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De PVV krijgt de jongste tijd harde noten te kraken. Zo vele 
vrienden van vroeger voelen zich door haar bedrogen. Men moet 
daarvoor niet eens het oor te luisteren leggen bij de vlaamsge
zinden van het Willemsfonds, maar men moet horen wat er in de 
middenstandskringen van het Sociaal Verweer verteld wordt 
of onder de zo talrijke dokters die PVV kozen. 
De PVV beloofde wonderen: gelijke kinder vergoeding voor alle 

gezinnen, veel hogere pensioenen voor zelfstandigen met afschaf
fing van de inkomstengrens, zes maand legerdienst, afremming 
van de stijging van de levensduurte en van de stijging van de 
nationale schuld, afschaffing van de steeds weerkerende belas
tingsverhogingen. 

Eilaas, de wonderdokters bleken kwakzalvers van het jam-
merlijkste allooi. 

Acht miljard nieuwe lasten allerhande zitten er al op. De cij
fers van de begrotingen stijgen met ongeveer 10 % per jaar, het 
natioiiaal inkomen met 20 %. 

En het plunderen van de ge
wone man gaat onverdroten 
verder : nieuwe lasten voor 
wagen -, radio- en TV bezitters 
zijn in aantocht, ter
wijl de treinabonnees dit jaar 

PVV voor ogen. En erg demo-
kratisch zijn de franstalige 
Brusselaars niet. Wie Brussel 
kent weet trouwens onder wel
ke dwang en sociaal-ekonomi-
sche afdreiging de gewone 

OMER. DIKTATOR? 
al twee maal hebben moeten 
bijspijkeren. 

Voor de pensioenen van de 
zelfstandigen, zowel als voor 
de gelijkstelling van de kinder
vergoedingen werd niets be
reikt en de pensioenkas van de 
bedienden willen CVP en PVV 
gezamenlijk en broederlijk 
leeghalen. 

De bedienden zijis ontwik
kelde mensen die zich niet zul
len laten verblinden door de 
goocheltoeren en de huichela
rij van deze derderang PVV-
demagoogjes. 

De PVV-demagogen zien dan 
ook hun rijk van bedrogenen 
geleidelijk aan slinken en de 
zetelangst grijpt hen naar de 
keel. 

Gevangen als zij zijn door 
hun eigen goocheltoeren, grij
pen ze in hun wanhoop naar 
de meester-goochelaar, Omer 
van Audenhove, de man die 
wist dat hij het niet kon en 
die dus buiten de regering 
bleef. 

Die man wil men nu op het 
diktatorsschild verhelfen. 
"Want hij beweert dat twee 
derde van de bevolking in Bel
gië achter hem staat en dat hij 
naar de volstrekte meerder
heid gaat ! 

De socialisten hebben dat 
ooit verkondigd en men ziet 
waar ze staan. 

Het voorbeeld van de zuider
se romaanse landen, Spanje, 
Portugal en in de eerste plaats 
Frankrijk speelt de brusselse 

Vlaamse Brusselaar leeft. Voor 
de franstalige Brusselaar is de 
zaak klaar : het unitaire Bel
gië met een gekolonizeerd 
Vlaanderen en straks ook een 
gekolonizeerd Wallonië moet 
blijven bestaan om de brussel
se brandkasten te blijven vul
len. 

Eén volk dus en één rijk. 
Tans ontbreekt nog slechts 

alleen de énè leider. Daarvoor 
valt hun oog op een bruikbaar 
Vlaming : Omer en de beken
de leuze : « ein Volk, ein Reich, 
ein Führer » kan een belgische 
loopbaan beginnen. 

De heer Van Audenhove 
heeft een jaar geleden voor de 
BBC al gezegd^ dat 1.000 gefu-
ziljeerden na de oorlog te wei
nig was en dat alle VNV-ers 
— 100.000 ! — dienden neerge
knald. Welk lot staat de Volks
unie eigenlijk te wachten ? 

Men heeft na de jongste ver
kiezingen van een nieuw rex-
isme gesproken en het is trou
wens iedereen opgevallen dat 
toen voor de BBC de heer Van 
Audenhove 100.000 man had 
willen gefuziljeerd zien, hij de 
andere 100.000 volgelingen van 
Ie beau Leon helemaal spaar
de. Klaarbijkelijk niet zonder 
redenen, die gehalveerde 
bloeddorstigheid ! 

Frans Brussel wil dus op
nieuw een chef. 

Om zijn echte leiderskwali
teiten moet men de heer Van 
Audenhove niet nemen, want 
daar waar men hem kan te

genspreken, in de Senaat, heb
ben we van die fantastische 
kwaliteiten nooit veel gemerkt. 
De grote man schijnt daar eer
der podiumschuw. 

De keuze van de brusselse 
taalrassistische kliek heeft dus 
een andere reden, een typisch 
belgische. 

Men heeft een « Vlaming » 
nodig om het vuil anti-vlaams 
werk op te knappen: « De ge
wone Vlaming zal moeilijker 
tegen een « Vlaming » gemobi-
lizeerd worden dan tegen een 
franstalige, redeneren die krin
gen 1 

Want de brusselse frankofo-
nen zijn opnieuw met de waar
borgen voor de franstalige 
minderheid op de proppen ge
komen : de beruchte 38 bis 
van de nieuwe grondwet. Niet 
de 3 bis — kostelijk die aan
vankelijke vergissing van het 
wetenschappelijk hoogstaand 
PVV « studiebureau ». Wordt 
daar gestudeerd ! Want ze wil
len gans Vlaams-Brabant, de 
brusselse oasis bewonen. Eens 
meester in Vlaams-Brabant zal 
de Ku-Klux-Klan er wel voor 
zorgen dat het vlaams onder
ras er zwijgt want anders 
dreigt de broodroof, zoals bij 
de brusselse Vlaming. 

Zij stellen nu zelf het refe
rendum voor in de randge
meenten, alsof voor de roof 
van een stuk grondgebied niet 
het akkoord van gans de be
zittende gemeenschap, de 
Vlaamse Volksgemeenschap no

dig was ! Ze verwijzen daarbij 
nog naar Zwitserland. Fantas
tisch studiebureau dat nog 
niet weet dat de taalgebieden 
in Zwitserland onaantastbaar 
zijn. Zelfs in franstalige dor
pen waar 70% duitstalige in-
wij kelingen wonen mag er 
geen duitse school komen en 
moeten de gemeenteraadsver
gaderingen in het Frans gehou
den worden. Zo de PVV, voor 
het demokratisch referendum 
is waarom dan niet dadelijk 
zulk referendum gehouden in 
de gemeenten die hun minis
ter Van der Poorten tans wil 
samenvoegen ? Daar kunnen 

ze hun demokratische metode 
prachtig testen en daar vra
gen de inwoners het. 

Een goed voorstel doet de 
PVV̂  anders wel. En dat is het 
voorstel dat er maar 10 minis
ters mogen zijn. Dus minder 
dan de PVV er tans heeft. Dat 
ze dat maar onmiddelijk in 
toepassing brengen. 

Met die bezuiniging zullen ze 
misschien het vinjet en de 
verhoogde kijk- en luistergel
den niet meer nodig hebben ! 
Een eerste grote taak voor 
sterke Omer ! 

WIM JORISSEN 

TOEVAL ? 
CVP-voorzitter Houben weet 

zijn timing goed te kiezen. Pas is 
het verslag Vranckx — voor het 
vlaams BSP-kongres — over het 
politiek regionalisme bekend ge
raakt en bijna vlak vóór het 
PVV-kongres — dat in het teken 
van het versterkt unitarisme 
staat — of daar pakt hij uit met 
een CVP-plan, dat eveneens een 
federalistisch tintje heeft. Ue 
CVP zal wetsvoorstellen indienen 
ten einde tot decentralizatie en 
dekoncentratie over te gaan. .Men 
heeft moeten wachten tot aan 
twee kongre'sen vooraleer de 
CVP een begin met dit, haar pro
grammapunt wil maken. Alleen 
een begin trouwens... 

Beiden. Houben en Vranckx, 
gaan slechts noodgedwongen 
over tot deze stap nader tot het 
federalisme. Ware er niet het 
wassend federalistisch getij en 
ware er niet de l*VV-konkurren-
tie (men kan nooit weten dat 
het PV'V-patriotardi«me indruk 
maakt op een ontgoochelde maar 
daarom niet wijzer Eeworden 

massa) Vranckx noch Houben 
zou met zijn provincialistische 
decentralizatie voor de dag ko
men. Men dient dus deze reeks 
voorstellen in de eerste plaats als 
een partijpolitiek maneuver te 
zien. 

Overigens is Houben een man 
die met zich zelf overhoop ligt : 
pas heeft hij tegen de decentrali-
zat-eplannen van zijn eigen par
tij in een universitair koncentra-
t'eplan Leuven-Brussel de wereld 
ingestuurd of daar komt hij voor 
de dag met een ruim opgevat 
ontwerp, dat precies het tegen
deel inhoudt. Hij is echter zo 
wijs (of zo radeloos ?) het kern
probleem Brussel onaangeroerd 
te laten. Dat alleen reeds 's ver
dacht in 's mans- handelw'jze. 

We zullen ruimschoots gele
genheid hebben om de taktisf-he 
en stratecr'sche maneuver's van 
CVP en BSP tegenover de PVV 
nader te ontleiien. Een waarschu
wing moge vandaag \olstaan : 
wij hebben geen vertrouwen in 
dergelijke j-oartelingen van be
schaamde federali.'-ten. die eigen-
l'ik slechts wanhopg 'restemde 
unitaristen ziin. \eeatief bena
derd fede-al's-ne kan geen écht 
federalisme zijn I 

S.W. 
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ANTWERPEN OF BRUSSEL 

Op 5 november wordt marsje-
rend Vlaanderen nog maar eens 
verwacht te Antwerpen, buiten 
elke politiek, klaarblijkelijk toch 
om een « aktueel » uiini-pro-
granuna te realizercn. 

In het aiigustus-nr. van « Door
braak » verklaart dr. Maur. Aan 
Haegendoren o.ni. : « In prin
cipe zou een dergelijke betoging 
in de hoofdstad moeten georgani-
yeerd worden. Wij zijn daar ze
ker toe in staat, maar het is m.i. 
momenteel gewenst (een per
soonlijke mening) een betoging 
te Brussel als ultieme stok achter 
de deur te bewaren (...) Laten 
wij als Vlamingen nog voor één 
k«er redelijk handelen, maar aan 
de machthebbers dan ook duide
lijk in het gc/icht zeggen, dat dit 
de laatste maal is s. 

Verre van nu de persoon of de 
waarde van dr. van Haegendoren 
te gaan veroordelen, maar toch 
klinkt dergelijke taal \anwege de 
man die eerder de « Aan\al » dan 
het « V^erweer » propageert, min
stens ver\\ onderlijk. Waarom ons 
in godsnaam gaan opsluiten in 
de sterkste vlaani.s-nationale 
burcht Antwerpen ? Waarom 
nog maar een stok, bij de talloze 
andere, achter dezelfde \ermolm-
de deur ? Waarom tijd verliezen 
en nog maar eens vastberaden 
betogen dat het nu, de laatste, 
maar dan ook de allerlaatste 
maal moet zijn ? 

Antwoorden dat de Volksunie 
deze betoging niet inricht, dat zo
veel mogelijk organizaties dienen 
betrokken in deze aktie, kunnen 
verontschuldigend en \oor begrip 
vatbaar zijn. Niet in Antwerpen, 
niet in Gent, noch elders moet 
worden betoogd. Zoals Zwart
berg te Zwartberg, zoals Leuven 
te Leuven, zo moet Brussel te 
Brussel worden aangetast en ge
broken. « Brussel » dan als sa
menbundeling van alle anti-
vlaamse wetten, reglementen en 
akties. Te Brussel, naast een 
Szondi, naast een Vic .Anciaux, 
daar en nergens anders dient be
toogd. 

Het feit van « 5 november » is 
er. In hoeverre de Volksunie in 
het vervolg dergelijke massa-de
monstraties naar Brussel kan ka-
nali/eren, is mij niet hekend. Het 
ware minstens wenseliik dat zij 
haar leden en simpati/anten, in 
alle organizaties vertegenwoor
digd, een dergelijke instruktie 

gaf. Een krachtmeting met de 
hardste brusselse kern, het FDF, 
mag ons niet afschrikken, de tijd 
is er lijp voor ! Maar niet te 
Antwerpen, wel te Brussel ! 

G.L., Gent. 

MARS OP BRUSSEL 

In nw blad van 26 oogst rea
geert u heel terecht tegen de 
zelfkritiek van sommige Vlamin
gen, in casu Manu Ruys, aan
gaande onze « wandelingen > 
door Brussel. 

Het lijkt ons inderdaad dat die 
uitstapjes op het goede ogenblik 
kwamen en erger A erhinderd 
hebben. 

Op zichzelf vinden wij het 
antwoord op de vraag, waarom 
Vlaamse betogingen te Brussel 
een negatieve iijrfruk laten en 
andere betogingen niet, zeer ge
vaarlijk voor de vraagsteller. 
Ten einde doordacht, wordt het 
een oproep tot « ondergrondse 
bewegingen ». Niet dat we erte
gen zijn, maar toch... 

M.C., Brussel 4. 

RADIO EN T.V.-BELEiD 
IN ONS U N D 

Af en toe lezen wij in onze 
dagbladen en periodieke pers 
ernstige, maar doorgaans „eer 
bondige, kritiek op de radio en 
TV-uitzendingen. Men klaagt te
recht over het bedenkelijk peil 
der programma's. 

Is het aanvaardbaar dat de ra
dio (\ooral) en de T.V. dag na 
dag op de belangrijke luisteruren 
tt. tijdens de ochtendklanken, de 
middagpauze, tussen 18 en 20 u. 
haast uitsluitend de rol vervul
len van gekamoufleerde publici
teitsagenten van de platenindus
trie ? Tot vervelens toe worden 
platen van een bepaald soort de 
luisteraars opgedrongen. 

Alle andere vormen van mu
ziek o.n. klassieke, volksliederen, 
operetten, koorwerken, marsmu
ziek, recitals, lichte muziek (die 
daarom nog geen beatnmziek 
moet zijn !) enz. kan men ook be
luisteren maar dan... tijdens de 

uren dat haast iedereen aan de 
arbeid is. Waarschijnlijk zijn 
deze genres van muziek slechts 
voorbehouden aan huis\ rouwen 
en zieken ? 

En dan zijn de verantwoorde
lijken uit het onderwijs, uit de 
kultuurverenigingen, uit de 
jeugdbewegingen, uit de sociale 
organizaties en de ouders van de 
hedendaagse jongeren verbaasd 
dat de jeugd voor een groot deel 
onwetend en onbegrijpend staat 
tegenover de hogere en mooiere 
uitingen van de muziekkultuur ! 
Hoe zou het anders kunnen ? 
Men dringt de jongemensen uit
sluitend kommerciële muziek (?) 
op tot ze volledig willoos « slik
ken » en blijven « sHkken » I 

Wij wachten met ongeduld op 
een aktie uitgaande van al onze 
kultuurverenigingen, sociale or
ganizaties, ouderverenigingen 
enz. Onder deze druk zal het 
« groepje » geldwolven en 
haaien uit de show-business stel
lig « terrein » verliezen I 

F.V.T., Herentals. 

KANUNNIK DUBOIS 

In « WIJ » van 26-8-67 op blz. 
7 onder hoofding « Politiek be
drog » spreekt u van senator 

Vandeputte, alsook van de Vlaam
se jeugdverdelger Kan. Dubois. 

Dat senator Vandeputte goede 
zaken doet met de nieuwe wet op 
de pensioenkas daarmee ben ik 
volledig akkoord en dat hij leer
ling is van Kan. Dubois is ook 
juist. Maar dat Kan. Dubois een 
Vlaamse jeugdverdelger wa* dat 
kan er bij mij niet in. 

Heeft stelser van dit artikel 
wel Kan. Dubois gekend ? Ik ge
loof het niet. Integendeel heb ik 
hem persoonlijk z,eer goed ge
kend. 

Nu ter zake. Ik weet zeer goed 
dat Kan. Dubois in de jaren '30 
tot '40 in mijn ogen op vlaams 
gebied zeer veel goed heeft ge
daan. Hij heeft m.i. bij vele stu
denten van die tijd (tot wie ik 
ook behoor) het vlaamse be
wustzijn wakker geschud en 
zelfs jongens die uit fransgezinde 
middens kwamen warm gemaakt 
voor de vlaamse kwestie en eer
bied ingeboezemd voor alle 
vlaamse pioniers uit het verle
den. Ik ga zelfs verder : er zijn 
nu in West-Vlaanderen nog ver
schillende mensen die van de 
meest aktieA e werkers zijn in de 
Volksunie en dit louter omdat ze 
op school geweest zijn bij die
zelfde Kan. Dubois. 

Verontschuldig mij voor de te
rechtwijzing, maar ik vind het 
normaal « Ere wie ere toekomt ». 

V.B., St. Baafs-Vijver. 
N.d.R. — Dit belet niet dat Kan. 
Dubois het werktuig is geweest 
van het bevel der toenmalige bis
schoppen om de vlaamsnationale 
jeugdgroeperingen uit te hollen 
en uiteindelijk op te rollen, aldus 
o.a, ook het levenswerk Tan een 
Ernest Vander Hallen. In die zin 
menen we dat kan. Dubois wel 
een negatieve rol speelde, hoe
veel verdiensten hij dan voor de 
katolieke partij mag gehad heb
ben als vormer van latere partij-
kreaturen. Als zodanig menen 
we dat onze titel wel degelijk op 
een Dubois toepasselijk is. Dat 
er van zijn volgelingen bij ons 
terecht kwamen is geen bewijs 
tegen onze stelling, nl. dat hij een 
anti-nationalist was. De karper-
sprongen van de huidige zgn. fla

minganten in de CVP, al dan niet 
gevormd door Dubois, bewijzen 
zulks maar al te duidelijk ! 

TV- EN RADIOTAKS 
NAAR DE SCHATKIST 

Naar aanleiding van de voorge* 
nomen verhoging (waarschijn
lijk met 15 %) van het kijk- en 
luistergeld is het leerzaam eens 
te grasduinen in de rijksbegro
ting voor 1967. Men kan daarin 
de volgende cijfers vinden. 

Voor dit jaar werden de ont
vangsten van het kijk- en luister
geld op 2 miljard 466.536.000 fr. 
geraamd. (Dit bedrag zal uitein
delijk zeker hoger liggen wegens 
de toeneming van het aantal ra
dio- en T.V.-toestellen). Het glo
bale bedrag van de dotaties aan 
de B.R.T.-R.T.B. voor dit jaar be
draagt 1 miljard 853.000.000 fr. 
Dus wordt een bedrag van 613 
miljoen 536.000 fr. niet aange
wend voor de radio- en T.V.-uit-
zendingen ; het vloeit af naaP 
(het bodemloze vat van) d e 
schatkist. 

Als Van den Boeynants op het 
TV-scherm de verhoging van het 
kijk- en luistergeld probeerde te 
verdedigen met erop te wijzen 
dat zulks noodz(J»«lijk was voor 
hel realizeren van betere pro
gramma's en het opzoekingswerk 
voor de kleuren-TV, heeft hij 
over die 613 miljoen enz. niet ge
sproken. Natuurlijk niet, anders 
sprak hij de waarheid I 

A.V., Erembodegem. 
F.V., Brugge. 

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

van de redaktie 

Brussel, 27 ««ntember 1967 
Betreftï Wij en Gij 

We verheugen ons in een steeds sterker© toena-
{B6 van leaershrieven» Een lesersrubr'.ek i s een 
baroiaeter voor een bladi hoe sneer lesers naar 
de pen grijpen des te meer i s bewesen (3at het 
blad in kwestie druk geleaen vordt. Met onte 
oplage BOgen we gemiddeld een lezersaantal van 
meer dan 100,000 verouderstellen wanneer we per 
exemplaar 3 lesers voorppstellen» De leseradeh-
fliteit van WIJ i s dus seer groot. Een kollega 
tdt de linkse- pers aei ons laatst «onder aave-
geni ve benijden Uw lesersrubriek, dat hebben 
wij niet neer en dat bewijst o»a. dat onze par
t i j niet meer in expansie i s en de üwe wel. We 
antwoordden dat zulks ook het gevolg was van het-
f e i t dat in linkse bladen een dialoog minder toe
gelaten i s dan in rechtse, hoe betrekkelijk der
gelijke katalogering ook is* 
Dus I leve Wij en Gij . Vandaar ook een verzoekt 
vermits we voorlopig nog steeds slechts over 
één pagina voor WIJ en GIJ beschikken vragen we 
nogmaals onze lezers-schrijver opdat ze bondig 
zouden zijn. Hoe bordiger iedere briefschrijver 
aan WÎ  i s hoe meer plaats er i s voor de brieven 
van de anderen. Dat laat meteen een variatie 
naar onderwerp en s t i j l toe, waardoor deze ru
briek ï\o(i eens zo aangenaam oa te lezen wordt. 
Onsje dank bij vocrbeaij yr^v het involgen van 
di t verzoek' \ I)' '1 
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Dossier Brussel 

](iik naar 
tv op 2 
oktober 

(red.) Maaadag 2 oktober a.s. — dat ïs 
volgende week — komt de Vlaams Natio
nale Gedachte en Aktie als gastprogram-
ma van de Vlaamse TV voor d« derde 
maal in de beeldbuis. De titel van de uit 
te zenden film — welke deze week klaar 
kwam — luidt « Dossier Brussel ». Het is 
ons meest aktueel en dringend < \als pro
bleem s> onzaliger gedachtenis. De film m\ 
tal van gesprekken omvatten met Vlamin
gen en mensen uit het Brvisselse, die hun 
vizie ten beste geven ojp het probleem Brus
sel, zoals het zich nationaal stek en zoals 
het vooral voor Vlai>nderen van groot be
lang is. 

