lagronden te Drongen, Mar ia
kerke, De Pinte, Lochrist'i, enz . 

. . . te CENK : 

de streek öer ui tzonderl i jke be-
leggingsgronden met prachtige 
toekomst, percelen van alle ma
ten, u i tzonderl i jke natuur en goe
de l igg ingen een Rezidentieel 
Park in 't mooiste landschap, 
zeer heuvelachtig, vo l led ig ui tge
rust met mooie brede lanen te 
OPOETEREN m 
ONGELOOFLIJK GOEDKOOP 1 

. . . te LEUVEN : 

met mooie en voordel ige gron
den dicht b i | Centrum, Kessel-
Lo, Bertem, Linden, Rotselaar. 

Vraag gratis meer details aan 
onze Inl lchtingsdiensten. 

Ik 
ben 

Uitgeslapen 
wan^. . . 

IIRELLI 
Dunlopillo tl 
STon *' 

koop bij 

MAjmt&m $iOD€N9EPWf 
T U R N H O U T S E i A A N 1 0 2 , • O R G E R H O U t - TEL. 35.17.Ï3 

IIJHUIZEN : Di<^*slraall4->», Aniw, Til. 31.01.11 « -
'«tünenslra»! 3».«], Anlw. T»l. 33.47,i4-. G»lli(.rtl«i.*0,:.D«urn«, T«l. 3»,25.22 
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JAZZ JAMBOREE 23-24.9.1967 AALST 
EEN GREEP UiT HET PROGRAMMA : 

- DUTCH SWING COLLEGE BAND ; 
- THE NEW SADI QUARTET ; 
- COTTON CITY JAZZ BAND ; 
- TRIO AL JONES ; 
^ THE FREE SOUND COMMUNITY SINGERS ; 
- MARC 60FF, USA ; 
- POL BESS en THE BELGIAN RYTM COMBO ; 
^ PHIL RAPHAEL, USA ; 
- SEXTET ALBRIC FRANK ; 
- JEGGPAP NEW ORLEANS JAZZ BAND ; 
- VERSCHILLENDE VERRASSIN6SVEDETTEN. 
- MAICSS SKIFFLE GROUP ; 

JAZZ JAMBOREE wordt ingericht ten bate \ an'LEVENSVREUGDE en staai 
onder de bescherming van ROTARY CLUB. LIONS CLUB en RONDE TAFEL 
JAZZ JAMBOREE gaat door met de steun van de stad Aalst. PALL MALI 
EXPORT, ETRIMO en NOORDSTARFONDS, kulturele stichting van d« 
Vlaamse verzekeringsmaatschappij DE NOORDSTAR EN BOERHAAVE, Groot 
Briitaniélaan 47, Gent 

Managers : Jan Candron en Willem Marnix De Vidts, 
Vrijheidstraat, Aalst. 

W I M M A E S 
\raagt U zijn militanten in moei 
li]ke ogenblikken (boete en £!e\ang) 
met in de steek te Inten Stoit on 
\erN\ijld uw steun op een der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank \an uw gemeente 
- r e k . nr 1100/37 30 j \an het 

V M O - Antw erpen of 
- rek. ni llOO/SdO?! \an het 

Vlaams Solidariteitsfonds 
MLFEN DEZE 1 W F F rekeningen 
staan onder mijn persoonlijk toe 
zicht 

Koop bij onze adverteerders 

file:///erN/ijld
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BRASSER ZIET HET VIGNET 
wu 
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mïm 

AUTOSTRAD 
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i 

Gendarm — Mag ik even je A-vignet zien 7 1 ? 

O r C , o ^ 

Agent — Heeft mijnheer zijn gaanpadvignet bij ?« 

Ml 

ill 

^1' 
i«i 

. ;JiiL.j|.;rlMi,|,', 
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1000 dollar voor Picha 
De Vlaamse karikaturist Jan Paul Walraevens, die onder de naam Picha tekent, won op 

het vierde internationaal salon voor karikaturen te Montreal (Kanada) de eerste prijs in 
de afdeling « Politieke Karikaturen », waarin niet minder dan 389 tekenaars uit 54 landen 
meedongen. Zijn bekroonde tekening over de amerikaanse bomtapijten in Vietnam oogstte 
er het grootste sukses. 

Picha is een geboren Payottenlander doch woont en werkt tans te Brussel. De vlaamsa 
karikaturisten genieten in het buitenland een steeds grotere faam. Picha's jongste bekro
ning op zulk hoog peil brengt daarvan de bevestiging. 

O 