Scenarioschrii\er en kineast was ander
maal onze hoofdredakteur Toon Van Over-
siraeten, die in een minimum van tijd met 
dit werkstuk klaar kwam. Uit een kort ge
sprek dat we met hem hadden (hij was 
deze keer de geïntervieuwde!) blijkt dat 
deze serie opnamen, waarvan vele direkt 
op straat, een vrij pozitieve indruk wekt 
van de nederlandse invloed in het Brusselse. 

Een der voorlopige konkluzies van deze 
filmzwerftocht door Brussel, o.a. zeer vaak 
in gezelsdiap van volksvertegenwoordiger 
Vic Anciaux, is de volgende : de zaken 
staan te Brussel ongetwijfeld op een keer
punt. Dit keerpunt kan zowel ten goede als 
ten kwade gebeuren en de indruk over
heerst zelfs lichtjes, dat het ten goede van 

de Vlamingen kan gebeuren op voorwaarde 
dat de vlaamse gemeenschap meewerkt en 
de brusselse Vlamingen in hun harde en 
dagelijkse strijd voor de bevestiging en de 
uitbreiding van de nederlandse invloed in 
de belgisdie hoofdstad steunt, niet alleen 
ter plaatse doch ook en vooral als zoveel 
mogelijk eensgezinde gemeenschap. Deze 
eensgezindheid zal o.a. op 5 november a.s. 
te Antwerpen moeten blijken. 

« Dossier Brussel » "wordt een belangr i j 
dokument in de aan gang zijnde strijd om 
Brussel-Leuven. De vlaamsnationale kijk 
(de enige tot nog toe !) op ons nationali
teitenvraagstuk zal a.s. maandag weer in 
tienduizenden huiskamers ^ de man af ge
toond en ten gehore gebracht worden. Van
zelfsprekend stemmen al onze lezers, onze 
leden, «nze kiezers maandag öp TV-Brussel 
Nederlands af! 

Puntjes op de i's 

links 
over 
brussel 

(w. j.) Het weekblad « Links » wijdde een 
lange en overigens uitstekende bespreking 
aan de brosjure « Brussel, stad zonder ge
zicht >. 

Een paar bijzonderheden wemen we ech
ter recht te zetten. Vooreerst waar de schsij-
ver de aanhaling 43 t. h. kinderen in ne
derlandse scholen in 43 beschouwt als heim
wee naar de oorlogsjaren. Nier het minst! 
De schrijver vergeet dat de taalwetten toen 

toegepast werden door een kollege van 
vlaamse en waalse inspckteurs, die samen 
de beslissingen namen. Ze moesten het sa
men doen en deden het samen. De waalse 
inspekteurs werden na de oorlog gcdeko-
reerd ! Dus hadden ze het niet verkeerd ge
daan. Het cijfer 43 t. h. toont alleen maar 
aan dat bij juiste toepassing van de taal
wetten meer dan 50 t. h. van de biusselse 
kinderen in het nederlands onderwijs zou
den zitten want in 1943 waren nog slechts 
de laagste vier klassen \olgcns de taalwet 
in orde. Het vijfde en het zesde leerjaar 
•waren niet echt gekontroleerd vermits die 
ieerlingen in 38 en in 39 hun lager ondei> 
wijs begonnen. 

Als men van een kompleks zou spreken, 
zou het niet zijn dat sommigen ook alle 
« normale » dingen uit de oorlogsjaren ver-
Iteerd willen beoordelen? » De toq>assing 
van de belgische wetten is toch een normale 
zaak ? Of zou het toch moeten zijn 1 

Een tweede bemerking is de te ruime in
terpretatie die de h. De Koek geeft aan de 
soepelheid die de auteur van het werkje 
voorstaat. Die slaat niet op de onderdr\ak-
kende fransdolle kaste maar wel op het 
slachtoffer ervan, de gewone brusselse Vla
ming. Het is voor de \'laming. die slacht
offer is van de taaldwang van de fianstali-
gen dat de auteur — en wijzelf — ruim 
willen zijn, Nicl voor de fransdolle taairas-
sisten. 

De taalwetten dienen d«s wel degelijk 
toegepast zoals de andere wxtten. De vlaam
se Brusselaar zal zich schikken naar de wet 
als hij ziet dat men hel ernstig meent. 

De h. De Koek bedankt anderzijds voor 
Vlamingen tegen wil en dank. Ook hier 
dringt een ontleding zich op. De Vlaming 
die wil in het Frans leven kan dat. Ook 
wij zidlen dat niet beletten. Maar hij mag 
daarvoor officieel niet beloond worden. 

Daarfeij komt dat ouders die thwis geen 
Frans praten niet het recht mogen hebben 
hun kind in franse scholen te sturen. Dat 
is kindermishandeling want de kleintjes 
snappen niet op school en krijgen een min-

derwaardigheidskompleks. Ah mrn de kin
derarbeid verbiedt en de oudt.rs zich daar
naar moeten schikken, waarom de ouder» 
dan ook niet verpTicïiteh de VindüiTeö tft 
sturen naar scholen wnar ue huistaal ge
sproken wordt? Dat is ge\NOon kinderbe
scherming. 

Willen de ouders een franse school dan 
moeten ze van meeiaf aan ook maar Fian» 
praten tegen de boreling. 

Deze stelling is trouwens de stelling van 
Professor Gerlo en \an het Maams School-
komitee te Brussel. Wij menen dat ze de 
juiste is. 

Afgezien van deze puntjes kritiek op de 
kritiek verheugen we er ons over op dit 
vlak bij « Links » zoveel begrip te vinden. 
Zo de vlaamse socialisten allen dachten zo
als Mark de Koek dan zouden we een heel 
eind samen kunnen opschieten op v laam 
gebied. 

Teicstiel en ko!en 

nog 
meer 
sluitingen 1 9 

(e. slosse) De angstwekkende reeks sluitin
gen van ondernemingen gaat verder. Voor
al de tekstielnijverheid en de kolenmijnen 
worden zwaar getroffen : voor 3/4de ol 
meer zijn de slachtoffers vlaamse arbeiders 
en bedienden. 

De o zo grote vakbonden blijven op zijn 
lachtst uitgedrukt passief toekijken, met af 
en toe een vage protestmotie. Tegenover 

(I^ees door blz. 4) 

We zijn in büjde verwachting. Dit 
is geen uitroep van zwangere vrou
wen doch van alle Belgen, Waal of 
Vlaming, Brnsselaar of Enpenaar, 
want de Partij voor Vrijheid en 
V»oruitgang begint vandaag te 
Enokke haar kongres, dat morgen 
zal besloten worden met schallende 
bazuinen ter ere van de nieuwe 
Föhrer, die West-Enropa is rijk ge
werden. Zij die dachten dat »ok 
neo-libcralen... liberaal zouden den
ken en handelen, komen bedrogen 
uit. Behalve hun grootheidswaanzin 
of juist daarom — ent zich op dit 
psychopatisch gevoel dat van de 
anti-demokratie in, de aanvaarding 
van het Führerprinciep. Omer Van 
Audeitheve, die de oude liberale 
partij verving door een soort (uiter
lijk) deftige poujadistische partij, 
ontdaan van haar anti-klerikalisme, 
wil tans de kroon op zijn werk aet-
ten door partijvoorzitter met quasi-
onbeperkte volmacht te worden. Hij 
beseft immers terdege dat het zijn 
en de PVV haar laatste kans is, om 
te ontsnappen aan wat in de PVV-
en andere vermolmde patriotische 
kringen « h e t ras- en taalextremis-
me » genoemd wordt, met welke 
kwaal de heren moeten vaststellen 
steeds meer Vlamingen en zelfs 
Walen besmet worden. In hun ijver 
om zich tegen dit « extremisme » te 
verzetten vallen ze van de weerom
stuit zelf in het meest achterlijke 
taal- en rasfanatisme en extremisme. 
Dat proces hoeven wij niet meer te 
maken, het is overbekend. Wanneer 
Van Audenhove dus de toekomst 
wil ingaan met een partij, die bij-
eenblijft, dan is hij a.h.w. verplicht 
diktator te worden, zoniet zal het 
belgisch nationaliteitenvraagstuk 
ook de PVV in twee partijen doen 
uiteenvallen, voor zover ze niet zal 
afbrokkelen ingevolge haar kro-
nische ziekte bij uitstek van « veel 
beloven, zeer weinig geven en voor
al zeer veel nemen ». VDB deed het 
hem trouwens op regeringsvlak 
voor. De in de politiek verzeilde 
schoenfabrikant heeft dus geen 
keus. Hij moet er dan ook de kon-
sekwenties van dragen. Vandaag, 
zelfs wanneer het kongres hem de 
volmachten zou weigeren (waartoe 
weinig kans bestaat, hoezeer som
mige liberale pershondjes ook kef
fen), wordt hij gekatalogeerd als 
een diktator, die de « heilige » be
ginselen van het liberalisme met de 
voeten treedt en zal hij straks ver
geleken worden met personages, 
die met grootser allure en vooral 

met veel groter macht deze titel ge
dragen hebben. De jongste evolutie 
(vooral m.b.t. artikel 3 bis) heeft 
ten overvloede bewezen dat de PVV 
£een nationale partij meer is, doch 
een brusselse partij. De nabije toe
komst zal dit verschrompelingspro-
ees nog versnellen, want alles laat 
voorzien dat de PVV in Vlaanderen 
haar langste tijd heeft gehad. Voor 
zover ze ooit in Vlaanderen heeft 
bestaan, altans sinds de jongste 23 
jaar. 

De voorbereiding van dit kongres 
is anders niet verlopen zoals de 
•grote en kleine blauwe diktators 
hadden verw-acht. D« « vergissing » 
(of was het een proefballon ?) 
met art. 3 bis en 38 kis w«s nog niet 
helemaal verteerd of daar werd het 
blauwe cenakel opgeschrikt door 
een tweede « vergissing » : het zgn. 
P V V-tegen voorstd i.z. pensioenen 
berustte volgens regeringsdesknndi-
gen op veronderde cijfers en zou bij 

bond, dat slechts één spreker voor 
Knokke durft aan te duiden, welke 
onfortuinlijke knaap daarmee waar
schijnlijk elke hoop op blauwe en 
officiële promotie mag laten varen. 

TOUWTJESTREKKEN 
Oe dubbelzinnigheid is anders 

geen blauwe specialiteit, al munten 
de PVV-mannetjes er in uit. Precies 
de pensioenen zijn deze week het 
slachtoffer van de dubbelzinnigheid. 
Het PVV-kongres van Knokke is 
niet zo belangrijk, dat men erbij de 
rest vergeet. Deze rest is dan o.a. de 
manmoedige verklaring van minis
ter De Paepe te Namen, dat zijn 
ontwerp te nemen of te laten is 
(hoewel hij open staat voor gegron
de kritiek en hoeveel is er op zijn 
ontwerp niet te zeggen ? ) en de 
verklaring van de regering, dat er 
eigenlijk nog geen... ontwerp De 
Paepe bestaat, want de regering 

beroepsHALVE 
bekeken 

toepassing bovendien tot een schrik
barend deficiet in deze sektor aan
leiding geven. De PVV kent anders 
wel het klappen van de deficiet-
zweep, zoals ze het klappertanden 
van de benoemingskoorts kent. In 
ieder geval : de partij die de per-
fekte staat wil beloven is niet eens 
in staat een verslag behoorlijk te 
laten overtijpen of een pensioenont-
werp op een degelijke bazis te 
schoeien, nota bene : beide verrich
tingen in het kader van opvattingen, 
die ze willen vervangen door super
moderne. Omdat ze in dit « verou
derde » kader niet kunnen typen en 
rekenen ? 

De slotsom van deze clownerie 
willen we samenwatten in de taal 
van de blauwe heren « Ie ridicule 
ne tue plus » (het belachelijke doodt 
niet meer). Zoniet zouden Omer en 
kornuiten sinds vorige week mors
dood zijn, minstens zo dood als het 
doodsbange Vlaams Liberaal Ver-

moest gisteren vrijdag voor de eer
ste keer kennis van de tekst nemen ! 
We voelen met onze elleboog dat 
ook de CVP zich tracht te dekken 
in dit stekelig geworden geval. Hoe
zeer Standaard en ks. vorige week 
ook spotten met de natte bedienden
betoging te Brussel, de klerikale in
siders weten zo goed als de anti
klerikale dat de bediendenwereld 
niet te spreken is over de roofprak-
tijken van de regering, zeker niet 
wat hun pensioen betreft. Het leger 
der «l)Oordjesdrager.'<» zal overigens 
tot 1 november moeten wachten 
vooraleer een gedeelte ervan van de 
verhoging van het plafond voor so
ciale abonnementen op het spoor 
zal kunnen genieten. 

SLAPPE SOCIALISTEN 
Veertien dagen na de PVV zal de 

Vlaamse BSP — eveneens aan de 
kust. kwestie van ozone en ver

stand op te doen ? — ook kongrcs-
seren. De agenda werd alvast ge
halveerd, het zou een te lange bij
eenkomst geworden zijn. De hoofd
schotel zal het verslag Vranckx 
zijn, de hoogleraar-ex-minister, die 
sinds Zwartberg berucht is gewor
den. Zijn verslag staat een regio
nale autonomie in een unitair blij
vende staat voor, een zeer slecht af
kooksel van het federalisme, een 
kwart stapje vooruit, dat echter de 
BSP geen stap verder zal helpen, in 
Vlaanderen niet en in Wallonië niet. 
Deze mossel-noch-vis-houdfng i.al 
het waarschijnlijk wel doen op het 
kongre.s, te meer daar Achille Van 
Acker het zal voorzitten. We weten 
allen dat hij een unitarist tegen 
heug en meug is. Beide elementen 
zijn al voldoende om te voorspel
len dat dit kongres weinig nieuws 
zal opleveren. Het enige werkelijke 
nieuwe eraan verbonden is dat het 
doorgaat. Na eventjes 25 jaar uit
stel... De waalse BSP zal er niet zo
veel doekjes omdoen en in federa
listisch vaarwater doorzeilen. De 
eiskracht van de waalse socialisten 
kennende kan men zo voorzien dat 
de BSP ten slotte toch in het fede
ralisme zal uitmonden, welke evo
lutie al volop bezig is in het ABVV. 

K0H60LEES KOFFIEDIK 
Behalve de boerenbetoging in het 

Waasland, waar eens te meer werd 
geprotesteerd tegen de urbanistische 
anarchie ten koste o.m. van de 
landbouw en onder (overdreven) 
voorwendsel van industrializerings-
noden (op zich zelf al sterk voor 
krijiek vatbaar, nietwaar mijnheer 
De Saeser) was er nog Kongo, de 
Britse Week te Brussel en Kekko-
nen. Kongo kan voor als na geen 
geldende veiligheidswaarborgen 
schenken en de door de Libre aan 
het licht ffebrachte nieuwe moord
partij te Kinsiasia maakte er de 
stemming niet lichter op. Ook de 
verwachte vrijlating der twee bel
gische Tsjombé-gezellen te Algiers 
bracht weinig aarde aan de dijk, al 
nam Harmei zijn tijd. om eens een 
wat minder diplomatieke toon aan 
te slaan. Daar heeft men nu echter 
te Brussel geen aandacht voor : 
men er britser dan the Queen. Van 
uitzicht dan, want waar vindt men 
10 Brusselaars die een mondje 
Engels kunnen praten, ze kennen 
nog niet eens een van beide lands
talen... 

PD. 
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(Vervolg van blz. 3) 
de doelbewtisteipolkiek der grote holdings, 
die enkel en alleen de ekonomische kant 
van de zaak bekijken, bestaat vanwege de 
regering geen sluitend plan dat rekening 
houdt met de sociale nood. Hoe kan dat 
CKA van dergelijke reaktionaire ploeg ? 

De ekonomische argumenten maken wei
nig indruk wanneer men vaststelt, dat aan 
bepaald bedrijven nog zeer onlangs be
langrijke kredieten werden toegekend door 
de Nationale Maatschappij voor Krediet 
aan de Nijverheid, en dat die zelfde on
dernemingen al met eens niet meer renda
bel zijn... 

Ja, dat de toestand er zo slecht gewor
den is dat slechts de uiterste maatregel 
van sluiting kan overwogen worden? Wie 
houdt men voor de gek ? 

De regering moet ter zake haar verant
woordelijkheid opnemen en, zolang geen 
medezeggenschap bestaat in de grote onder
nemingen van gemeenschap en werknemers, 
wanneer er kredieten verleend zijn, ook 
haar vinger in de pap houden -^anneer der
gelijke beslissingen dienen genomen. 

Maar ach, dit is wel een platonische ver
zuchting : zelfs met het Kolendirektorium, 
semi-officiéle instelling, ligt de regering 
overhoop. Getuige daarvan de tegenstrij
dige berichtgeving over de sluiting van lim-
burgse mijnen : Eisden sluit (volgens heï 
direktorium), sluit niet (volgens de rege
ring), sluit wel, sluit niet... 

Is dat regeren ? 

* En de vlaamse minister... 

sprak 
frans 
in Vlaanderen 

(mvdb) Maandag werd te Wihijk door 
Bell-I.T.T. een hypermoderne telefooncen-
tiale aan de regie overgedragen. TV en 
pers brachten uitvoerig verslag uit.Vermits 
het ditmaal niet ging om het doorknippen 
van een lint of het verrichten van een eer
ste spadesteek maar wel om het inwijden 
van een telefoonverbinding, moest er rede
lijkerwijze gesproken worden, en dit is dan 
weer een vlaamse katastroof geworden. 

De kijkers-luisteraars hebben het moeten 
meemaken dat dit eerste telefoongesprek 
van \Vilrijk naar Hoboken — in Vlaande
ren dus — in het Frans werd ge%oerd ! De 
Waalse minister Maisse bracht de euvele 
moed op van uit Wilrijk zijn koUega te 
Hoboken in het Frans op te bellen. Kan 
men zich voorstellen wat een gekakel er in 
het Waalse hoenderhok zou losbarsten, in
dien een fransonkundig minister het te Se-
raing in zijn hoofd zou halen een waalse 
koUega in het Nederlands op te bellen. De 
Walen wierpen hem ongetwijfeld in de 
Maas, zoals ze enkele tientallen jaren ge
dreigd hebben te doen met Emiel Wam-
bach, toen er van sprake was dat deze 
vlaamse toondichter misschien aan het 
konservatorium van Luik zou kunnen be
noemd worden. Aan het andere einde van 
de dia.id werd het gesprek gevoerd door 
l'\'V-niini!>ter (Vlaming) Grootjans. De 
vlaamse eksellentie !«prak ook Frans, in 
Vlaanderen ! Waarom ? Uit beleefde onder-
daniglicid tegenover de vlaamsonkundige 
V\'aal ? Uit platbroekerij ? Het was werke
lijk beschamend ! Zo mocht de wereld dan 
nog maar eens vernemen dat België een 
fransééntalig land is, en dit ingevolge het 
gebrek aan vlaamse refleks van een vlaam
se PVV-minister, een van de kopstukken 
van het Maams Liberaal Verbond. 

In een federale staatsstiuktuur ware zulke 
schandalige verloochening van alle eigen
waarde ondenkbaar, en zou Vlaanderen die 
zoveelste kaakslag niet gekregen hebben. 

En zeggen dat Le Soir dezelfde dag een 
uitvoerige ontleding publiceerde van het 
verslag Vranckx voor het aanstaande kon-
gres der \laamse socialisten te Klemskcrke, 
onder de veelzeggende titel : « Een unitair 
België om de Waals-Vlaamse problemen op 
te lossen 1 >. 

Dr. Goemans heeft intussen al in dit ver

band een parlementaire vraag gericht tot 
de minister van PTT, er ook naar infor
merend waarom de parlementaire PTT-kom-
missie feitelijk werd vergeten op deze plech
tigheid, waarop alleen technici en partij
genoten van de minister waren uitgenodigd. 

Belgisch « evenwicht » 
te Montreal 

vlaamse 
literatuur 
onbekend 

(r.c.) Bij een bezoek aan het belgisch pavil
joen op de wereldtentoonstelling te Mont
real is het ons aan de boekenafdeling opge-

' vallen *ioe weinig de nederlandstalige lite
ratuur er vertegenwoordigd is. Als men mag 
schatten dat 70 t. h. van de in ons land 
gepubliceerde boeken in het Nederlands 
zijn en als men dan in de uitstalkasten wel 
geteld 4 vlaamse boeken ziet liggen dan 
heeft men weer eens een staaltje van het 
zgn. « belgisch evenwicht » en van de even 
zgn. « kulturele autonomie », die Jan Ver

roken en ks. in 196,"? meenden \eroveid te 
hebben. Op 50 titels 4 nederlandstalige : 
pover en kwetsend. Nochtans bestaan er 
heel wat engelse en fianse vertalingen van 
Gezelle, Streuvels, Timmermans enz. Van 
Streuvels bestaan er russische vertalingen, 
poolse, tsjechische, enz. Er is een recent 
viertalig Vlaams Foto-album, er zijn de lu
xe-uitgaven o.m. van het Mercatorfonds, 
van een bekende bankinstelling, van de uit
geverij Loiseau (in ~de twee landstalen) 
over bekende beeldende kunstenaars enz. 
enz. Van dit alles is in het belgisch pavil
joen te Montreal geen spoor te bekennen. 
Ja, in een kast zagen we de... volledige wer
ken van Blaise Pascal liggen ! Sinds wan
neer is Pascal een belgisch aviteur? Toch 
niet omdat er eventueel een belgische uitge
verij aan deze uitgave zou meegewerkt heb
ben ? Laten we het aan de Gaulle over de 
franse Kanadezen te helpen, dat is toch niet 
de taak van Brussel! 

Het minste dat men had kunnen verwach
ten zou een 50-50 verhouding Nederlands-
Frans geweest zijn. Nu wordt te Montreal 
voor de zoveelste keer de indruk gewekt, dat 
België een homogeen franstalig land is met 
ergens een kleine minderheid, die een on
verstaanbaar taaltje broebelt en in dit taalt
je schrijft. En dan bij vb. te bedenken dat 
het Nederlands de eerste europese taal was 
die de Japanners te horen kregen. Daar 
zal Brussel in 1970, wanneer te Osaka de 
volgende wereldtentoonstelling gehouden 
wordt, wel weer « vergeten » de aandacht 
op te vestigen. 

Het belgisch pa\iljoen te Montiéal mag 
dan architekturaal geslaagd heten, binnen 
is het opnieuw de hatelijke en dwaze ver
draaiing van de \olkse en kulturele werke
lijkheid en dat blijkbaar o.l.v. een \laam» 
auteur, die er de leiding heeft... 

Prins Karel en Olivier 

achilie van acker 
De verleiding was deze week groot om Omer Van Andenhove of Placiede 

De Paepe in de kijker te nemen. Maar de ene rijdt over -^veel andere pennen 
in dit nummer en de andere krijgt al wekenlang ruimschoots zijn part, dat we 
verkozen even stil te staan bij Achilie Van Acker, gevestigde BSP- en unitaristi-
sche grootheid, herhaaldelijk minister en eerste minister, de « geschiedenis * in
gegaan als « Aciel Sarbon » of winnaar van de kolenslag, en « vader van de 
sociale zekerheid ». Allemaal oude koeien zult U zeggen. Inderdaad, maar omdat 
er dezer dagen geruchten gaan, keren we terug naar « vader » Achilie, overigens 
rekordhouder van de TV-uitzendingen « Ten Huize van ». 

Over het gerucht, verspreid door een gevreesd franstalig brussels spolblad, 
als zou Achilie met zijn keukenmeid — in de Wetstraat wel te verstaan, want 
thuis te Brugge kookt moeder Anna zelf de pot, in het prachtige patriciërshuis 
aan de Spiegelrei — overhoop liggen, hebben we het niet. Het moet zijn dat die 
officiële keukenprinses gerechten klaarmaakt, die hel gehemelte van Achilie met 
bevallen. Ofwel dat ze misschien geen manieren heeft. We weten het niet en het 
interesseert ons niet. Het gaat over het ander gerucht : dat Achilie van zijn 
partij opdracht kreeg zich niet meer kandidaat te stellen voor het voorzitter
schap van de Kamer. Achilie in de voorzitterszetel is zowat de Achillespees van 
zijn partij, wanneer die terzelfdertijd in de oppozitie zit. Hoe wil of kan een 
partij oppozitie voeren wanneer een harer prominenten omwille van de objek-
tiviteit de grdotste BSP-belhamels tot de orde moet roepen. Wanneer de groot
ste dezer belhamels dan nog de BSP-ondervoorzitter Jef Van Eynde is, dan ligt 
het voor de hand, dat die twee dingen (voorzitterschap-oppozitie) niet samen 
gaan. Nu de BSP vastbesloten is aan echte oppozitie te doen — er zal volgens 
de Jef voornoemd zelfs bloed vloeien — is het duidelijk dat Achilie uit die zetel 
moet. Ingewijden weten trouwens te vertellen dat het met de vroegere vriend
schap tussen Jef en Achilie amen en uit is, wat zich zelfs zou uiten tot het over 
één kam scheren van alle brugse partijgenoten door de big boss van Volksgazet, 
berichtgeving inkluis. 

Het zal met een bloedend hart zijn dat Achilie afscheid van het voorzitter
schap zal nemen. Hij houdt immers van de macht, deze ogenschijnlijk gezapige 
Bruggeling. Maar hij zegt het niet * ronduit als Theo Lefèvre. Misschien juist 
daaiom houdt hij er nog meer van dan de voortvarende Gentennar. Achilie is 
van jongsaf zo geweest. In zijn brugse federatie heeft hij nooit bekwame elemen-
teri naast zich geduld, steeds heeft hij de zeldzame ambitieuse bekzvame rivalen 
tijdig uitgerangeerd. Zo is de dinastig Van Acker ontstaan te Biugge en later ie 
Brussel. Dat bij de jongste verkiezingen zoon Frank zijn kamerzetel kwijtspeelde 
zal wel een der bitterste ervaringen van de straks ex-kamervoorzitter geweest zijn. 
Maar hij zal ei op een onthechte wijze fover vertellen, gemoedelijk en vaderlijk. 
Wat niet belet dat deze man, net als een andere illustere stadgenoot, maar dan 
in het hoogste geestelijke ambt, een diktator kan zijn met « le sourrie » of met 
een ijzeren hand in een fluwelen handschoen. 

Indien ooit de ware geschiedenis van de koningskiuestie geschreven uiordt 
dan zou wellicht blijken dat Achilie Van Acker de ondankbare job van buiten-
ïvipper heeft gespeeld. Dat heeft hem niet belet op zeer ^ede voet met Baud-
houin te staan en er geregeld zijn pijp te gaan roken, waarvan de rook destijds 
de nog ongehuwde vorst zo graag opsnoof. Als unitarist, die geen rekening meer 
kan houden met de belgische weikelijkheid van vandaag en dan ook een geziene 
gast is op NSB-bijeenkoinsten, is deze status van persona giala in de i\)yale om
geving nog meer verklaaibaar. Achilie stelt echter met heimxuee vast, dat de 
oude formules, ook al zijn die door kordaatheid ingegeven en door zijn bekend 
volks gezond verstand, het vandaag niet meer doen. Het proeven en blijven 
proeven van de macht heeft deze man verleerd, de dingen te zien ^als ze zijn 
in een staat, waar zelfs en steeds meer jonge socialisten inzien dat er hier twee 
volksdelen naar een eigen struktuur zoeken. Het is het noodlot van soms vaak 
begaafde mannen dat ze niet beseffen wanneer hun tijd van verandering of van 
gaan is gekomen. Het eerste was het drama van een Spinoy, die het overigens 
wel besefte. Het tweede dreigt dat van Van Acker te worden, niet alleen in de 
Wetstraat doch zelfs in zijri bloedeigen stad. 

ELKERLYK. 

dr. elaut 

vraagt 

opheldering 
(led.) Senator dr. Elaut heeft tot premier 
VDB een vraag gericht via het parlemen
taire vragenbulletin. Daarmee is de VU de 
eerste partij die na de onverkwikkelijke bij
zonderheden die over deze zaak zijn uitge
lekt, officieel om uitleg aan de zgn. «onwe
tende » regering vraagt. De BSP, die « zou 
interpelleren » heeft daartoe nog de tijd (of 
de moed?) niet gevonden. We geven hier de 
tekst van deze vraag en zien mede met dr. 
Elaut benieuwd uit naar het antwoord dat 
\ 'DB daarop zal tiachten te verstrekken. 

« Het zal de regering niet ontgaan zijn 
dat in de publieke opinie een deining van 
onbehaaglijke nieuwsgierigheid merkbaar is 
die zich uit door geruchten en geroddel bij 
de informatiepers en van daaruit bij de 
man van de straat, een opiniemacht waar 
elke gezagdrager rekening mee moet hou
den, in verband met wat men in de lande 
is gaan noemen : de « zaak van Prins Ka-
rel ». Bedoeld wordt de Comte de Flandre 
- Graaf van Vlaanderen, oom van het 
Staatshoofd en gewezen Regent van het 
Koninkrijk. 

In verband daarmee, en ten einde klaar
heid te scheppen, of beter, ten einde geen 
onklaarheid te laten voortbestaan, zou ik 
de heer eerste minister, hoofd van de rege
ring, dankbaar zijn als hij een antwoord 
wilde verstrekken op de volgende vragen : 

1) Welke redenen heeft de Comte de 
Flandre - Graaf van Vlaanderen opgegeven 
waarom hij, in 1961, aan een dotatie van 
staatswege heeft verzaakt? 2) Welke rede
nen heeft de Comte de Flandre - Graaf van 
Vlaandeien opgegeven, wanneer hij voor 
enkele maanden gevraagd heeft opnieuw 
een dotatie van staatswege te mogen ont
vangen ? 3) Is de heer eerste minister de 
mening toegedaan dat het land, en meer 
in het bijzonder, de belgische belasting
betaler, het recht heeft die redenen te ken
nen ? 4) Was de regering op de hoogte van 
de benarde financiële toestand waarin de 
gewezen regent reeds verkeerde wanneer hij 
opnieuw om zijn dotatie heeft verzocht ? 
Indien niet, waarom werd die dotatie in de 
begroting van 1967 opgenomen ? Indien ja, 
waarom werd het parlement niet van de 
juiste toedracht der zaak op de hoogte ge
houden ? 5) Er wordt in kwestieuze aange
legenheid veel geinsinueerd, maar stemt het 
met de waarheid overeen dat de gewezen 
legent zijn bezit naar het buitenland zou 
hebben overgebracht ? Vindt de heer eerste 
minister het passend dat een lid van het 
\orstenhuis een belangrijke kapitaalsverhui
zing verricht, tenvijl de regering voor ra
dio en televizie alle burgers smeekt hun 
spaargeld in België te beleggen of in rijks-
leningen te steken ? 6) Is de heer eerste mi
nister \oorts niet van mening dat, bijaldien 
het waar mocht zijn dat de gewezen regent 
kapitaalsverhui/ing heeft gepleegd, er uit 
dien hoofde ook belastingsontduiking is ge
schied ? En zo ja, hoe staat de regering daar 
tegeno^er? 7) Denkt de heer eerste minis
ter niet dat het voor het prestige van het 
vorstenhuis en voor de voorstelling die de 
belgische staatsburger zich daarvan maakt, 
bevorderlijk zou zijn de « zaak van Prins 
Karel J niet in de doofpot te stoppen, en 
dat die belgische staatsburger alsmede het 
belgisch parlement de waarheid, geheel de 
waaiheid en niets dan de waarheid mogen 
vernemen over een zaak die door de pu
blieke opinie als een knoeierij waarvan zij 
de minder prettige morele en stoffelijke ge
volgen draagt, bestempeld wordt ? 
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STREEP 
DOOR VLAANDEREN 

De a larmkree t , geslaakt door 
de Westvlaamse Ekonomische 
Raad over de Westhoek ves
tigt eens te meer de aandacht 
op de ekonomische poli t iek 
van de hxiidige regering m e t 
de ui ts lui tende voorrang voor 
Wallonië. 

Uit de Verenigde Sta ten 
schreef ons een vooraanstaan
de wa a rne mer da t he t prak
t isch onmogeli jk is nog ame-
r ikaanse investeerders n a a r 
Vlaanderen te kri jgen. De re
gering dra ineer t ze alle naa r 
Wallonië. De zaak Amvev heeft 
een zeer s lechte indruk nage
laten in de USA 

Wij vragen ons werkel i jk af 
wa t de Vlaamse CVP- en PVV-
minis ters in de regering doen. 
De Brusselaars en Walen schij
nen er alles te vertellen te heb
ben ! 

KINDERPLACERIJ 
De PVV heeft een minis te r 

van Nationale Opvoeding. Dit 
heuglijk feit gaat gepaard 
me t een toeneming van franse 
lesjes — zogezegde vrijwillige 
franse lesjes — niet alleen van 
af het derde s tudie jaar m a a r 

zelfs van af he t tweede en he t 
eers te s tudie jaar ! E n dit voor
al in r i jksscholen . 

Dat dit regelrecht k indermis
handel ing is schijnt bi j de «fla-
mingant ische pedagoog » 
Groot jans niet op te komen. 
Ieder ernst ig pedagoog, hetzij 
Waalse, hetzij vlaamse, hetzij 
iu i t se , Italiaanse of engelse k a n 
di t noch tans bevestigen. Te 
vroeg aanleren van twee ta len 
door een kind, brengt verwar
r ing bij he t kind en schaadt 
he t denkproces da t op begrip
pen, dus woorden s teunt . 

Onze lezers zouden e r bes t 
aan doen ons dadeli jk zulke 
gevallen in rijks- en vrij onder
wijs bekend te m a k e n en on
der tussen die antipedagogi-
sche scholen, m e e r bekom
m e r d om demagogie bij de 
minderon twikke lde volksmens 
dan een degelijke opvoeding 
van de kinderen, te boykot ten . 
Zulke scholen verdienen niet 
langer de reputa t ie van ernsti
ge scholen. De direkt ies ervan 
blijven beneden hun pedago
gische taak ! 

VERNEDERLANDSING 
VAN BEDRIJFSLEVEN 

Te Mechelen werd door de 
twee VU-gemeenteraadsledcn 
Oskar Renard en Fons van de 

« Britsh Week in Brussels » is integenstelting met wat sommigen menen niet 'n speciale britse at
tentie van Great Britain voor Brussel doch een keihard handelsbedrijf en ook een biljk van de 
hardnekkige britse wil, om tot de europese familie toegelaten te worden. De Gaulle zal stellig de 
schouders ophalen voor dat brits gedoe in « europese hoofdstad Brussel ». Dat sommige brussel-
se windhanen en baas ganzendonken het niet snappen begrijpen we best. Zelfs wanneer Cudelt, 
BSP-burgemeester van St. Joost ten Node het glas heft in een namaak-pub kunnen ook wij een 
glimlach niet weerhouden over dit brits-brussels gedaas. 

Werf in samenwerking met de 
plaatsel i jke afdeling van de 
Volksunie een akt ie op touw 
gezet tegen de bedri jven me t 
een vreemde taal als voertaal , 
die in gebreke blijven i.z. de 
toepassing van de taa lwet ten . 

Eers t w e r d die bedri jven 
een verwittigingsbrief ge
s tuurd . Een tweede verwitt i-

S\EG HEIL ƒ... 
De geschiedenis is ten slotte toch een 

hopeloze zaak : jarenlang tracht een uit
gebreide administratie, de pers en alle 
takken en vormen van het onderwijs de 
komende generaties duidelijk te maken 
dat enkel en alleen bij de stompzinnigsten 
aller mensen, bij de minderwaardigsten 
aller kruipers, bij de misdadigsten van 
alle eeuwen, een diktator en een tiran als 
Hitler mogelijk was, of daar \erscliijnt 
een nieuwe Fuiirer, en niemand blijkt er 
ook maar iets van te merken. 

Wie dit alles maar uiterlijk bekijkt zou 
kunnen menen dat ook in ons geliefde 
vaderland stompzinnigheid, minderwaar
digheid, kruiperigheid en misdadigheid 
niet helemaal onbekend zijn. Want bij 
ons dient zich iemand aan als de redder 
die het allemaal heel goed weet, als de 
leider die alle be\elen geven zal, als de 
machtige heer, die o\er alle problemen 
het laatste woord .spreUen zal, en die, eens 
ïijn historische opdracht netjes algewerkt, 
een volmaakt georganizeerde staitt. een 
eendrachtig en jubelend volk, een negen 
miljoen stralende nationaal hberaaltjes in 
het duizendjarige rijk der ISelgen, zal 
schenken aan de \\ creldgesciüe<lenis. die 
sinds eeuwen na ir de/c koiuiikliike gave 
uitziet. 

De min/aam mgesUidcei de gliiiilacli op 
het ernstig denkend gela.it \an de be
dachtzaam sprekende leider heeft op ons 
allen steeds een diepe indruk gemaakt. 
We vermoedden het wel riat de redding 
enkel van een dergelijke figuur kon uit
gaan. We waren er zeker san toen we 
hoorden, zoals past (hxjr een wereldom
roep als de BBC uitgezonden, tot welke 
gezond menselijke en krachtige daden 
deze man in staat was : geen bergen lij
ken zouden voor hem te hoog zijn om het 
geliefde vaderland te dienen en te red
den. Maar we vreesden toch of al deze 
gaven van geest en hart ooit tot volledige 
ontplooiing zouden kunnen komen. Grote 
figuren worden immers zo vaak door tal
loze kleine dwergen tegengewerkt, ze 
moeten zich bezig houden met kleinighe

den die hen verhinderen, het grote werk 
te verrichten waarvoor zij geboren zijn. 
Want ook al heeft men een broer om 
schoenen te produceren en te verkopen, 
ook in het politieke leven zelf is toch nog 
zoveel kleinheid ! 

De beslissende woorden zijn nu echter 
gevallen : één volk, één rijk, één Führer I 
En de ironie wil dan nog dat het juist 
naar aanleiding van 'n totaal vals en niet 
bestaand probleem, het probleem van de 
volksgenieenschappen die niet bestaan, is 
dat deze reuzengrote leidersfiguur voor 
ons oprijst. De demokratische instellingen 
waarvoor onze vaderen zo trouw gestre
den hebben zijn nutteloos en misschien 
zelfs gevaarlijk geworden, de raadplegin
gen in de eigen partij zelf worden door 
een daverend applaus wegge\eegd de par
tij \an de grote vrije geesten krijgt gestal
te in die ene grote geest, die nu ook de 
naam krijgt die hem waardig is. In de 
drie belgisch-nationale talen klinkt die 
naam : de i.eider, Ie Guide (of misschien 
Ie ("hef — hoewel natuurlijk Degrelle...), 
der iu l i rer ! 

Natuurlijk is dit allemaal o\erdreven 
en belachelijk : wie de juiste verhoudin
gen ziet herinnert /ul i alleen maar de 
bekende dierenfabel o\er een kikker die... 
Wat missi hien het politieke partijtje kan 
redden, i-, tdt.ial ongeschikt om een staat 
die m ziin aktuele vorm ter doodxeroor-
deeld is, zelfs maar tijdelijk er boven op 
te helfien. Het enige ernstige in dit alles 
is dit • als in de Vlaamse Beweging of in 
de N'olksunie maar een honderdste werd 
verteld van wat deze heren als vanzelf
sprekend bekend maken, dan werd een 
zee \an giftige drukinkt over ons uitge
goten : de nazis werpen het masker af ! 
l>e dcmokratie wordt vermoord ! De uit-
roeimgskampeii worden al gereed ge
maakt ! 

Nu wacht iedereen kalm, heel kalm op 
het aanleren van de paradepas te Knokke. 
Sieg Ilcil ! 

NI^MROD. 

gingsbrief volgt een viertal we
ken later voor die bedri jven 
die niet of ongunstig reageren. 

Nadien volgt de aktie en 
zal een ant i -kampanje gevoerd 
worden aan de fabriek zelf, in 
de pers en bij de openbare me
ning. Een voorbeeld dat navol
ging verdient ! 

CAPPUYNS CONTRA 
COOREMANS 

Onder dit opschrift vermel
de De S tandaa rd he t grof ge
val van de aanstel l ing tot in-
spekteur van het Stedelijk on
derwijs Neder lands én Frans 
te Brussel van de eentalige 
Vlamingenwreter Liénart . Hij 
werd verkozen boven zijn PVV 
part i jgenoot Rigaux, die én 'n 
neder lands én een frans diplo
ma van licentiaat pedagogie 
heeft (Brussel en Gent ) . De h. 
Cappuyns heeft terecht die be
noeming verbroken als strij
dig me t de taalwet. 

Wat De S tandaard niet wist 
is dat deze zaak het gevolg is 
van een par lementa i re vraag 
van de altijd waakzame sena
tor Jorissen gesteund door de 
ander senatoren Ballet en 
Roosens aan minis ter Van 
der Poor ten of deze benoeming 
in orde was met de taalwet. 

Minister Van der Poorten 
an twoorde in nr . 37 van Vra
gen en Antwoorden (18 juli 
'67) dat hij inlichtingen zou 
vragen aan vice-gouverneur 
Cappuyns. De heer Cappuyns 
heeft nu te recht de benoeming 
verbroken. Een half sukses ! 
Want nu ligt de beslissing bij 
de minister . Onze senatoren 
zullen deze zaak nu niet meer 
loslaten. De minis ter zal moe
ten kleur bekennen. 

TU QUOQUE THEO ? 
Ex-premier Theo Lefèvre 

gaat door voor een onafhanke
lijk man, die geen blad voor 
de mond neemt. Hij liet zich 
dus enkele weken geleden ook 
intervieuwen door « Spécial », 
een weekblad dat niet in een 
geur van heiligheid s taa t bij 
zekere frankofone persorga
nen. Drie dagen na verschij
ning van dit intervieuw, waar
in onrechts t reeks wei»ig vlei

ende dingen over Paul Vanden 
Boeynanls te lezen s tonden 
(hoewel Lefèvre he t handig ge
noeg had formuleerd om niet 
als verguizer van zijn opvolger 

— Harmcl bui ten beschou
wing gelaten — beschouwd te 
worden) volgde vanwege Theo 
via Belga een logenstraffing : 
Spécial had zijn woorden ver
draaid. 

Voordien echter was al in de 
Libre een wrekend art ikel t je 
over dit intervieuw versche
nen, waar in Theo a.h.w. werd 
uitgenodigd, zijn verklaringen 
aan Spécial te herroepen. Dat 
ruikt verdacht naar druk. Nu 
moet men weten dat Theo vier 
j aa r lang DE zondebok van de 
Libre is geweest en dat VDB 
voor het zelfde blad DE held 
is. In een repliek maak te 
Francis Monheim in Spécial 
het proces van deze zeden en 
komt hij tot het besluit da t 
Lefèvre niet be ter is dan ande
re politici en evenmin anders : 
ook hij s taat vandaag met de 
pink op de naad van zijn 
broek voor VDB en diens lijf
blad La Libre. Zielig... 

ZE GAAN EEN GANG... 

Wie, wat ? De benoemingen 
in de ministeries, geleid door 
liberalen. Vooral minis ter 
Grootjans schijnt een klepper 
i.z. benoemingen te zijn. Amb
tenaren van zijn depar tement 
verklaren al veel meegemaakt 
te hebben, doch wat er nu ge
beur t , nog nooit ! Zo heeft de 
min. zijn chauffeur (die da t 
ook voor de fameuze PVV-mi-
nis ter van onderwijs Moureau 
was , van wie we dezer dagen 
een excerpt uit een patr iot iek 
epistel in onderhavige rubr iek 
bespraken) , willen benoemen 
tot chef van de technische 
dienst van het rijksuniversi-
tair cen t rum te Antwerpen, 
aanvangswedde die van een li
centiaat . Ingevolge hardnekki
ge geruchten was het kabinet 
van de minister verplicht een 
« logenstraffing » te publice
ren : de man in kwestie is niet 
benoemd tot chef m a a r 
« slechts » tot kondukteur . 
Een poging om hem te benoe
men tot leraar in de rijkstech-
nische school van Deurne mis
lukte, wegens gebrek aan de 
vereiste diploma's . 
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STEEDS MAAR BLAUWE 

VERGISSINGEN 

De PVV, die België van de 
grond af wil herbouwen tot 
een moderne staat (sic) zou 
be te r beginnen met zichzelf te 
hervormen. E r was nog geen 
dag verlopen nadat Vanauden-
hove verplicht was een verslag 
voor het PVV-kongres van he
den en morgen te Knokke te 
her roepen of .daar kwam een 
tweede PVV-vergissing aan het 
licht. Men weet dat onder 
d r u k van de brusselse federa
t ies de PVV verplicht werd op
n ieuw het bes taan van vier ge
meenschappen in ons land te 
loochenen. Het werd een zielig 
aandoend gescherm met een 
mater ië le vergissing van het 
Ins t i tuu t Paul Hymans , men 
h a d zogezegd met een typefout 
af te rekenen ! ? Nu blijken de 
genieën de rol van vrijwillige 
zondebok afgewisseld te heb
ben met deze van echte blun
deraar . Deskundigen van rege
ringswege aangesteld hebben 
inderdaad uitgei 'ekend dat het 
PVV-tegenvoorstel inzake her
vorming van de pensioenen 
van valse cijfers ver t rekt en 
bovendien met een formule 
u i tpak t die onui tvoerbaar is. 
Bovendien bleek dat het stel
sel in 1980 een deficiet van 
80 miljard zou hebben indien 
men de PVV zou in volgen ! 

DE PAEPE IN DE 
TEGENAANVAL 

Deze nieuwe PVV-vergis<;ing 
heeft er bl i jkbaar minis ter De 
Paepe toe aangezet zijn stil
zwijgen te verbreken en tot de 
tegenaanval over te gaan, ge-
ruggesteund door het ACV. Hij 
heeft nl. te Namen voor een 
kongres van de ACV-centrale 
Hout en Bouw verklaard da t 
afgezien van enkele wijzigin
gen, voorgesteld door de be-
diendensindikaten en die he t 
pr incipe niet raken, zijn ont
werp zal te nemen of te laten 
zijn. Ten overvloede sloot nie
mand minder dan ACV-leider 
August Cool zich bij deze 
verklaring aan. Het ACV, al
dus Cool, zal niet dulden da t 
de regeringsbelofte — afge
legd in een panieks temming — 
om de pensioenen van 1 janu
ari af te verhogen niet zou na
gekomen worden. Het Volk 
van maandag voegde daar in 
een kommentaa r aan toe, dat 
indien de regering minis ter De 
Paepe niet zou steunen, deze 
ontslag zou nemen en « daar in 
niet alleen zou zijn », wat be
tekent dat ook andere ACV-mi-
nis ters desgevallend de rege
ring zouden verlaten... 

VDB zit tussen hamer en 
aambeeld : de PVV die van 
het gehar rewar om de pensi
oenen een elektorale s tunt wil 
ui thalen door het on twerp De 

Circa drieduizend boeren betoogden zondagmorgen te Sbit Niklaas om hun ongenoegen te uiten 
tiaar aanleiding van de onbezonnen verkaveling van landbouwgrond ten voordele van haventer
reinen. De betogers hadden 350 traktoren op de Markt opgesteld. Na de toespraken, trokken zij 
onder luid gebrom en getoeter rond de stad. 

Paepe te kelderen, het ACV en 
De Paepe, die voet bij stek 
houden. Hoe zal « gladde » 
Paul zich daarui t werken ? 

NONSSENS OVER GENT 

Charles van Outryve d'Yde-
walle, au teur van het hier on
langs in een b innenlands por
t re t besproken boekje « Con-

AUTOMOBILIST 
DE MELKKOE 

Het berucht « vignet », het tolgeld dat 
de regeimg VDB volgend jaar wil heffen 
op het gebruik van autosnelwegen, evenals 
de geruchten van een gevoelige nieuwe ver
hoging van de < premies » \an de verze
keringspolissen heeft v\eer eens de aandacht 
gevestigd op de automobilist, de ideale 
melkkoe van de regeling. 

Daar sommige bladen schieven dat de 
automobilisten al 25 miljaid per jaar beta
len willen we hicibij de cijfeis geven \oor 
1965, 19G6 en 1907 (schatting). 

Op een van mijn pailcmentaire vragen 
van 25 mei jl. terzake gaf de Minister van 
Financien volgende cijfers (Senaat - Vra
gen en Antwoorden nr. 34 van 27 
juni 1967). 

Zoals men ziet \erhoogdtn de belastingen 
allerhande van 1965 tot 1966 met meer dan 
3 miljard. 

Bij deze cijfers dienen nog de bedragen 
gevoegd van de inschrijvingsicchten op de 
autovoertuigen. Op een pailementaiie 
vraag van mi] teizake gaf de Minister van 
Veikeerswezen volgende cijfers (Senaat • 
Vragen en Antwoorden nr. 16 van 21 fe-
bruaii 1967) : voor 1965 : 59.289 680 tr. en 
voor 1966 : 60.157 680 tr. 

Voor 1967 mogen we dus een bedrag ver
wachten van boven de 30 miljard, waarbij 
komen de taksen voor het veikiijgcn van 
een iijbewijs 1 

1. Rechten en heffingen op 
In miljoenen frank 
de brandstof \oor autovoertuicen 

Imoeriechten 
Accijnsrechten 
Forfaitaire overdrachttaks 

2 Wecidctaks 
3. Toliechlcn 
4. Rijbclasting 
5. Belasting op de verzekeringskonti akten 
6. Omzetbelasting en faktuurstaks 
7. Invoer- en accijnsiechten op smeerolie 
8. Gemeentelijke rijbelasting 

Totaal 

(1) Voorlopige ramingen. 
(2) Ramingen van 1 januaii 1966 tot 31 

december 1966. 
(3) Inningen van 1 januari 1965 tot 31 

december 1965. 

1965 
21,4 

10.473,8 
1.430,0 
5 200,0 

982,5 
3 941,9 

410,0 
1.500,0 

23,1 
148,9 

(3) 

(3) 

1966 
24,0 

12 627,2 
1600.0 (1) 
4 600 0 (1) 

761,9 
4 180.7(2) 
470,0 (1) 

2 700 0 (1) 
20,9 

291,0 (2) 

24 131,2 27 2715,7 

Zo het vignet er komt in 1968 mogen we 
rekenen dat meer dan 34 miljaid /uilen ge
dokt wolden of ongeveer 10 miljaid meer 
op 3 jaar 1 

Het vignet is dus wcikelijk een toppunt! 

W.J. 

fessions d 'un flamand » heeft 
in « Le Soir » een ar t ikel ge
pleegd over de 150e verjaring 
van de gentse ri jksuniversi
teit. Zoals te verwachten we
mel t dit s tuk van denigreren
de uit lat ingen voor « les fla-
mingants » en « le c o m m u n ». 
Want d' Ydewalle kan over het 
volk slechts spreken als over 
« het gemeen » in de zin van 
gepeupel. De m a n heeft ook 
zijn goede momenten , o.m. 
waar hij shrijft over Mercier 
die zowel gekant was tegen 
het algemeen s temrecht als te
gen een vlaamse universiteit , 
typische bekentenis overigens. 
Voor de rest is dit ar t ikel de 
gedroomde gelegenheid voor 
deze reakt ionai re franskiljon 
om af te geven op de flamin
ganten, hun taal en hun kui
tuur en de « moed » te bezin
gen van het handvol franskil
jons dat te Brugge, Gent en 
Antwerpen '< s tand houdt ». In 
hun keuken en salon dan, 
want daarbui ten hebben ze 
s teeds minder in de pap te 
brokken. Goddank ! 

INDEKSSTIJGING 

Het indekscijfer voor sep
t ember 1967 zal waarschi jnl i jk 
134,50 punt bedragen tegeno
ver 133,93, gevolg van de stij
ging der spoortar ieven. De 
spil indeks bedraagt 134,75 en 
moet gedurende twee maan
den worden overschreden 
vooraleer tot weddeaanpas-
singen in de r i jkssektor word t 
overgegaan. Dat; zou dus best 
in december a.s. kunnen ge
beuren, want de andere prijs
stijgingen moeten nog in het 
indekscijfer berekend worden. 
Deze vertraging betekent met
een een vervalsing van de wer
kelijke levensduurte . In de ba-
zisnijverheid geld echter spil
indeks 134,11, die reeds is 
overschreden. We gaan dus 
in november naar wedde
en loonsaanpassingen in de 
privé-nijvcrheid. Met de fiska
le woede van de huidige ploeg 
en een totaal gemis aan pri j
zenpolitiek is deze voortdu
rende herhal ing van aanpas
singen niet te verwonderen, 
terwijl door de traagheid van 
het mekanisme de koopkracht 
van de werkende klasse voort
durend word t ondermi jnd . 

Meer dan ooit is de regering 
van VDB de regering van het 
dure leven . 

NAAR DE TOEKOMST... 

Het waalse dagblad « Vers 
l'Avenir » publ iceerde n.a.v. 
de waalse feesten een hoofd
art ikel , dat nee rkwam op een 
federalist ische geloofsbelijde
nis . Het blad stelt vast da t de 
Volksunie in voor tdurende ex
pansie is en aanspraak maak t 
op de s ta tus van een volwaar
dige par t i j , die een steeds ster
kere d r u k op de CVP en BSP 
uitoefent in Vlaanderen, en 
vooral haa r jongeren aan t rek t 
of tot een federalist ische ge
loofsbelijdenis aanzet (o.a. de 
CVP-jongeren). Het blad 
k w a m tot het besluit da t de 
voorgenomen grondwetsherzie
ning slechts een negatieve 
waarborg voor het waalse volk 
inhoudt (net t rouwens als 
voor het vlaamse volk) en da t 
men de logische konkluzie zal 
moeten t rekken, gezien ook de 
verzwakking van het waalse 
landsgedeelte in een uni ta i r re
gime. « Indien men dat niet 
doet , a ldus he t blad, dan zul
len de meest overtuigde voor
s tanders van he t un i ta r i sme 
precies datgene voorbereiden 
wat ze willen voorkomen ». 
En tot slot « Het ware Wallo
nië bedriegen en zijn belangen 
geen dienst bewijzen indien 
we een andere taal zouden 
spreken in deze feesttijd ». 

...VAN 
FEDERAAL BELGIË 

Na Wallonië 1985 en reeds 
zovele andere s t emmen gaan 
tans ook in waals-kristeli jke 
k ran ten de ogen open. Het is 
een proces da t onvermijdeli jk 
moet lijden tot een waals-
vlaarase dialoog me t dien ver
s tande, da t de vlaamse ge
meenschap op haar hoede 
moet blijven, misschien zelfs 
meer tegen zgn. f laminganten 
in de klcurpar t i jen dan tegen
over waalse federalisten of zij 
die dat aan het worden zijn. 
In ieder geval « Vers l'Avenir » 
publ iceerde deze keer een 
hoofdart ikel , dat de titel van 
he t blad alle eer aandoet ! -* 
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OP HET 
VRACERSFRONT 

Volgens het bullet in van 
Vragen en Antwoorden waren 
de volksvertegenwoordigers 
Coppieters en Leys vooral ak-
tief op dit front naas t de sena
toren Ballet en Jor issen. I n 
een afzonderlijke rubr iek ge
ven wij de vraag die sena tor 
Elau t tot de eers te min is te r 
r ich t te over he t geval van 
Pr ins Karel . Senator Jor issen 
ber icht te ons anderzi jds da t 
hij zich terzake opnieuw inge
werk t heeft en de vorige week 
niet minder dan een 70-tal vra
gen weggegeven heeft, t en de
le opgespaard gedurende zijn 
vakantie en waarbi j een flink 
s tuk van de regeringspoli t iek 
onder het vergrootglas geno
men werd . 

Een paa r dozijn ervan slaan 
op taa lbes tanden te Brussel , 
een dozijn andere gaan over 
de sociaal-ekonomische poli
tiek van de regering. 

DE SAECER, 
OP WELK BEEN 
DANST U ? 

Minister De Saeger werd 
door senator Jor issen in he t 
vragenbullet in onder handen 
genomen over een brief waar
bij hij een einde maak te aan 
de officiële opdrach t van I r . 
Mertens en diens s tudie over 
he t diepzeekanaal en over een 
andere brief aan de studie
groep Schelde en Dij Ie waar
bij hij deze groep verbiedt nog 
verder 'n s tudie te maken over 
he t zelfde onderwerp . Sena tor 
Jor i ssen vroeg de minis te r op 
welke onfeilbare deskundigen 
hij s teunt om die studie over
a l te bele t ten en het p lan ab-
suurd te noemen. De houding 
van de minis ter in de kwest ie 
der havens begint in uiteenlo
pende kringen vraagtekens op 
te roepen. Ons b lad heeft de 
laatste tijd herhaaldel i jk de 
vraag gesteld, w a a r o m hij een 
ernstige, vergeli jkende s tudie 
Antwerpen-Zeebrugge r emt . I n 
wiens opdracht doet de minis
ter dat ? Welke duis tere mach
ten zi t ten daa rach te r ? De 
Volksunie is niet van plan, dit 
levensbelangrijk vraags tuk zo
m a a r in de vergeetboek te la
ten duwen. Een s tudiekom
missie ter zake werd opgericht 
die reeds jl . woensdag bijeen
kwam. Wij laten niet af en ei
sen ondubbelzinnige k laarheid 
in de huidige schandalige poes
pas van de vlaamse havenpoli-
tiek en de daa rmee gepaard 

gaande teugelloze onteige
ningswoede ten kos te van de 
l andbouw. Deze smakeloze 
« g rappen » hebben al te lang 
geduurd . 

VERWAARLOOSDE 
WESTHOEK 

In een mot ie he r inner t de 
VU-Veurne - Diksmuide - Oos
tende aan de VU-betoging van 
24 apri l 1966 te Veurne voor 
« w e r k in eigen s t reek » en de 
eis « 1 mi l ja rd voor de ontwik
keling van de Westhoek », dit 
n.a.v. de s taking te Diksmuide 
(die in tussen een einde n a m 
n a sommige beloften van de 
k leurvakbonden) . Hoewel he t 
a r r . be s tuu r zich verheugt 
over deze gunst ige wending 
toch blijft he t bezorgd o m de 
bes taanszekerheid der betrok
ken werknemers en vestigt he t 
de aandach t van de openbare 
mening op de onvergeeflijke 
nalat igheid van de regering, om 
de s t reekontwikkel ing van de 
verwaar loosde Westhoek t e 
bevorderen . He t be s tuu r wijst 
e r op dat he t dwingende rege
r ingspl icht is, bes taande le
venskracht ige bedr i jven te 
s teunen en anderzi jds zonder 
ui ts te l en bij voorrang kredie
ten te voorzien voor he t WER-
ontwikkel ingsplan (11.000 
nieuwe werkgelegenheden in 
de Westhoek tegen 1971). De 
mot ie geeft de verzekering da t 
de VU-mandatar issen alles in 
he t w e r k stellen om dit mini-
m u m p r o g r a m m a te verwezen
li jken in afwachting da t door 
een federale hervorming de 
Vlaamse gemeenschap zelf 
haa r bedri jfsleven zal pr ikke
len en s teunen. 

NIEUW PLAN... 
Het is niet van vandaag da t 

de VU ijvert voor een langere 
spreiding van de inkr imping 
van de kolenprodukt ie . He t 
ko lendi rek tor ium en de rege
r ing spr ingen te gemakkel i jk 
o m me t kor te te rmi jnen en be
gaan tevens de onrechtvaar
digheid, he t l imburgse mijn-
bekken ten deze een zwaarde
re inspanning op te leggen dan 
he t waalse terwij l een werke
lijke rekonvers ie niet w o rd t 
gedaan ( in Wallonië integen
deel we l ) . Bij de s tem van de 
VU heeft zich n u ook deze van 
de centra le der vrije mijnwer
kers gevoegd, waarvan een 
woordvoerder voorstel t , de in
kr impings te rmi jn van 3 tot 5 
j a a r te verlengen ten einde zo
wel de bui tenlandse kolenin-
voer te verlangzamen als de 

werkloosheids toename te be
perken . Daarin schuilt impli
ciet de erkenning dat het me t 
de rekonversie in Limburg 
niets is. 

...WILD KAPITALISME 
Hoe weinig ernst ig men in 

dit laats te verband te werk 
gaat blijkt uit het gedrag van 
de maatschappi j « Limburg 
Maas », die honderden miljoe
nen ri jkstoelagen bekomt 
doch wanneer het op verkoop 
van gronden aankomt over de 
pr i j s begint te kibbelen, no ta 
bene wanneer ze deze gronden 
voor een appel en een ei heeft 
aangekocht . LM moet er dus 
nog grove winsten op verwe
zenlijken, ver t raagt het pro
g ramma, ook omda t er op de 
koop toe nog een gerechteli jke 
onteigeningsprocedure aan te 
pas komt . Een regime waar in 
de gebondenheid gezag-kapi
taal niet zo s terk zou zijn als 
in het huidige zou direkt kom
af maken met dergelijk grof 
winstbejag, te meer wanneer 
he t om maatschappi jen gaat, 
die desti jds gronden ten ge
schenke kregen (of zoveel als 
ten geschenke) en miljoenen
toelagen genieten. He t kan 
niet k rasser 

OMER DE... 
De h. Omer Van Audenhove, 

voorzi t ter van de PVV kri jgt 
dezer dagen nieuwe b i jnamen. 
BBC-beul is al voorbijge
streefd m a a r zijn jongste bi j 
namen liggen in de logische 
lijn van de repressie-manie : 
d ik ta tor , Führer , alweter , al
machtige.. . Zijn wens, om bin
nen de PVV vols t rekte vol
mach ten van he t par t i j kongres 
i.z. taalkwest ies te verwerven 
en de vergissingen van zijn 
s tud iecen t rum Paul Hymans , 
zijn oorzaak van deze doop
sels. Deze b i jnamenkul tus — 
in de mees t u i teenlopende 
k ran ten en middens — liegt e r 
niet om, da t niet alleen wij e r 
ons over verbazen, da t de lei
de r van een pa r t i j , die de vrij
heid me t de l ippen huldigt , 
diezelfde vrijheid m e t een 
steeds gro ter razerni j me t de 
voeten t reedt . Leider en par t i j 
worden patologische gevallen, 
tenzij de geruchten zouden 
kloppen, als zou er in de PVV 
een verzet groeien tegen de 
diktatorsneigingen van de h. 
Van Audenhove. Vandaag en 
morgen zullen we te Knokke 
zien of er in de PVV nog de-
m o k r a t e n zijn. 

BUITENLANDSE 

Volgens de inrichters betoogden vorige week 4000 bedlenden tegen het peusioenontwerp van de 
regering. Het werd een regenschermtocht onder het plassende nat. De LBC was afwezig wat niet 
belet dat vele van hqgr leden eveneens tegen l}ej_(gntyi;erp gekant zijtu 

INVESTERINGEN IN 1966 
In het 2de nummer van hel tijdschrift van de ERV « Ekono-

mie in Vlaanderen >, wordt niet alleen een artikel gepubliceerd 
van de hand van de sekretaris-grneiaal van deze raad, de h. VtM 
Ghelmve, aver 4e voor- en ie ntdeUn der buitenlandse inves
teringen, maar er wordi ook een sUUistUk verstrekt over het jaar 
1966. 

In Europa zijn de buitenlandse investeringen, die wel altijd 
bestaan hebben, toch de laatste tien jaar eiX>rm in belang toege-
nomen. Ook België ontkivam niet aan dit verschijnsel. Wij moe
ten een deel van de veisnelde vlaamse ekonomische groei zelfs 
uitsluitend danken aan het buitenland. De investeringen waar
toe in 1965 besloten icerd en die globaal 18 miljatd bet eiken, 
vertegenicoordigen een derde van alle buitenlandse investeiingen 
die sedett 1959 werden gedaan. Een versnelling dus van het ritme 
waai tegen ons land door de buitenlanders (voornamelijk dan de 
Amerikanen) als invesieringsobjekl woidt in aanmerking geno
men. 

J'OORDELEN 
Nu staat het zonder twijfel vast, dat verschillende grote voor

delen verbonden zijn,.aan dez^ toestand. De buitenlandse inves
teringen vormen een fundamentele bijdrage tot de belgische eko* 
nomie, en vooral tot de regionale ekonomie. In dit licht bezien 
valt het op dat vOjral Vlaanderen hietbij baat vond : van 1959 
tol 1965 werd voor 90 l. h. van het totaal door het buitenland in 
J'laanderen geïnvesteerd. Vergelijk daarmee voor dezelfde petiode 
de investeringen in nieuxve of bestaande bedrijven, van belgische 
of vreemde nationaliteit, die slechts voor 56 t. h. naar vlaams g«-i 
bied gingen tegenover 41 t. h. naar waals gebied en 5 t. h. naar 
de brusselse agglomeratie. 

De verltoogde konkurrentie der vreemde bedrijven, betekende 
een spoorslag in de opvoering van de produktiviteit, terwijl het 
aandeel van het buitenland onmiskenbaar de diversifikatie en de 
gezondmaking van onze ekonomie in de hand werkte. 

VOORNAAMSTE NADELEN 
De voornaamste nadelen der buitenlandse investeringen, 

wanneer deze op zulk een grote schaal plaats vinden, zijn als 
volgt te bepalen : het afvloeien der winsten naar de vreemde, 
spanningen op de eigen arbeidsmarkt, overdreven k\>nkurrentie 
die kan leiden tot het uitschakelen van eigen nog gezonde bedrij-> 
ven, sociale wantoestanden (vooral bij de Amerikanen die soms 
de menselijke verhoudingen miskennen), en dan vooral een grote 
uitheemse beslissingsmacht in befangrijke sektoren van onze eko-
tA>mie. 

Dit laatste 'gevaar, o.i. het belangrijkste, bestaat inderdaad 
voor uitheemse bedrijven, die afhangen van een hoofdbedrijf in 
het buitenland en weinig of geen machtsdelegatie bekwamen. 
Sommige belangrijke beslissingen, die de ganse gemeenschap aan
gaan, worden dan ook op verre afstand genomen met enkel eko
nomische motieven of louter winstbejag der aandeelhK)uders tot 
bazis. De pijnlijke sluiting van de Burchtse Aluminiumfabriek 
is er een voorbeeld van! 

Vooral amerikaanse reuzenbedrijven gnan nog verder, en ko
pen gewoon nationale middelgrote ondernemingen Kip (bv. in de 
farmakeutische en voedingsnijverheid). In Europa begint men 
zich dan ook zorgen te maken over dit probleem, en gaan stem
men op om de eigen gemeenschap op een of andere wijze een 
medezeggenschap te bezorgen. 

PLANNING EN AANDEELHOUDERSCHAP 
Zonder een paniekstemming te willen uitkikken, waarvoor 

trouwens nog geen reden bestaat gelet op het toch nog vrij ge
ring aandeel der buitenlandse investeringen in het geheel, kun
nen toch verbeteringen worden aangebracht. Zo dient de over
heidssteun selektief te zijn : berustend op een planning van de 
nationale ekonomie. Maar ja, planning en de traditionele bel
gische politiek... 

De Kredietbank heeft nog een andere suggestie gedaan : de 
eigen bevolking lot zekere hoogte in het kapitaal der buitenland
se investeringen te doen deelnemen door aandelen op de natio
nale effektenbeurs te introduceren. 

Hoeioel onvoldoende zouden deze maatregelen reeds een ze
kere sanering kunnen doorvoeren. Maar o.i. moet onder een x>f 
andere vorm, en juist zoals wij het eisen voor de « nationale > 
holdings, de volksgemeenschap een stem in het kapittel krijgen. 
Het gaat tenslotte om haar welzijn. 

INVESTERINGEN IN CIJFERS 
Geven we tot slot nog de belangrijkste cijfers van de buiten

landse investeringen v\}or 1966 : in totaal ging het om 561 nieuwe 
vestigingen waarbij een kapitaal van 5,742 miljard gemoeid was, 
het grootste deel van amerikaanse oorsprong (154 vestigingen), 
en 3.405 nieuwe tewerkstellingen voorzien waren. Hiervan was 
Nederland (120) en Frankrijk (86). 

Per provincie bekeken werd het meest geïnvesteerd in Lim
burg (32 vestigingen voor ongeveer 1,8. miljard), dan in Antwer
pen (110 vestigingen voor ongeveer 1,5 miljard), en daarna in 
Brabant (324 vestigingen voor 1 miljard). Oost- en West-Vlaan-
deren slaan een jAyver figiiur met respektievelijk 26 vestigingen 
van ongeveer 250 miljoen, en 19 vestigingen van 170 miljoen (de 
laagste van alle vlaamse provincies). Gans Wallonië bekwam 903 
miljoen. 

Pet sektor is het de scheikundige nijverheid die aan het 
hoofd staat (3,040 miljard), gevolgd door de metaalindustrie 
(1,350 miljard) en de textiel (234 miljoen). 

Ook in deze problematiek dringt zich een politiek op die ge
richt is op de Hoekomst (planning) en die rekening houdt met 
de belangen der volksgemeenschap (echte ekonomische demokra-
tie). Deze regering zal wel de laatste zijn om hier een krachtige 
aanpak te vertonen. 

E. SLOSSE. 



T.owai een jaar geleden hebhen wij hier, in verband met het probleem Leuven, 
nl onze mening naar voren gebracht dat de enige logische en praktische oplossing 
er in bestaat, Leuven-Frans te Namen te vestigen. Wij stonden niet alleen met de 
mening, en de senaatsfraktie van de Volksunie heeft zelfs een wetsvoorstel in die 
'tin ingediend. De meeste katolieke bladen hielden zich angstvallig op de vlakte; 
zij beperkten zich doorgaans er toe te spreken van overheveling naar gene zijde 
van de taalgrens, en algemeen werd aangenomen dat dit, in het raam van de 
wet van 1965, zou geschieden in de buurt van Waver-Ottignies. Ook bij de vesti-
'ging van het voor de franstalige universiteit bestemde akademiale ziekenhuis te 
Sint-Lambrechts-Woluwe legden ze zich nogal gemakkelijk neer. En toen te Leu
ven een paar verdienstelijke vlaamse leken in topfunkties werden benoemd, dach
ten velen dat alles reeds in kannen en kruiken was. 

De ontnuchtering bleef echter niet 
lang uit. Na enkele maanden van hoog 
oplaaiende studentengeestdrift en hon
derden vlammende moties van kuituur
en andere verenigingen in geheel 
Vlaanderen, scheen inderdaad de span
ning wel geleidelijk af te nemen, mede 
omdat naast het hoofddoel zo talrijke 
nevenbestrevingen naar voren werden 

gebracht, dat men in hogere kringen 
reeds kon gaan denken, dat het welbe
kende « divide et impera » nog maar 
eens zijn deugdelijkheid had bewezen. 

En ... achter de schermen en het 
kunstmatig opgetrokken rookgordijn 
van het tweejarig taaibestand gingen 
de berekeningen hun gang, en werd er 
duchtig aan de i'edding van Leuven-
Frans voortgewerkt. 

Niemand minder dan de CVP-voor-
zitter Houben, die reeds eerder door 
zijn onthouding het wetsvoorstel Ver
roken van een meerderheid had afge
houden, spande zich voor de wagen, en 
hij kwam in de kraam van de formule 
« openstelling van geheel Brabant voor 
Leuven ». Het ogenblik was machiavel
listisch goed gekozen, in volle reces 
van het Parlement en blokperiode van 
de studenten . 

Zoals algemeen bekend bedoelt de 
CVP-voorzitter daardoor dat nieuwe 
vestigingen worden mogelijk gemaakt: 
voor Leuven-Nederlands in het neder-
landstalig gebied van Brabant, voor 
Leuven-Frans in het franstalig gedeelte 
van die provincie^ en voor de beide in 
het wettelijk omschreven hoofdstede
lijk gebied (19 tweetalige gemeenten). 
Terloops weze hier vermeld dat in het 
raam van dezelfde wet van 1965, Leu
ven-Frans er toe gematigd werd in het 
tweetalige Sint-Lambrechts Woluwe 
universitaire klinieken en de kandida
tuur geneeskunde uitsluitend voor de 
franstalige universiteit van Leuven te 
vestigen, wat de verfransende druk op 
de aanpalende eentalig vlaamse oost
brusselse randgemeenten enkel kan 
doen toenemen ; hebben wij de jongste 
tijd niet reeds herhaaldelijk kunnen 
lezen dat de eentalig vlaamse gemeen
te Sint-Stevens-Woluwe in de invloeds
sfeer van de franstalige universiteit 
Leuven zou worden betrokken ? 

Vanzelfsprekend is er tegen het 
noodlottig \oorstel van de h. Houben 
dadelijk algemeen verzet losgekomen. 

De studenten van de brusselse uni
versiteit kanten zich tegen een eventu
ele vestiging van afdelingen van Leu
ven in de brusselse agglomeratie, o.m. 
omdat een zodanige regeling onvermij
delijk aanleiding zou geven tot een 
schooloorlog op universitair vlak. 

Het Vlaams komitee voor Brussel 
merkt terecht op dat de vestiging van 

franstalige afdelingen van de K.U.L. 
de groei naar fransééntaligheid in de 
hoofdstad sterk zou in de hand wer
ken, en ook het V.V.P. (Verbond van 
Vlaamse Prof fessoren van Leuven) ver
werpt in een indrukwekkend betoog 
het voorstel van de CVP-voorzitter. 
Een van de argumenten van de franko-
fonen tegen de overheveling van Leu

ven-Frans is steeds geweest, dat daar
door een einde zou gemaakt worden 
aan de « universele uitstraling van de 
Leuvense Alma Mater », maar nu in
eens leggen zij dit argument naast 
zich neer, nu zij de mogelijkheid zien 
dat Brussel voor de K.U.L. wordt 
opengesteld. 

Het V.V.P. stipt ook aan dat « met 
veel.bijna verdachte nadruk wordt on
derstreept dat de brusselse agglomera
tie ook voor Leuven-Nederlands zou 
worden opengesteld. Dit is veeleer teo-
retisch ! Leuven-Nederlands heeft er 
geen voordeel bij zich te gaan versnip
peren, vooral niet nadat de franse afde
ling Leuven zal verlaten hebben ». 

Hiermede wordt de spijker op de 
kop geslagen : in het voorstel Houben 
is er met geen woord sprake van het 
vertrek van de franstalige universiteit 
uit Leu\en, en de frankofonen koeste
ren de geheime hoop dat, wanneer een
maal de franstalige geneeskundige fa-
kulteit te Brussel zal zijn onderge
bracht, en de Vlamingen enige vage be
loften zijn voorgespiegeld, Leuven-
Frans te Leuven zal kunnen blijven. 

Een vestiging van Leuven te Brussel 
is geen vlaams belang; het is in wezen 
een zuiver frankofoon klerikaal belang, 
en in de strijd voor Leuven-alleen-
Nedcrlands is het een vreemd en ver
warringstichtend element, dat er enkel 
op berekend is de eenheid in de vlaam
se gelederen te ondermijnen. 

VERTREK ONVERMIJDELIJK 
In de strijd om Leuven-Frans heb

ben de frankofonen uit de hoofdstad 
altijd de eerste viool gespeeld, terwijl 
de echte Walen zich steeds als maneu-
vreermassa hebben laten gebruiken, 
zonder er aanvankelijk een eigen me
ning op na te houden. 
Tans is het echter zo ver gekomen dat 

in de franstalige universitaire en po
litieke kringen iedereen zo stilaan tot 
het besef is gekomen, dat aan het ver
trek \an Leuven-Frans niet meer te 
ontsnappen is. Na de reizen naar Rome 
van de h. Van de Boeynants kan het 
het voorstel Houben nog enkel be
schouwd worden als een achterhoede
gevecht, en een ultieme poging om het 
tij te doen keren. Het zal echter niet 

baten. De franstalige-leuvense universi
taire kringen zijn zich er van bewust 
dat het vertrek nakend is, en ze zijn al
leen sterk verdeeld over de plaats, 
waarnaar de uittocht hen zal voeren, 

VERDEELDE FRANKOFONEN 
De eerste maanden na het bisschop

pelijk mandement klampten velen zich 
daaraan vast, om zichzelf moed in te 
pompen, met de stille hoop dat het hek 
wel aan de oude stijl zou blijven han
gen, maar die euforie is van korte duur 
geweest, en tans zijn er onder de fran
kofonen in feite drie grote strekkingen 
te onderscheiden : de « harden » - de 
Acapsulisten — die niet weg willen, en 
de « redelijken », die wel tot het ver
trek bereid zijn, maar die op hun beurt 
in twee groepen uiteenvallen, nl. diege
nen die opteren voor Wa\'er-Ottig-
nies, en de anderen, die de voorkeur 

geven aan een vestiging in het hartje 
xaxï Wallonië, dus te Namen. -' 

De uiteindelijke vraag is dus : waar
heen met de franstalige universiteit ? 
Naar het schijnt zou rektor Descamp 
herhaaldelijk gezegd hebben ; '« Het 
gaat de Vlamingen niet aan, waar in 
Wallonië de franstalige universiteit 
wordt gevestigd ». Zo eenvoudig is het 
echter ook weer niet : Leuven-Frans 
even over de taalgrens en te Sint-Lam
brechts-Woluwe zou het verfransings-
gevaar in geheel het brabantse midden
gebied nog akkuter maken. En daar de 
verdubbeling van Leuven, hoewel het 
een vrije katolieke instelling is, doch 
door de gehele belgische gemeenschap 
zal moeten bekostigd worden, mag nie
mand van de Vlamingen verwachten 
dat zij er voor zullen te vinden zijn een 
oplossing te financieren, die hun, wat 
betreft de veiligstelling van Vlaams-
Brabant, geen voldoende waarborgen 
biedt. De franstalige bladen mogen nog 
zo hard schreeuwen dat het episkopaat 
de organizatorische autoriteit is en 
moet blijven, wie aanvaardt jaarlijks 
ver boven het miljard uit de rijkskas 
te ontvangen, moet willens nillens aan
nemen dat ook de politieke autoritei
ten hun woordje meepraten. En ' dat 
woordje zou moeten luiden : de frans
talige K.U.L. naar Namen, en nergens 
anders. 
Aan frankofone zijde is totnogtoe het 

hoge woord gevoerd door Brussel, 
maar ik kan mij niet indenken, dat de 
waalse studenten, die in 1966 niet min
der dan 47°^ van de bevolking van de 
iranstalige sektie \an Leuven uitmaak
ten, tegen slechts 35% Brusselaars, de 
kultuurloze bocrendorpen in het noor
den van Waals-Brabant Corroy-le-
Grand (912 inwoners)) Limelette 
(2.075 inwoners) enz. zouden kunnen 
verkiezen boven een stad als Namen, 
die even groot is als Leuven, en die 
voor de Walen centraal gelegen en dus 
gemakkelijk te bereiken is. 

WALLONIË 1985 
Eindelijk- zijn dan ook in Wallonië, 

dat tenslotte toch de allereerste be
langhebbende is, stemmen opgegaan 
om elke andere vestigingsplaats dan 
Namen van de hand te wijzen. Het ge
zond verstand heeft het dan toch ge
haald op de sentimentele vvoordkrame-

rij van enkele franstalige kranten en 
van de Amities voor de verdediging van 
Leuven. De verstandige Walen zijn 
gaan inzien dat het nu of nooit een eni-
ge gelegenheid is om een geheel nieuwe 
universiteit op eigen grondgebied te 
bekomen, met al de financiële en 

andere gevolgen die daaraan verbon
den zijn. Zij begrijpen dat Leuven-
Frans te Brussel enkel de frankofone 
brusselse belangen moet dienen, en 
de minorizatie van Wallonië op univer
sitair gebied definitief en onherroepe
lijk zou maken, en men kan tenslotte 
van hen toch niet verwachten dat zij 
aktief daaraan zouden meehelpen. 
VoUedigheidshahe weze hier terloops 

vermeld dat op 10 mei 1966, een paar 
dagen vóór het beruchte mandement 
dus, een akkoord was tot stand geko
men tussen enerzijds LOVAN, het Leu
vense studentenkorps, en anderzijds 
OCAL, en A.G.L. de frankofone studen
ten- resp. navorsersvereniging, naar 
luid van de bepalingen waarvan de 
frankofone organizaties de overheve
ling van Leuven-Frans, naar Wallonië 
aanvaarden, zodra de essentiële voor
waarden, voor die overheveling zouden 
vei-voild zijn. Een bepaalde vestigings
plaats wordt in dit akkoord niet ver
meld, maar wel wordt een tijdslimiet 
van tien jaar als redelijk beschouwd. 

Maar ook in de waalse openbare opi
nie heeft het begrip van de overheve
ling van Leuven-Frans naar Namen stil

aan zijn weg gevonden. Tijdens een de
bat te Charleroi tussen de volksverte
genwoordigers Verroken en Perin ver
klaarde deze laatste o.m. : « AlS( de Vla
mingen de vlaamse nationaliteit uitroe
pen en wij hetzelfde doen met de waal
se nationaliteit, dan kunnen wij samen 
onderhandelen over de toekomst van 
Leuven. Als men uit onverdeeldheid 
wil treden, zijn er financiële lasten te 
dragen. Wij zullen samen de verhui
zing betalen, maar niet tegen onze 
goesting en tegen ons belang in naar 
een zekere voorstad van Bnissel, Ot-
tignies genaamd, maar wel naar het 
hartje van Wallonië ». 

Ook de « Comités de defense de Lou-
vain » hebben begin december een ma
nifest-gepubliceerd, waarin naast het 
behoud van de franstalige sektie te 
Leuven, de uitbreiding naar Ottignies 
als onaanvaardbaar wordt bestempeld, 
en indien toch tot een reorganizatie 
wordt overgegaan, dan zou dat dienen 
te geschieden in het hart zelf van Wal
lonië. 

Zonder de stad met haar naam te 
noemen is het toch duidelijk voor ie
dereen, dat in beide gevallen enkel Na
men kan bedoeld zijn. Maar nu onlangs 
heeft te Charleroi de groep « Wallonië 
85 » openlijk stelling gekozen voor de 
stad Namen als vestigingsplaats voor 
een eventuele franstalige afdeling van 
de Leuvense universiteit. 

Het kan ons enkel verheugen dat ons 
Standpunt wordt bijgetreden door niet 
te onderschatten groepen van waalse 
intellektuclen, en het versterkt ons in 
de overtuiging dat in een rechtstreekse 
dialoog van Vlamingen en Walen ge
makkelijker den logische oplossing zal 
kunnen bewerkstelligd worden, dan 
wanneer alles via Brussel wordt bekok
stoofd. Wij twijfelen er dan ook niet 
aan dat, indien de vlaamse parlements
leden van alle partijen zich ten deze 
eensgezind zouden uitspreken voor de 
overhe\'cling van de franstalige sektie 
van de leuvense universiteit naar Na
men, en nergens anders, zij zouden ge
volgd worden door een niet onaanzien
lijk getal waalse parlementsleden, zo
dat aan dit.« nationaal » probleem uit
eindelijk, tegen de drie K 's in, toch 
een nationale oplossing zou worden ge
geven. 

M.V.d.B. 

LEUVEN NAAR 

NAMEN EN NERGENS ANDERS 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 
INSTITUUT PASTEUR 

Op 19 universitairen in het 
Instituut voornoemd is er 
geen enkele nederlandstalige, 
hoewel er van 19 vijf na de 
taalwet van 2 aug. 1963 (zoals 
men weet : DE overwinning 
van De Saeger en Verroken) 
werden benoemd. Senator Bal
let wou weten hoe dat komt, 
doch wordt door minister De 
Paepe — de arme man heeft 
andere zorgen met zijn ont
werp voor bediendenpensioe
nen — naar koUega Herman 
Vander Poorten verzonden, 
omdat het instituut een pro
vinciale instelling is. We weten 
op voorhand dat deze brabant-
se instelling de taalwetten 
trouw toepast. In énige rich
ting natuurlijk. 

RAMP TE PULLE 
In verband met het instorten 

van deze brug vroeg senator 
Ballet de minister van Open
bare Werken of het juist was 
dat er reeds dagen voordien 
op de weg daar zich verhogin
gen voordeden en of bij het 
bouwen van de brug wel ge
dacht werd aan uitzetvoegen 
aan beide zijden. De minister 

antwoordt dat deze verschijn
selen werden opgemerkt en 
tot herstellingen en omleiding 
aanleiding gaven. Er werd ook 
gepoogd door besproeiing de 
termische uitzetting van 
het baanvak te voorkomen. De 
minister moet nochtans erken
nen dat precies het weglaten 
van uitzettingsvoegen in de na
bijheid van de kimstwerken 
oorzaak van de wegmisvor
mingen was.die dus geleid heb
ben tot de ramp. De minister 
betoogt ter verontschuldiging 
dat de betrokken wegvakken 
jaren geleden werden aange
legd waarbij men nochtans ho
gere temperaturen dan ia 1967 
kende. Een verklaring zou zijn 
de hogere nachttemperaturen. 

Hoe dan ook, het blijkt wel 
dat de betrokken diensten niet 
met alle rizikos rekening heb
ben gehouden, wat rekening 
gehouden met andere inciden
ten niet kan leiden tot een ho
ge dunk van deze diensten. 

TE HOOG INKOMEN 
Er zijn 110.000 mensen, die 

wegens een te hoog inkomen 
geen pensioen kunnen genie
ten, waarvan 77.000 als begtin-
stigden van onvoorwaardelij

ke renten. Ten opzichte van 
het aantal gepensioneerden 
vertegenwoordigt dit aantal 
niet minder dan 46%. Per 31 
december 1966 werd het pen
sioen van 39.139 personen ver
minderd ingevolge het ( be
rucht) onderzoek der bestaans
middelen, hetzij 16,7%. De af
schaffing van dit onderzoek 
zou een meeruitgave van 2 
miljard 400 miljoen fr. tot ge
volg hebben. 

Aldus het antwoord van de 
minister van Volksgezondheid 
aan senator Jorissen. We her
inneren ons nochtans dat de 
PVV de sociale en fiskale ge-
Ujkheid voor zelfstandigen 
had beloofd. « Gelukkig » voor 
haar is het een CVP-minister 
die dit antwoord moet geven 
op een knellende vraag, nu 
men van gelijk pensioen 
spreekt en voor de zoveelste 
keer het onderzoek voornoemd 
« zou » afschaffen. Als bespa
ring alleszins ook zeer sociaal 
vanwege twee partijen, die de 
zelfstandigen heten te verdedi
gen. Ter vergelijking : in Ne
derland heerst al geruime tijd 
het regime van gelijk pensi
oen en wordt geen onderzoek 
naar de bestaansmogelijkhe
den ingesteld. Maar ja, Neder
land is een achterlijk land... 

ONBEANTWOORDE 
VRAGEN 

De minister van Toerisme 
moet iemand zijn, die het ge
weldig druk heeft. De h. Jan 
Piers om hem niet te noemen 
heeft inderdaad veel werk op 
de plank, zoals het doorknip
pen van linten op verkoopda-
gen, veekeuxingen, het bijwo
nen van allerlei ontvangsten 
enz. Dit verklaart dan ook 
waarom hij geen tijd heeft om 
(slechts) drie vragen van sena
tor Jorissen te beantwoorden 
i.v.m. de samenstelling van de 
hoge raad voor toerisme, voor
al volgens taalgroep, benoe
mingsprocedure, data van be-
no.emiagen enz., de samenstel
ling van de kommissies die 
buiten het kader van het KB 
dd. 12 september 1963 met spe
ciale opdrachten werden be
last; wanneer het komitee 
voor koördinatie van de hoge 
raden voor toerisme bijeen 
kwam, welke kwesties er wer
den onderzocht en wat daar
van het rezultaat was. 

Het is ook zo dat deze vra
gen dateren van 20 juli, datum 
waarop vermoedelijk het nog
al lange zomerverlof van de 
minister al volop bezig was. 
Of antwoordt de minister niet 

omwille van...bezuinigingen ? 
Met VDB en Declerq mag men 
zich inderdaad aan alles ver
wachten... 

BELGISCHE 
DIPLOMATIE 

Senator Ballet vestigde voor 
de zoveelste keer de aandacht 
van de minister van BZ op de 
niet stoppende vloed van 
klachten van Vlamingen die 
in belgische ambassades, en 
konsultaten telkens weer op 
vernederende wijze behandeld 
worden, nu weer te Santa 
Cruz de Tenerife, waar de se
nator zelf kon nagaan dat het 
belgisch konsultaat aUes uit
sluitend in het Frans afhandelt 
hoewel er aldaar een ca 200-
koppige Vlaamse kolonie is. 
Men geraakt er slechts ge
diend wanneer men bij de 
stukken zelf een franse of 
Spaanse vertaling voegt. De 
minister antwoordt, dat de 
konsul in kwestie een ere-
ambtenaar is en dat alle stuk
ken er behandeld worden in 
de taal van de betrokken land
genoten. Hij weet het dus be
ter dan onze senator, die met 
eigen oren en ogen het tegen
overgestelde heeft vastgesteld. 
Schijnheilig wordt er aan toe
gevoegd dat « moest het ge
acht lid op de hoogte zijn van 
een konkreet geval hij (de mi
nister) niet zou nalaten dit te 
onderzoeken»! Langs zijn neus 
weg voegt de h. Harmei daar 
nog aan toe dat Nederland er 
vertegenwoordigd is door een 
eentalige Spanjaard als kon
sul. 

Dat is nog geen reden om 
het slechte nederlandse voor
beeld na te volgen. Maar bui
tenlandse zaken en een gelijk
berechtigd onthaal van Vla
mingen en franfcofonen in het 
buitenland, dat zijn dingen die 
de h. Harmei en zijn voorgan
gers niet willen samenrijmen. 

SCHOOLVERVOER EN 
SCHOOLREIZEN 

Uit een antwoord van minis
ter Groot jans aan kamerlid 
Lootens büjkt dat het Rijk in 
1965 bij het vervoer van leer
lingen van het rijksonderwijs 
voor 10 miljoen tussenkwam 
N taairegime en voor 2,8 mil
joen voor F taairegime. Voor 
de gehandikapte kinderen zijn 
de cijfers resp. 8,1 miljoen en 
10,5 miljoen; abnormale kinde
ren 6,7 miljoen voor N regime 
en 2 miljoen franstalige sektor. 
Voor het vrij onderwijs luiden 
de cijfers resp. als volgt : 3,1 
voor nederlandse en franstali
ge sektoren. Voor schoolreizen 
en uitstappen betaalde de 
staat in het lager onderwijs 
573.372 fr. voor N taairegime 
en 178.450 fr. voor F; in het 
buitengewoon onderwijs van 
de staat zijn deze cijfers 
89.900 en 110.400 fr. 

In het middelbaar onderwijs 
werd voor schoolvervoer en 
reizen ca 30 miljoen in de ne
derlandstalige sektor betaald 
en 25,5 miljoen in de franstali
ge; in de normaalonderwijs 
zijn deze cijfers resp. 4,6 mil
joen en 8,2 miljoen. E werden 
ook voor 12,8 miljüen fr. voer
tuigen aangekocht. Het ge
bruik ervan kostte 9,7 miljoen 
fr. Voor deze post is geen 
splitsing per taairegime voor
zien. 

DOKUMENT 
3ELGISCHE SCXilALISTISCHE PARTIJ 
a r rond i s sements fe - Je ra t i e Brugff' :iru5:?f>, 11 augus tus 19 C i ^ " 

Aan de oost.uursxea.en van 
Groot Brugge 

^Kar-le Vri^n6( . in) . 

in ^^iASiuxLing taet ae getrieenschappelijKe vtrrgaaering I-er p a r t i j 
b e s t u r e n van Gror t -Brugee op 9 j u n i j l . h - .u5 ik e r aan tf 'te i s a r 
b e t r e f f e n b e s l i s s i n g e n i n h e r i n n e r i n g t e brengen. 

) DE 3GDEN YA:1 A . 3 . \ . ' . V ' E:: 3C:ID KHfCOZI Alv" 3r'-^.TI"7?. ViTF/I.y. -

PKO?AGA:JL IGTEN I:;3CHA:<ELEN. 

Ingevc>ige hun g e r e g s i i bez-^ek In it; r. ̂ L jg-ji.v-.en -^«ngesloten bij> 
.Tiutuüii tei t '̂n Virib-ni JCTLI ujet -leze bccen esr. so-'^rt van. bes tend ig 
hu lsbezrek voer i e 3 , 3 , ? cp p'ont g e s t e l i i-."r'ler.. U t zou i e «/ervin; 
K-jT^nen v^rgecaickel i jken en tevens cn.rn'lerLr-'ken. a r e n voc r tdu ren . 
-lier zcu t e ta-.k r u s t e n op ae p- . r t i jbest i i r^ . ' : - c "e tlr:!.»'-'* =•' r--»-" 
/oiune vi in^i ie rfervin?; xe^ i=! c r i e n Y: .S" te, legden.» 
-''-etoen Kin h i e r een b-^sis uitge//er/ct w r ' i e n ctn ;!« beden voor i i ^ 
expansiewerk van i e p a r t i j t e ve r foe ien : c i c z c i he t f i n a c i e ^ i ^ 
v e r l i e s opvangen da t ae ordpn an~ers i " ; r net nieuw systeer, 
-̂" ü 1 e n '~' r.i ppv inrt e n, /, >. 

FeierajLs S e k r e t a r i s . 

Dit is een fragment van een rondschrijven van de BSP -Brugge aan de afdelingen. De BSP is niet meer in staat gewone mi
litanten voor de ledenwerving in te zetten. Ze moet daarvoor nu al een beroep doen op de — betaalde — boden van haar 
ziekenbond. Wat een verschil met de Volksunie I 

http://oost.uursxea.en


10 wit 

do woreld Wr 

TEGEN - ESKALATIE 
Wat te verwachten was is gebeurd : 

op de amerikaanse eskalatie in Viet
nam komt er een russische tegeneska-
latie. Het was vooral duidelijk gewor
den dat de Sovjets niet werkeloos zou
den toezien op het opdrijven van de 
amerikaanse oorlogsinspanning, eens 
dat ze ertoe besloten, hun anti-raketaf-
weer ten volle uit te bouwen, ondanks 
de zgn. akkoorden van Glassboro. Ver
mits de amerikaanse tegenprestatie in 
Vietnam uitbleef en de oorlog er inte
gendeel werd opgevoerd is het uitein
delijk niet te verwonderen dat de Rus
sen in Noord-Vietnam hun eigen in
spanningen gaan verhogen, vooral ook 
na de ontgoocheling die ze met de ara-
bische wereld in het Midden-Oosten 
hebben opgelopen. Dat daarmee 
slechts een verhoogde vorm van even
wicht tussen beide grootmachten tot 
s tand komt is het niet minst verwon
derli jke aspekt van deze recente evolu
tie. Duidelijker dan vroeger echter stel
len we vast dat in Vietnam een oorlog 
per prokurat ie tussen Rusland en Ame
rika wordt uitgevochten, tegelijk met 
de blijvende wens, er eventueel gedaan 
mee maken, wens die in beide kampen 
tot uiting komt doch waarbi j de vrees 
voor gezichtsverlies een overwegende 
rol speelt. We weten allen immers dat 
Rusland het zich tegenover China niet 
kan veroorloven, in Vietnam helemaal 
verstek te laten gaan en dat Johnson in 
Amerika een kieskampanje moet • in
gaan, waarbij hij geen enkel konkreet 
rezultaat van zijn bewind kan voorleg
gen, in Vietnam niet en in het rassen-
vraagstuk al evenmin. 

Bij de amerikaanse moeilijkheden in 
Vietnam voegt zich nog het fiasko van 
de zgn. demokrat izering van het zuid-
vietnamees regime. Ondanks zgn. demo-
kratische verkiezingen is er van een te
rugkeer naar een burgerli jk regime 
geen sprake. Het leger deelt er als klei
ne minderheid voor als na de lakens 
uit, terwijl het op het slagveld van 

langsom minder presteer t . Het is dan 
ook niet te verwonderen dat de burger
lijke elementen tegen deze s tand van 
zaken protesteren, bij welk pro tes t de
ze week dat van de hoogste boeddisti-
sche leiding (die de meerderheid van 
het volk vertegenwoordigt) werd ge
voegd. Zowel militair als burgerl i jk is 
Zuid-Vietnam dus een zware ameri
kaanse ontgoocheling . 

We hoeven niet verwonderd te zijn 
over de zorg, die Oe Tant bekruipt bij 
het aanslepen en zelfs verergeren van 
de Vietnamese krizis. Hij maak te dan 
ook van de nieuwe zittijd van de UNO-
assemblee gretig gebruik om de promi
nenten op een « zaken-diner » uit te no
digen, ten einde de s tandpunten in za
ke het Midden Oosten en Vietnam na
der bij elkaar te brengen. Een derge
lijke metode kan stellig vruchten af
werpen doch wanneer de werkeli jke 
leiders niet mede aan tafel zitten, dan 
wordt dat toch ook maar een diploma
tie per prokura t ie , net als men van
daag de dag zo graag oorlog per pro
kurat ie voert 

Bij de amerikaanse zorgen — over 
de eskalatie naar geweld en naar af
scheiding bij de amer ikaanse negerbe
volking hebben we het hier niet — in
zake Vietnam, de ontwapening, en de 
mislukte beperking van afweernetten 
voegt zich ook de veront rus tende uit
breiding van hef^zgn. cas t r isme in La
tijns Amerika. De Organizatie van de 
Amerikaanse Staten (OAS) heeft haar 
zopas geëindigde bi jeenkomst te Was
hington uitslui tend in het teken van de 
« subversieve akties van Castro-aan-
hangers in het amer ikaans subkonti-
nent » geplaatst . Opnieuw is men van 
een verkeerde premisse ver t rokken : 
in plaats van de binnenlandse toestan
den, vooral op sociaal-ekonomisch vlak 
in Latijns Amerika te saneren en al
dus het kommunis t i sch cas t r i sme het 
gras onder de voeten te maaien, zoekt 

Een halve eeuw geleden werden de kozakken van generaal Kornl lov ïn 7uid-Rusland door 
het Rode Leger verslagen en ontwapend. De Sovjets w i l len van hun eerste halve eeuwfeest 

een feest zonder voorgaande maken. Desnoods zonder China. . . 

men andermaal een « oplossing » in de 
r ichting van de repressie : maatregelen 
tot afzondering en wurging van Kuba, 
stri jd tegen de geurilleros van « Che » 
Guevara. Het kr is ten-demokrat isch ex
per iment in Chili zou nochtans een uit
s tekende vertrekbazis geweest zijn. 
Doch een politiek, die bi jna ui ts lui tend 
steunt op de handhaving van kapitalis-
tisch-kolonialistische belangen kan ui
te raard een dergelijke, naa r de kern 
tastende oplossing niet brengen. Het 
is ook uilgesloten dat de in aantal toe
nemende westerse landen zullen nala
ten handel met Kuba te drijven omwil
le van de in te ramer ikaanse ukazen... 

Op het europees vlak noteren we de 
achterui tgang van Labour in tussen
tijdse verkiezingen en van de gaullis
ten in de kantonale verkiezingen, waar
bij voor beide par t i jen he t absenteïs
me van de eigen aanhangers een grote 
rol blijkt te hebben gespeeld. De oor
zaken zijn vanzelfsprekend verschil
lend, doch de sociaal-ekonomische ran
cune speelde nie t temin s terk mee in 
beide gevallen. Zonderling genoeg boe
ken de gaullisten in Frankr i jk ook ach

terui tgang wegens de europese poli t iek 
van de Gaulle, die het integrat ieproces 
ver t raagt en blijkt dat de wens, om tot 
de EEG toe te t reden, in Engeland La
bour niet en de l iberalen wel wins t 
heeft bezorgd ! Men kan nochtans La
bour niet de wil ontkennen, een euro
pees getinte politiek te gaan voeren. 

Wat de europese integrat ie zelf aan
gaat, n iemand kan voorspellen hoelang 
de onderhandeingen met Engeland zul
len aanslepen en of de vijf, de gaullis
tische vertragingstakt iek beu, wel eens 
de moed zouden opbrengen om zonder 
Frankr i jk met Engeland te gaan pra
ten. Het beeld van een nieuwe Zes, me t 
Engeland en zonder Frankr i jk , lijkt 
sommigen nog te s tout om er verder 
over na te denken... 

Wat ten slotte de krizis in China be
treft : de zuivering door Mac w o r d t 
voortgezet in de rangen van regering, 
leger en pa r t i j . Mao gaat zelfs op in-
spektie in provincies w a a r zijn aan
hangers het niet voor het zeggen heb
ben. Dit lijkt er dan toch op te wijzen, 
dat zijn persoonli jk gezag nog s teeds 
min of meer onaangetas t is... 

DE IJZEREN DRIEHOEK 
De .reis san de ditiille naar i'ulcn 

(.straks gaat hij naar Boekarest, waar 
men hoopt dat hij geen pleidooi voor de 
roenieense minderheden zal houden...j 
heeft een proces verliaast, het proces 
van afwijzen van Bonn door de Soxjet-
Unie en haar trouwste satellieten. Dit 
zou een lelijke streep door de « Ost-
politik » \an de regering Kiesinger-
Brandt kunnen zijn. De erkenning van 
de Oder-.Neisse-grens en het verzaken 
aan de alleen\ ertegenwoordiging van 
Duitsland (B<jnn erkent TankoV niet eti 
wenst door andere landen als reprezen-
tatief \oor geheel Duitsland aan/ien te 
worden) wordt steeds dringender door 
Moskou, Warscliau, Praag. F^ankov en 
andere ijzeren-gordijnhoofdstcden ge-
\ra.igd. Men spreekt zelfs \an de ijzeren 
driehoek .Moskou - Warschau - Pankov, 
waarrond zich het \erzet tegen de oost-
politiek van Bonn groepeert. 

liet heeft een hele tijd geduurd voor
aleer er tussen Bonn en Pankov een 
niet-officicle briefwisseling tot stand 
kwam. Men werkte zelfs aanvankelijk 
met ))ri\é-koeriers er tussenpersonen, 
net alsof er geen post\erkeer bestond. 
Het antwoord \an Pankov op een schrij
ven van Kiesinger kwam zo\eel neer als 
op niet-ont\nnkelijkheid. Onlangs slaag
de een westduits afge\aardigde er te 
Moskou zelfs niet eens in. een regerings
lid te ontmoeten en werd hem door een 
lid van de Opperste Sovjet diets ge
maakt, dat \erdere besprekingen slechts 

mogelijk zijn, indien West-Duitsland 
aan volgende drie voorwaarden pozitief 
beantwoordt : 1. erkenning \an de DDR 
(Oost«i)uitsland) met inbegrip van West-
Berlijn als « afzonderlijke politieke enti
teit » ; 2. aanvaarding van de üder-
Xeisse als definitieve grens tussen Duits 
land en Polen (wat het pnj.sgeven van 
gans Silezië en nog andere oud-duitse 
gebieden inhoudt) ; 3. totale en defini
tieve verzaking aan atoombewapening. 
Zond^ de aanvaarding van deze drie 
voorwaarden kan er van verdere toena
dering geen sprake zijn. 

Deze harde houding is het gc\olg van 
ri lbrichts tegenoffensief. De oostduitse 
leiders werden inderdaad sterk veront
rust door de « opening naar links », in
gevoerd door Kiesinger-Brandt, met als 
eerste re/ultaat de wederzijdse diploma
tieke erkenning van West-Duitsland en 
Roemenië, een overigens nogal gemakke
lijk sukses, vermits Boekarest \an alle 
oosfeuropese hoofdsteden de meest vrije 
Ijolitiek ten opzichte van Moskou na
streeft. Het is trouwens ook de enige 
latijnse natie in Oost-Europa en dat ver
klaart wel enigszins deze rol van « cava
lier seul ». 

Het is dus niet te \ei-wondcren dat 
de/e \crstrakking ziin invloed in West-
Duitsland laat gelden, des te meer daar 
de westduitse toenadering tot Belgrado 
niet de verwachte ontvankelijkheid bij 
Tito ontmoet en dat ook Praag zich in 

zijn schelp dreigt terug te trekken. Van 
franse zijde ondervindt Bonn helemaal 
geen steun, zoals we in een vorige kro
niek hebben onderstreept. De poolse reis 
van de Gaulle was in dit opzicht voor 
Bonn wel l)ijzonder teleurstellend. CDU 
en SPD interpreteren deze evolutie op 
hun manier. De kristen-demokraten zijn 
niet in hun geheel voorstander van de 
grote koalitie met de socialisten en bij 
de socialisten loopt evenmin iedereen er 
warm voor. In sommige kristendemokra-
tische rangen aan de Rijn gaan nu stem
men op, om Brandt als minister van bui
tenlandse zaken te vervangen, wat zou 
neerkomen op het springen van de grote 
koalitie. Vooral de beierse vleugel van 
de GDI' is tegen de koalitie gekant, doch 
wordt in haar los-van-de-roden-verlan-
gens gehinderd door de zware krizis, die 
de westduilse liberalen doormaken, wier 
leider Mende het zonder omkijken is af
gestapt om een topl)etrekking in een 
duits-amerikaanse financiële trust te 
gaan bekleden. De FPD is daardoor 
a.h.w. onthoofd, want bekwame opvol
gers schijnen niet voorhanden te zijn. Er 
is dus partijpolitiek gesproken geen al
ternatief, gesteld dat Kiesinger voor 
deze rechtse druk zou zwichten, wat nog 
helemaal niet « in Frage kommt ». Bij 
de SPD is de ontgoocheling groot, omdat 
ze van nauwere betrekkingen met het 
Oosten versterking van eigen rangen 
had verwacht, niet alleen ideologisch 
doch ook praktisch, nl. door een uitbrei
ding van de westduitse handel, en van
daar een herneming \an bet welvaarts-
litme, dat ze ongetwijfeld elektoraal 
zou uitgebuit hebben. Ze hebben 
trouwens dringend eeVi opkikkertje no
dig, vermits alleen de ''DU van de grote 
koalitie op elektoraal vlak profiteert en 
/.ij. de SPD, niet, zoals in diverse lands-
verkiezingen is gebleken. 

iVochtans laten de westduitse socialis
ten de moed niet zakken en menen ze, 
dat de reeds bereikte rezultaten bemoe
digend genoeg zijn, om de schuw begon
nen dialoog met Pankov voort te zetten 
en zelfs te « instititutionalizeren » door 
een staatssekretaris met de organizatie 
ervan te belasten. « Organizeren », daar 
zijn de Duitsers sterk in. Deze socialis
ten stuiten hierbij op verzet bij de CDU, 
die nog niet rijp schijnt te zijn, om de 
Hallstein-doktrine volledig te laten va
ren. Deze kringen spreken van de «muur 
van >toskou» en zijn van mening dat het 
geen zin heeft « met het hoofd tegen de 
muur te lopen ». Vandaar dat ze ook 
aandringen, niet zo vlug diplomatieke 
betrekkingen met Belgrado aan te kno
pen. Men mag, aldus deze kringen, niet 
de indruk wekken, dat West-Duitsland 
persé' wil aanpappen met Oost-F'uropa. 

Kanselier Kiesinger zal dus nog eens 
al zijn talent als bemiddelaar en diplo
maat moeten aanspreken om zijn koali
tie samen te houden, wat niet gemakke
lijk is, omdat er zoveel achterbakse 
ideeën in zijn eigen partij en in die van 
zijn partner rondspoken en ook omdat 
de Gaulle, « West-Duitslands vriend » 
geen gelegenheid voorbij laat gaan, om 
stokken in de wielen te steken. Dit alles 
wil nog helemaal niet zeggen dat de 
« grote koalitie » on springen zou staan, 
want zo vlug gaat dat nu ook niet, voor
al niet, omdat er zoals gezegd geen alter
natief meer bestaat na de ineenstorting 
van de liberalen. Vermoedelijk zal Kie
singer zijn Oost-politiek \oortzetten. 
zij het met minder aandrang dan tot nog 
toe. De europese integratie met betrek
king tot de kontroverse Frankrijk-
Engeland zal ten andere vroeg genoeg 
al zijn aandacht opeisen. 

K.V.B. 
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SLECHTE START 

George Romny, goeverneur 
van Michigan, USA, werd de 
laatste tijd als een der bijzon
derste kandidaten voor de re
publikeinse partij voor de ko
mende amerikaanse prezi-
dentsverkiezingen beschouwd. 
Lange tijd heeft hij geaarzeld 
zich daarover klaar uit te spre
ken doch nu de tijd dringt 
kan hij niet langer meer aarze
len. Hij heeft daarbij wel met 
bijzonder slechte omstandig
heden af te rekenen : hij bleek 
de rassenonlusten in zijn staat 
niet zonder federale hulp aan 
te kunnen waardoor hij een 
rechtstreeks beroep op John
son als hoofd van de federale 
troepen moest doen. Terzelf-
dertijd bleek Romny ook niet 
opgewassen te zijn tegen zijn 
taak als bemiddelaar in het 
sociaal konflikt dat in de au-
tofabrieken van Detroit is uit
gebroken. Ten slotte is er zijn 
al zeer inopportune uitspraak. 

« Che » Guevara is een geheimzinnig personage die samen met Fidel Cast) o Kuba veroverde en 
een tijdlang minister van buitenlandse zaken was, om dan opeens spoorloos te verdwijnen Het 
heette jarenlang dat hij vermootd was Hij blijkt tans de man te zijn, die de castristische revo
lutie in Latijns Anieiika leidt en bezielt. De boliviaanse regenng beweert altans dat « Che » Gue
vara cHitief is'bij de boliviaanse rebellen. Onder de foto's die ze aan de internationale, pers 
ter beschikking stelde komt bovenstaande voor, genomen iin de jungle. De man met pet zou 
« Che » Guevara zijn. 

HENRY MORGENTHAU Jr. 
In de eeuuen loor de fianse revolutie 

spiak men wel van « gnjze eminenties » en 
dan bedoelde men daarmee meestal een of 
andere biechtvader die een andere dan 
godsdienstige invloed had. Later werd de-
zelfde titel gebruikt voor enigszun gelijken
de figuren achter de schennen De giij-e 
eminenties van x>nte tijd zijn vaak grauwe, 
en rauwe eminenties gewoiden. Want ver
dwenen ts deze figuur uit de geschiedenis 
niet. Zij overwinnen elke volksinvloed, drij
ven boven (onzicJiibaar!) m elke demokra-
tie 

Zo pas vet scheen het derde deel van de 
« Dagboeken » over de periode 1941 tot 
1945 van Henry Moigentltau Jr., die in fe
bruari van dit jaai overleed Het is weL wal 
gevaailijk te spieken over de « meest > ty 
pische vertegenwooidiger van de « grijze 
eminentte-gioep », maar x> heet veel zal dat 
toch uel met schelen! Moigenthau ver
scheen op liet publieke toneel, uas met he
lemaal onzirhtbaai, maar hoe giooi, hoe be
slissend zijn nn loed wel was, wat htj na
streefde en ovei welke middelen hij daai-
voor beschikte bleef uel onzichtbaar En 
zonder een onvcKiizichttgheid had het 
« Moigenthau plan » misschien nooit die 
naam gekiegen, maar het zou toch Moigen 
thau als vader hebben gehad, zonder die 
onvooizichtigheid was het « Moigenthau-
plan » misschien in ruime mate uitgevoerd. 

Zonder zijn persoonlijke, nauwe vriend
schap met I^osevell zou Moigenthau een 
u elstellende, beperkt invloedrijke hereboer 
gebleven zijn Zijn jeugd bood hem alle mo
gelijkheden . unweisitaiie studies, maar 
geen speciaal diploma, een gemakkelijke 
vestiging als eigenaar van een « appelboer-
deiij » m zuid Dutchess County NY waar 
hij zich m 1945 zou teruglickken en in 1967 
zou steiven, belangst'—'ling voor landbouw
vraagstukken, de mogelijkheid een invloed
rijk landbouw weekblad uit te geven en 
vooial,al zee) spoedig, kennismaking met de 
Roosevelt s en een groeiende invloed op de 
toekomstige piezident van de Verenigde 
Stalen. 

Uit ztjn joods duitse familie komen uaar-
schijnhjk ztjn sociale ideeën en zijn liberale 
f dit ts in het « eutopees * veitaald socia-
iiitische) opvattingen Zijn vadei was nog 
m Mannheim geboren Sodat zijn latei e ver
houding tot Duitsland en tot Europa een 
speciale belichting hijgt Aan zijn joodse 
afstamming dankt hij waarschijnlijk ook 
zijn handinhetd op jinaucieel gebied en zijn 
tnhijke en belangrijke weieldielaties. 

Toen Roosevelt in 1933 (hel jaar uaarin 
ook Httlet kanselier werd) aan de macht 
hu am u ilde hij zijn vertrouv eling t ? dicht 
mogelijk btj zich hebben en hoe dicht dit 
met de jaien wei a blijkt uel uil het teke
nend feitje dat Moigenthau de avond voor 
de dood van Roosevelt op 12 april 1944, 
als laatste dmeeide met de prezident die 
toen een lichamelijk en e.cestehjk iviak uas 

gewoiden. Schijnbaar hield Moigenthau 
zich die eerste jaren alleen met sociale, eko-
nomische en financiële zaken bezig. En ao 
is het wel tot het einde van ztjn < rtjk », 
tot in 1945, toe gebleven. Achter dit scherm 
was Moigenthau al heel spoedig aan het 
ueik om China de nodige dollars te bezor
gen voor zijn verzet tegen Japan, uaaibij 
de piaktische Amerikaan et wel voor zoigde 
dat hl] chinees zilver kreeg! Morgenthau 
was het ook die al m 1939 heel bedrijvig 
bezig was met de hXimende oorlogvoering 
van Groot Biittanie en Fiankrijk tegen 
Duitsland Het zal wel met onjuist zijn de 
bijdrage die hij in 1936 al leverde voor de 
slabilizalie van de jranse jraiik ook m dit 
licht te zien Moigenthau uas een man die 
wist te « plannen » . 

Het grote < plan > van zijn leven draagt 
zijn naam Het dateert uit de periode 
naarovei het dei de deel van zijn dagboe
ken handelt : 1941 1945. Het zeer buiger-
lijke en anti nazi en heimelijk anti duitse 
loeekhlad < Time » besprak dit deide deel 
onder de titel : Wraak conlia Inzicht! Te
gen het einde van de 2de ueieldooilog zag 
iemand als Churchill al het gevaar in van 
de expansie van de Sovjets m EuiXjpa, en 
zo ook de noodzaak van een herlevend en 
ekonomisch leefbaar Duitsland Anderen, 
als de schiijr^er Hemingway, waren ei voor
stander van, alle nazis te ontmannen. Dat 
was ook de Hrekking van Morgenthau. 

Volgens Morgenthau moesten met alleen 
alle duitse jabueken ontmanteld uvrden, 
maai ook de mijnen tn het R>)ergebied en 
m de Saar oveistioomd en gedynamileerd 
worden De ovei blijvende gebieden in klei
ne, louter agraiische stantjes verdeeld wor
den Hoe de Duitsers dan in leven konden 
blijten i.*)emde hij < een veischrikkelijk 
piobleem » Zijn oplossing was echter « Laat 
de Duitsers dat maar oplossen ! ». A'iei de 
Duitsers, de « duitse ziel > moest heropge 
voed worden ' 

Roosevelt en ook Chuichili namen dit 
plan aan ' Maai juist tijdens de piezidents 
veikiezingcn lekte het plan uit - wera 
daai door, en daardoor alleen tn die vorm 
onuitvoeibaar \^ ant onmenselijkheid is 
niet met een bepaald iKilk o/ een konkiete 
peisoon veibonden Morgen'hnu die zelis 
geen lerhtbanken voor oorlogsmisdaden 
wilde, maai enkel exekvtiepeletons aan het 
uerk uilde zien, Morgenthau die zijn vriend 
Roosetelt veiloien had, trok zich heel sjve 
dig onder de 1 lumanadministiatie uil h't 
politieke leven teius. Vol inoh omdat zijn 
wtaak mislukte 

De geschiedenis heett dr nood^nkelijhlieiU 
van de lieileving van Duitsland vooi Liiro 
pa en voor de ueield beuezen — maai Moi 
benthau is gesloiven -\)nd(i dat hij ooit 
met een enkel iiooid ztjn <<• vna.issing > 
heeft toegegeven De wraak die zijn Uien 
leidde zal zijn oude das uel i^iondin i ei 
aald hebben. L\ I EKIM 

dat hij en zijn acht andere kol
lega's bij hun bezoek aan Viet
nam door de amerikaanse le
gerleiding over de ware stand 
van zaken om de tuin zouden 
geleid geweest zijn. Hij had 
het hierbij over een « hersen
spoeling » die hij en zijn kol
lega's zouden ondergaan heb
ben. Ook sprak hij zich nau
welijks twee jaar geleden voor 
de radikale aanpak in Viet
nam uit. Kan men redelijker 
wijze van een politikus, die 
het tegen Johnson voor het 
hoogste ambt m Amerika wil 
opnemen, verwachten dat hij 
kans maakt met zulk een ma
ger palmares ? 

SLACHTOFFER VAN DE 
DE CAULLE 

Het Oostenrijks aanzoek, 
om tot de EEG toe te treden 
mag na Pompidou's bezoek 
aan Wenen als gekelderd be
schouwd worden Hierbij is 
Wenen eigenlijk het slachtof 
fer geworden van de Gaulle's 
uitspraken in . Polen. De al te 
poolse « verliefdheid » van de 
generaal is te Bonn in slechte 
aarde gevallen en gaf aanlei
ding tot een nogal scherpe re
pliek Van de weeromstuit 

heeft de Gaulle op een zijplan 
gereageerd : hij heeft Oosten
rijks verzoek afgewezen niet 
alleen in funktie van zijn toe
naderingspolitiek tot Rusland 
(Groot-Europa ... der Vader
landen) doch ook omwille van 
het feit dat Oostenrijk bij de 
EEG een versterking van 
West-Duitsland zou betekenen 
(wat in feite juist is) Men zal 
te Bonn nog mmder gaan hou
den van frans-duitse vnend-
schapsverdragen.. 

AMERIKA EN 
HET MIDDEN OOSTEN ' 

De verhoudingen tussen de 
USA en de arabische landen 
hebben sinds de derde joods-
arabische oorlog een diepte-
stand bereikt als nooit te vo
ren. Hoe het State-Departe-
het wil klaar spelen om te ver
mijden dat belangrijke ara
bische staten halve satellieten 
van Moskou worden is een 
vraag, waarop niemand tans 
een antwoord weet, omdat 
Amerika nu eenmaal als voogd 
van Israël optreedt Water en 
vuur verzoenen is blijkbaar 
ook de Amerikanen te sterk. 
In het verkiezingsjaar voor het 
prezidentschap moet men ook 
niet van Johnson energieke 
taal tegenover Jeruzalem-Tel 
Aviv verwachten. De Joodse 
geldmachten in Amerika spe
len immers een te belangrijke 
rol in de financiering van de 
kiespropaganda (in beide kam
pen !) en in de voorlichtings-
media. Dat verklaart o a. waar
om Johnson zwijgt over het 
Midden Oosten en waarom 
Washington hoopt op een be
stendiging van het voorlopige 
in het Midden Oosten. Zij die 
zo redeneren houden geen re
kening met de Sovjet-Unie, die 
— hoewel nog op bescheiden 
schaal — sinds de jongste 
Suez-krizis een Middellandse 
Zeemogendheid is geworden. 

De jongste ontwikkeling be
wijst echter bovengaande vast
stelling m b t Egvpte : Was
hington schijnt vastbesloten, 
geen vinger te zullen verroe
ren om Nasser te helpen. De 
eerste stap om de vei broken 
betrekkingen te herstelllen 
moet van Nasser koï^eik, xa 
heet het te Washington. 

In de itieff van Nahlnz, bezet door /sra^7, /« een volk'stelling 
he^onuen Maai ook het Uiabisch veizet tej,cn de bezetter neemt 
loc 
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In oktober is het 150 jaar geleden dat de gentse hogeschool -Mor de eerste maal 
haar poorten opende : zij werd gesticht bij koninklijk besluit van 1816. De bete
kenis van dit feit voor de latere kulturele ontwikkeling van onze volksgemeen
schap kan niet onderschat woeden. Tussen de openingdaturn — okXjber 1S17 — 
en de universiteit in haar huidige vorm ligt er een hele periode van strijd. Hon
derd jaar na haar stichting zou zij pas « Vlaamse » universiteit worden • de hon-
derdvijftigste verjaring der opening is tevens de vijftigste verjaardag van de 
vervlaamsing. 
De stichting der gentse hogeschool staat echter niet afzonderlijk in het rege
ringsbeleid van Willem 1 : zij maakt deel uit van een groots-opgevatte kuituur-
^'Aitiek, die wij hierna in enkele lijnen en in haar voornaamste aspekien zullen 
trachten te belichten. 
Meteen willen wij daardoor enkele verkeerde opvattingen over Willem I's be
leid rechtzetten. Dat van belgische zijde om begrijpelijke maar niet-aanvaard-
bare redenen getracht woidt de figuur van Willem I te kleineren en een schee f-
betiokken beeld te geven van zijn bewind en van zijn bedoelingen, moet juist 
voor ons een reden zijn tot openlijke erkenning van de giote verdiensten van 
deze vorst, onze laatste g.'Jte koning. , 
Daarom ^ijn de tragische gebeurtenissen van 1830 niet alleen voor ons volks
bestaan een bedreiging geweest : zij waren ook een grove historische ondank
baarheid tegenover een man aan wie het Zuiden — zowel Wallonië als Vlaan-
deien -r- ontzaglijk veel te danken hebben. 
Dat men deze ondankbaarheid ifjg in de belgische schoolboekjes tracht te recht
vaardigen, nadat een belgische goeverneur en een waals prokureur des konings 
de betekenis van Willem I voor ons land hebben bewezen, is weer eens een uiting 
van een historievervalsend belgisch patriottisme! 

de franse taal én de franssprekende, frans-
gezinde aristokratie als < vijfde kolonne > 
moesten fungeren. Het is tegen de nefaste 
invloed \an dit « incivisme » dat Willem I 
zijn kultuurpolitiek zou richten. 

KULTUURPOLITIEK 

ALS EENHEIDSFAKTOR 
De eenheid der Nederlanden was steeds 

de droom geweest van Willem I. In een 
brief aan zijn vader gedateerd 1796, schreef 
hij o.m. dat de vereniging van de zeventien 
provincies « zijn liefste droom » was. Dat 
de realizatie ervan, en het naar elkaar toe
groeien van twee volksdelen die sedert 250 
jaar gescheiden waren, niet zomaar met en
kele wetten en besluiten kon gedaan wor
den : dat besefte hij ook wel. 'Zijn bekom
mernis om deze vereniging was dubbel, zo
als ook de eenheid er een dubbele moest 
zijn : eenheid van het volk, eenheid van de 
staat. Ook de politieke ideologiën waar 
men zicli op zou beroepen, kwamen nu 
eens uit het volksnationalisme van Herder, 
Fichte en Arndt, dan weer uit het staats-
nationalisme dat in Frankrijk zijn toepas
sing kreeg in de « une et indivisible » re
publiek. 

i 

ONZE LAATSTE 

II 

De kulturele toestand van onze gewes
ten bij de hereniging in 1815 was erbarme
lijk. Het onderwijs was verwaarloosd, een 
literatuur in de eigen taal was praktisdi 
onbestaande. 

Het Zuiden had tengevolge van de schei
ding in de 16de eeuw een zware kulturele 
aderlating gekend. Toch is het verkeerd te 
beweren, met de geijkte uitdrukking, dat 
het toen « voor eeuwen in slaap zonk... >. 
Want juist de eeuw van Rubens getuigde 
voor een grote kulturele bloei en ook daar
na leefde, zij het minder dan in het Noor
den, de eigen literatuur voort en was er 
een zeker niet gering kultureel leven. Het 
Zuiden miste echter een eigen taalkultuur, 
omdat sedert de Boergondiers reeds de aris-
lokratie zich van het Frans bediende. Dit 
zou er tijdens de Oostenrijkse periode niet 
op verbeteren. Wij mogen de algemene kul
tuurpolitiek der Oostenrijkers zeker niet 
onderschatten : de uitbreiding van het on
derwijs en de stichting van akademieën 
zijn er twee uitingen van. Maar het Oos
tenrijks hof was te Wenen al verfranst : 
hoeveel te meer in een Brussel waar de 
adel en hogere burgerij franstalig waren, 
en waar de sociale taaldwang ten gunste 
van het Frans werkte. Dit belette echter 
niet dat de betrekkingen met de bevolking 
in het Nederlands gebeurden, zowel als de 
vergaderingen van de staten en de recht
spraak. De franse bezetting tijdens dewelke 
het Frans als enige officiële taal uitgeroe
pen werd, maakte de kulturele pozitie van 
het Nederlands nog hachelijker. Had- het 
Nederlands tijdens de 17de eeuw nog een 
literaire aktiviteit ontwikkeld in het Zuiden, 
aktiviteit die in de 18de eeuw grotendeels 
bejierkt bleef tot de rederijkei skamers en 
tot een — tamelijk ontwikkeld — toneel-
leven, dan brak de franse bezetting deze 
laatste restanten van een nedcrlandsc taal
kultuur in het Zuiden. Tocli was alles geen 
nadeel : het kontakt met het Noordeji, door 
het wegvallen der grenzen na de inlijving 
bij het Keizerrijk, maakte ook de weg \ i i j 
naar de noordnedeilandse literatuur. Er was 
vroeger leeds kontakt geweest tussen rede
rijkers uit het Zuiden en literaluurbeoefe-
naars in het Noorden : sommigen werden 
zelfs lid van een noordnederlandse akade-
mie. 

Het \ ei bod echter der rederijkerskamers, 
de totale verfransing van het openbaar le
ven, en de immigratie van franse ambtena
ren, geleerden en priesters, drukten deze 
schuchteie opleving van een eigen kuituur-
leven dood. 

De volkcrenslag bij Leipzig in oktober 
1813 zette de bevrijding %an Europa van 
het Franse juk in : in november brak ii;i 
Amsterdam de opstand uit, de Engelsen lan
den in Zeeland, de legers \an Pruisen en 
Rusland trokken naar Frankrijk op. In het 

Noorden proklameerden Van Hogendorp en 
Van Duyn naar onafliankelijkheid, en Wil
lem VI van Oranje, die nu Willem I werd, 
aam op 1 december in Den Haag de titel 
van Vorst der Verenigde Provincies aan. 
Ook aan het Zuiden werd onafhankelijk
heid beloofd en een voorlopig goeverneur-
generaal, baron de Vincent, werd aange
steld. 

De Konferentie van Londen bepaalde in 
juni 1814 dat de Noordelijke en Zuidelijke 
Nederlanden zouden verenigd worden : een 
der voorwaarden was dat beide landen één 
staat zouden vormen en dat de geleidelijke 
en volkomen versmelting op geschikte wij
ze, en op voet van gelijkheid, diende vol
trokken te worden. 

Op 31 juli 1814 droeg de goeverneur-
generaal het bestuur van de Zuidelijke Ne
derlanden over aan Willem I. 

De terugkeer van Napoleon uit Elba stel
de de jonge staat reeds voor een strijd om 
het bestaan : 25.000 Zuidnederlanders en 
evenveel soldaten uit het Noorden streden 
onder de prins van Oranje te Waterloo en 
bezegelden er de eenheid op het slagveld. 
De nederlandse leeuw te Waterloo werd 
simbool van het eendrachtig Diets verzet 
tegen de franse overweldigers. 

De jonge staat had een eigen grondwet 
gekregen : de stemming daarover werd, in 
het Zuiden, beïnvloed door de Fransman 
De Broglie, bisschop van Gent, die de kle-
rus en de gelovigen tegen de nieuwe staat 
ophitste : een reden daarvoor werd gevon
den in de zogezegd onaanvaardbare « ge
lijkheid van godsdienst >. 

De franse aftocht had immers niet meteen 
alle franse invloed ongedaan gemaakt. De 
verfranste adel en bourgeoisie, heel de ho
gere geestelijkheid (alle bisschoppen waren 
van franse afstamming) en het grootste 
deel van de administratie, grotendeels nog 
franse of waalse ambtenaren uit het Kei
zerrijk, stonden zo al niet vijandig, dan 
toch zeer terughoudend tegenover de staat. 
Bepaald vijandig waren de geestelijken, on
der aanvoering van De Broglie, die door 
een belgisch historikus zelf een « onruststo
ker > wordt genoemd. 

Willem I kon echter niet regeren zonder 
het administratieve apparaat, dat hij daar
om moest ontzien. Herhaaldelijk kloeg de 
bevolking in Maanderen het feit aan dat 
door de Fransen aangestelde, franstal ige 
ambtenaren in funktie bleven. De ei varing 
ervan, vooral in het Zuiden (in het Noor
den waren de meeste prefekten en onder-
prefekten met liet franse leger verdv\enen) 
kon werk van lange duur zijn. Doch Wil
lem I zag zich voor de verplichting gesteld, 
de nederlandse staat te bevestigen, en dat 
kon slechts door het verdwijnen van de 
franse politieke invloed, die op ontvviich-
ting van deze staat gericht was — waarbij 

Gebazeerd dus op een dubbele taaiopvat
ting — waarbij aan de taal enerzijds volks-
vormende en — herstellende kracht, ander
zijds staatsdragende kracht werd toegewe
zen — werd deze kultuurpolitiek ook op 
het praktische plan ingegeven door twee 
belangrijke, met elkaar verwante, elkaar 
doordringende, maar toch onderscheiden 
bestrevingen. 

Vooreerst wenste Willem I door de taai-
politiek de uitstralingskracht van het Ne
derlands en zijn kultureel prestige in het 
Zuiden zodanig te vergroten, dat het een 
voldoende tegenwicht tegen de franse anne-
xatiepolitiek zou vormen, en het besef van 
taaleenheid verstevigen. Willem I wist, dat 
hij zich — wat liefde voor de volkstaal be
treft — niet tot de verfranste burgerij moest 
richten : zijn aanmoediging ging dan ook 
naar de volkse kringen en verenigingen, 
naar rederijkerskamers en toneelverenigin
gen, die niet alleen het predikaat « konink
lijk > ontvingen, maar ook financiële steun. 
Tegenover de vreemde elementen (franse 
en duitse) en tegenover de verfranste Zuid-
Nederlanders zou hij niet het volk«natio-
nale gevoel, het taal- en volksbewustzijn, 
aanspreken, maar wél de « raison d'état > 
doen gelden. Taaldwang dus ? In zekere 
zin wel : maar dan alleen om een andere, 
eeuwenoude taaldwang die ook ekonomi-
sche en sociale drukkingsmiddelen gebruik
te, uit te schakelen. 

Willem's tweede bestreving werd uitge
drukt in zijn onderwijspolitiek : zij had tot 
doel het erbarmelijk ontwikkelingspeil der 
zuidnederlandse bevolking (ook de waal-
se I) te verhogen en daardoor tot kulturele 
gelding te komen. Ook dit zou meespelen 
in het prestige van het Nederlands. De ne
derlandse onderwijswetgeving was een voor
beeld' : zij kon de vergelijking doorstaan 
met elk ander land, zeker met Frankrijk. 

DE TAALPOLITIEK 
Het herstel van de erkenning van het Ne

derlands na de franse revolutie begon al on
der de (^stenrijkse goevemeur-generaal van 
belgische afkomst Vincent : en het is wel 
typisdi dat juist brusselse middenstanders 
— de 9 dekens der brusselse ambachten — 
de erkennnig van het Nederlands als olti-
ciële taal eisten. Vincents taalbesluit ^an 
juli 1814 is de eerste stap naar het taaiher 
stel. Met de overdracht van het gezag aan 
Willem I begint voorlopig de periode die 
wij de « beschermende » zouden kunnen 
noemen. Wettelijke maatregelen die het Ne
derlands verplichtend stelden, kon de ko 
ning nog niet nemen omdat zoals reeds ge
zegd een groot gedeelte van het anibtenn-
renkorps het Nederlands niet oi njet vol
doende beheerste. 

Wel trad de minister van Justitie Van 
Maanen, die een grote invloed heeft gehad 
op de taalpolitiek, herhaaldelijk op om de 
voorrang van het Nederlands als sïaatstaal 
te beklemtonen. Reeds toonde de belgische 
adel zich in zijn potsierlijke volksvervreem
ding, en ontstonden er incidenten o.m. door 
de onbeschoftlieid van een markies d'As-
sche. 

Het besluit van 1819 zal een nieuwe pe
riode inluiden : het K.B. wordt van kracht 
in 1822 en beslist de volledige nederlandse 
eentaligheid van de provincies Antwerpen, 
West-VIaanderen, Oost-Vlaanderen, Lim» 
burg en Zuid-Brabant : in deze laatste pro
vincie alleen voor zover het Nederlands er 
de streektaal is, ook in de gemengde ge
meenten. Het K.B. gaat uit van het prin
cipe dat het Nederlands de algemene land
taal is, en dat in gebieden waar Frans en 
Duits gesproken wordt, die talen toegelaten 
zijn. Van Maanen werkte van zijn kant de 
vernederlandsing van het openbaar leven 
in de hand door in het vlaamse land alleen 
benoemingen te advizeren van nederlands-
kundige kandidaten. 

Tegen deze taalpolitiek kwam vooral ver
zet uit brusselse advokatenkringen, waar zo
wel franse taal als franse geest overheersten 
— maar ook elders in het vlaamse land ver
zette de aristokratie, in haar sociale afzon
dering van het nederlandse volk, zich te
gen de wettelijke eentaligheid. 

De « eskalatie » in het doorvoeren der 
eentaligheid zou, onder druk \an deze volks-
vreemde elementen, voeren naar een « es
kalatie » in omgekeerde richting : naar 
taalvrijheid. De Unie van kaïolieken en li
beralen in het zuiden was een verzameling 
van franskiljons en anti-nederlandsgezinden. 
Hun oppozitie in naam der vrijheid ontzeg
de die vrijheid aan het Nederlands. Géén 
Unieleider kende onze taal. Zij waren niet 
zozeer tegen de staat omdat hij autoritair 
was (ze hadden Napoleons diktatuut v\cl 
aanvaard !) maar wel omdat hij nedeilands 
was. Petities worden opgesteld; in de pi"' 
vinciale staten worden moties voorgesteld. 
Wat die petities waard waren, blijkt uit hci-
komst en aantal der ondertekenaars : 
360.000, waai van 240.000 in Vlaandeicii-
Duizenden vlaamse mensen dus, die oniwü''̂  
van een paar duizend franskiljons viocgen 
om hun eigen taal achteruit te stellen — 
v '̂ant daar kwam deze bevoordeling toch op 
neer ? De zaken zijn wel enigszins anders. 
Het sukses der petitie is Vlaanderen méér 
dan in Wallonië (dat toch het meest « b^' 
dreigd » was) kan verklaard worden door 
de nefaste rol der geestelijkheid die een 
onontwikkeld en van elke ernstige voorlic"' 
ting verstoken volk op bedrieglijke wiĵ ^ 
zo tegen zijn eigen toekomst liet tekenen-
Men maakte de mensen wijs dat het gm^ 
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om een vraag tot belas t ing\ 'enninder ing, om 
een vraag tot behoud van he t katoliek ge
loof enz... Duizenden die niet eens h u n 
naam konden schrijven (tenge\'olge ^an he l 
gebrekkig onderwijs dat tot dan toe in han
den der priesters was geweest I) tekenden 
met een k r u i s j e -

De schijnheiligheid van deze door Walen 
en franskiljons geëiste t aah r i j he id springt in 
het oog wanneer men weet d a t zij noch 
voor Wallonië, noch voor het Noorden , 
maar alleen voor het vlaamse landsgedeelte 
goldt. Zij moest de baan vrij maken' voor 
de verfransing van Vlaanderen en de totale 
uitroeiing van het Nederlands. In 1830 zou
den de « vrijheidbhelden » het masker defi
nitief afwerpen : voor het Neder lands be
stond er toen geen enkele vrijheid meer 1 

DE ONDERWIJSPOLITIEK 

De tweede « zuil » waarop Willem's kul-
tuurpoliiiek steunde, was de onderwijspoli
tiek. Reeds tijdens zijn « ball ingschap » in 
Duitsland, onder Napoleon, h a d hij als re
gerend vorst in he t uitgesproken katolieke 
Fulda (dat hem toegewezen werd in ru i l voor 
het afstaan van andere duitse bezit t ingen) 
een onderwijshervorming doorgevoerd die 
voorbeeldig kon genoemd worden. 

Bij liet aanvaarden van het bewind stel
de Willem I de ontzet tende achterstand op 
onden\ ijsgebied vast in het Zuiden, gevolg 
van het frans bewind en van de erbarme
lijke sociale toestanden in de 18de eeuw 
(werkloosheid, bedelari j , zelfs kindeislaxen-
handel tierden ^^elig) en ge \o lg te \ens \ a n 
het feit dat wat ei aan volksscholen bestond, 
in handen was \ a n een klerus die zelf op 
een zeei laag intellektueel peil stond. 

De hcr \on i i ing van het onderwijs moest 
in de drie onderwijstakken dooi gc\ oei d 
worden. 

De hoUandse schoolwet \ an 1806 weid in
gevoerd : het lager onderwijs zou kosteloos 
gegeven worden door gediploniecide o n -
wijzers en zou onzijdig zijn. (Dit betekende 
nieu dat er geen godsdicnstonderri<hi gege
ven werd 1) Om het gebrek aan onderwij
zers tegen te gaan weid de NormaaUchool 
te Lier gesticht, onder direkiie van Sdiiou
der, een katoliek ondeiwijzei uit hei Noor
den. In 1815 werd een raad \ an beooidc-
h'ig per pro\ incic gesticht, die koni iole /ou 
uitoetenen op schoolgebouwen en op het 
onderricht, de diploma's zou n.ngaan en le
vens een bewijs \ an a.Tn\ielling dooi de be
voegde o\e iheid eisen. .'^Is le f i \akken wer
den \ooi7ien : Ic/cn. schrijven, rekenen Ne
derlands. Frans, geschiedenis, aardii)kvkim-
de. Een belangrijke kullurele akiixiteil ont
plooide de UI 1784 in het Nooidcn gesiichie 
i« Maatschappij tot Nut \ a n 't Algemeen * 

die n u ook afdelingen in 't Zuiden kreeg. 
H a a r taak bestond erin, he t volksonderwijs 
te bevorderen, scholen te stichten, pedago-
sche werken u i t te geven en bibl ioteken 
voor volwassenen op te r ichten. 

H e t rezultaat, na 15 jaar bewind, was 
schit terend te noemen : in totaal waren 1100 
schoolgebouwen en 650 onderwijzerswonin
gen gebouwd. H e t aanta l onderwijzers steeg 
met 2000 en het aantal leerlingen verdub
belde : van 150.000 tot 300.000 (op een be
volking van ongeveer 3 mi l joen) . Praktisch 
in alle dorpen was er n u lager onderwijs. 
H e t Zuiden, dat er kwestie van analfabetis
me zeer slecht voorstond in 1814 (op zes 
miljoen inwoners in het Rijk, met 241.000 
analfabeten, waren er 218.000 daarvan in 
het Zuiden 1) zou n u langzamerhand zijn 
achterstand ophalen. 

O o k inzake midde lbaar onderwijs kwa
m e n er ingr i jpende verander ingen. Bene
vens de keizerlijke lycea van Brussel en Luik 
werden atenea opgericht te Brugge, Gent , 
Antwerpen, Doornik, Luxembjng , Namen, 
Maastricht. Van 1818 tot 1825 steeg het aan
tal leerlingen in de latijnse scholen met een 
derde : in totaal volgden 5500 leerlingen 
middelbaar onderwijs. 

Tens lo t te werden, door hetzelfde regle
ment van 28 september 1816 dat het mid
delbaar onderwijs regelde, drie hogescholen 
opgericht : Leuven, Luik en Gent . Tene in 
de het intellektuele peil van de klerus te 
\e i l iogen, werd in 1825 een Collegium Phi-
losophicum ingesteld te Leuven, dat onder 
katolieke direktie zou staan en verplichtend 
zou zijn voor de studenten die naar het 
groot-seminarie wilden gaan. Hetzelfde ko
ninklijk besluit deed daarenboven alle la
tijnse scholen en kolleges sluiten die niet 
aan de vereiste wetenschappelijke no imen. 
zowel wal leerstof als leraars betrof, beant
woordden . dit betekende de sluiting van 
de kle inseminar ies . Verder werd beslist dat 
wie in het bui tenland ging voor middel 
baar onderw ijs, geen toegang tot de staats-
hogescholen zou ki ijgen. 

DE REZULTATEN 
Al deze maatregelen werden ingegeven 

door een dubbele bezorgdheid : I) door 's 
konings bekommernis om het wetenschappe
lijk pei l van het onderwijs, noodzakelijke 
voorwaarde tot een ophalen van de kul tu-
rele achterstand der massa; 2) door 's ko
nings wil de fransgezinde geest en het fraiis-
kiljonisme, da t niet de verheffing van he t 
volk, maa r alleen de begunstigde pozitie van 
een kaste voorstond, te keer te gaan door 
een neder lands kul tureel prestige. 

De taalpolitiek van de koning, zoals d ie 
vooral door van Maanen werd uitgestippeld, 
moest s tranden o p het verzet van de klei
ne maar invloedrijke zuid-nederlandse kas
ten van halve en hele intel lektuelen, van 
bourgeoisie, adel en klerus. Zijn onderwijs
politiek werd even hardnekkig bevochten, 
vooral dan door de beruchte De Broglie — 
en he t kwam zover da t aan de gelovigen 
zelfs verboden werd de eed op de grondwet 
af te leggen. De bewering, dat het hier ging 
o m het katoliek geloof was slechts een drog
reden : in feite ging het tegen 's konings 
bedoeling het volksonderwijs op peil te 
brengen in het Nederlands. He t was niet 
een pro-katoliek, maar wel een anti-neder-
lands gevoel, da t de grote beweegreden was 
tot het verzet. 

In hoeverre slaagde de onderwijspolitiek 
als kultuurverheffende faktor ? 

De inr icht ing der hogescholen op bazis 
en peil van de drie bestaande in het Noor
den, was een uitzonderlijk feit in onze ge
schiedenis : Willems biograaf Schmitz zegt 
daarover o.m dat « de opening van deze 
hogescholen een belangrijke da tum is in de 
geschiedenis van ons hogei onderwijs, want 
tot op de huidige dag heeft het de belang
rijkste kenmerken van zijn oorspronkelijke 
oiganizatie bewaard... ». 

Of deze imiversiteiten nu reeds van in 
het begin uilsiralingscentra der nederlandse 
ku l tuu i waren,, is een andeie kwestie. In 
Luik werd zowel in het Latijn als in het 

Frans gedoceerd, in de andere universitei
ten in het Latijn, wat bij de laatsten d e 
vrees deed ontstaan, dat de meeste s tuden
ten naar Luik zouden gaan ! Vergeten wij 
niet dat de meeste s tudenten uit de frans-
sprekende aristokratie kwamen... In Gen t , 
da t d a n toch specifiek voor he t Vlaamse 
land ingesteld was sprak een groot gedeelte 
der s tudenten bui ten de kursussen Frans. 
Di t belet echter niet dat de invloed van pro
fessoren als Kinker en Schrant individucel 
nog na de scheuring nawerken zou : Jot« 
t r and was leerling van Kinker geweest 1 

Belangrijk echter voor de heropleving 
van het Neder lands was voorzeker de onder
wijspolitiek in lager en middelbaar onder
wijs. De lierse normaalschool vormde een 
groot aantal latere « flaminganten » en de 
eerste stappen naar een openlijke ei kenning 
der taaleenheid — spijts de latere spellings
oorlog — waren gezet : pedagogische, we
tenschappelijke en literaire werken uit 'bet 
Noorden zorgden voor een besef van kul tu-
rele volwaardigheid van de eigen taal. 

Waar de taalpolitiek lot vernedeilan(i\ing 
faalde, daar kon de onderwijspolitiek op 
gunstige rezultaten — zij het op leimiin — 
bogen. 

Wanneer de vlaamse beweging dan ook 
tegen de franse staat België zijn eeiste ver
zet organizeert, wanneer de liefde voor ei
gen taal en het grootnederlands beunntzijrt 
uit het werk van de eerste flaminganten 
spreekt, dan is dat omdat Willem I het zaad 
had gest.Void in de zuid nederlandse bodem. 

Groots xvas de taak die hij op zich geno
den van het nederlandse volk in, deze laak 
men had. Dat hij, tegen de machtige vijan-
ook op grootse wijze heeft volbracht, en 
een werk verrichtte dat na hem nog leiien 
en gedijen zou, in een staag-groeiend en 
gedijend nederlands volksbewustzijn en fin 
believende knltuur dat is, meei dan alle 
ekonomische heropb^ier waarvoor hij ook 
had gezoigd, de grote verdienste t^eurat 
van Willem I, onze grootste koning ' 

I.D. 
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BEPALING 
Wat is eigenlijk strip-tease ? Daarvoor moet ge in de woordenboeken 
kijken. De Grote Van Dale zegt « Strip tease (eng.) : in Amerika opge
komen vermakelijkheid, daarin bestaande dat een welgevormd vrouws
persoon zich op het toneel voor toeschouwers bij stukje een beetje ge
heel uitkleedt; zo iemand heet stripteaser of stripteuse ». 

We raden de uitgever van de Van Dale aan deze bepaling aan te vullen 
want de laatste tijd doen ook mannen aan ... vrouwelijke strip-tease. 
Om volledig te zijn zou het dus moeten zijn « dat een welgevormd 
vrouws- of manspersoon enz. ». 

TOEN EN NU SING SING 

1 4 1 

• I 

De tweede wereldoorlog sloot een pe
riode af., erna ontstond een vrouwen
beeld dat in de hele geschiedenis van 
de vrouwelijke schoonheid nog niej, be
kend was : het kind\T0uwtype. De mid
deleeuwse, onschuldige schoonheid be
trof meer de heilige dan de vrouw . 

Bekijken we de hedendaagse manne
quins. De ideaalkleding van de ideaal-
vrouw van vandaag wordt gedragen 
door slanke, jonge meisjes met lange 
benen. Zij staren de wereld in door 
ronde ogen vol bewuste naïviteit. Zij 
zijn het natuurlijk beeld van de teena
gerwereld die haar stempel meer dan 
ooit tevoren op het maatschappijbeeld 
drukt. Zij zijn de dagdroom van de jon
ge twen... en geen lelijke droom, een 
droom met een zeer specifieke schoon
heid, bevreemdend onhandig mis
schien, maar gratievol onhandig. Hoe
wel de vorige generaties dit alles on
rijp en onvolwassen zouden gevonden 
hebben. 

Nu kunnen wij ons afvragen : is de 
schoonheid dan een mode die geen per-
mSnente inhoud heeft ? Een dergelijke 
bedenking is even pessimistisch als on
waar. Zei Keats al niet : a thing of 
beauty is a joy for ever. Er hebben al
tijd schoonheden bestaan die hun tijd 
en de modieuze omstandigheden van 
die tijd ontgroeiden en voor de man 
door de eeuwen heen een vrouwelijk 
ideaalbeeld gebleven zijn. Het is mij 
echt niet moeilijk om ook vele schoon
heden van het verleden te waarderen. 
Het rijke haar, de glansvolle mooie en 
donkere ogen, de nimfachtige charme 
van Lady Hamilton is ons ongetwijfeld 
even lief als ze was voor Nelson. En de 

Venus van Boticelli is de eeuwige Ve
nus, waarvan de vergoddelijkte schoon
heid evenmin iets met mode of tijde
lijkheid te maken heeft als de schoon
heid van de bloemen. Haar schoonheid 
is even absoluut en onbetwistbaar als 
deze van een roos. 

Het gebeurt zelden dergelijke schoon
heid in vlees en bloed te ontmoeten. 
En als het gebeurt dan is het geen in
dividueel gebeuren, elke aanwezige 
man (en vrouw) ondergaat dezelfde 
evaring... de ervaring van het volmaak
te. Een ervaring die bitter weinig met 
seks te maken heeft en toch alles met 
vrouwelijkheid... de vrouwelijkheid die 
het essentiële van het «begrip» schoon
heid evokeert. Het is moeilijk dit te 
omschrijven. Zelfs in de letterkunde 
vindt men weinig teksten die dit uit
drukken, in de schilderkunst zijn de 
voorbeelden even zeldzaam... dergelij
ke schoonheid behoort het leven, maar 
niet tot de aardsheid en nog minder 
tot het aardse materiaal van de kun
stenaar die er slechts in zeldzaam be
genadigde ogenblikken in gelukt zijn 
materiaal de ziel van het «wezenlijke» 
te geven. 

We leven in een tijd dat het ervaren 
van de wezenlijke schoonheid moeilijk 
geworden is... teveel «gewone» schoon
heid omringt ons en we geven ons te 
zelden de tijd om dieper te gaan en de 
kern van de schoonheid te ervaren. Er 
zijn in de geschiedenis ogenblikken be
kend dat toen een vrouw een balzaal 
betrad, het orkest ophield, de gesprek
ken verstomden... het moeten prachti
ge ogenblikken geweest, én voor de 
vrouw, én voor de bewonderaars. 

KONKURRENTIE 
Kaar het schijnt zijn het niet al

leen de vrouwe?! die graag kookboe
ken lezer. Er zouden m-annen bestaan, 
die daar ook Uesgrage klanten van 
zijn. Behalve dan natuurlijk de be-
roepskoks t>f d-e mannen die graag 
zelf koken. Want die bestaan ook. Ik 
zal niet zo ver gaan te beu-eren dat 
kookboeken nu al gevaarlijke konkur-
renten zullen worden voor detektie-
veronians, spionagevei halen in toe-
komstvizie of doodgewcXin liefdero
mans (A propos, de Coutls Mahler 
iioidt nog altijd gelezen hoor! maar 
het is wel wat verminderd). Maar het 
kookboek behoort tot de literatuur 
waai van er meer lezers zijn dan we 
denken. Over de lezeressen Itoez'en 
we ons niet druk te maken, al zijn er 
nog zeer veel vrouwen die nog nooit 
een kookboek hebben ingekeken. De 
zakenviouw en de vrouw die uit wer
ken gaal, al dan niet alleenstaand, 
heeft daarvoor weinig of geen tijd. De 
huisvrouw is bij uitstek klant bij de 
kookboeken en al lukt het niet altijd 
met dat tif gene recept, tegenwoor
dig is het menu m de huiskiing toch 
al sterk gevarieerd en geinternatio-
nalizeerd dank zij de kookboeken. 
Een vooralsnog kleine minderheid 
mannen slaat het leger kookboek
vrouwen flink bij, maar bij de mees

te mannen oveiheerst nog het waan-
denkbeeld, dat koken een aanslag is 
t)p mannelijke (meerder) waardig
heid. En nochtans, ik ben er zeker 
van dat er onder die met misprijzen 
op de keuken neerkijkende mannen 
piima keukenpieten in spe zitten. 

Konden ze zich maar van hun keu-
kenkompleks bevrijden, U zou eens 
zien hoevelen er zich likkebaaidend 
en vingei likkend zouden te goed doen 
aan de kost van die kok uit liefheb
berij. 

Daarnaast zijn er de fijnproevers, 
die niet koken, doch die graag het 
fijne weten van hetgeen hen zo ver
lokkend aan tafel ifoodt of van het
geen hen... maag- en levcrziekten be
zorgt. Het zijn de zonnekloppers van 
de kulinaire wetenschap de mannen 
er. ook vrouwen, die geen vinger ver
roeren, tenzij om de kulinaire mees
terwei ken naar biimen te werken, nn 
deze eeist aan hun gehemelte ge
streeld te hebben. 

Keukenhoeken zijn er natuurlijk in 
de eerste plaats om te leren koken en 
goed te koken .De Wij-lezeiessen ive-
ten dat natuurlijk. De Wij-lezeis kun
nen er immers van meepraten. Of 
v.iet ? 

HILDA. 

Nieuwe herenmode, afdeling hemden, te Parijs. Sinde kort kunnen de 
vrouwen voor manlief in ettelijke boulevardzaken gestreepte hemden ko
pen, met borstzakje, waarop « State Prison » is ingeweven. Tot de laatste 
draad zijn deze hemden naar echte gevangenishemden nagemaakt. Is 
het huwelijk trouwens geen gevangenis voor de man, zullen cynici zeggen 
(uiteraard mannen ?)... 

GEHEIM AGENT 
Gelezen een reklametekst voor nieuw nagellak : Mavala 002, in navol

ging van 007 U weet wel James met de pruik. Film- en romanspionnen 
blijken trouwens de meeste aanhangers bij het vrouwelijk publiek te 
hebben, op voorwaarde dat ze aantrekkelijk en mannelijk zijn. Of er zo 
uitzien. Na de nagellak 002, komt er beslist champoing 008, lippenstift 
009, oogwimpers 0010 enz. 

Ogenblikken waarvoor wij te puriteins 
geworden zijn, niet in de morele zin 
van dit woord, wel in de funktionele 
zin. Op dezelfde manier als de intellek-
tuele krantenkritikus een gebouw niet 
meer mooi kan vinden omdat het voor 
alles « funktioneel » moet zijn, aarzelen 
wij om de vrouw enkel om haar 
schoonheid onze waardering te uiten. 

Dat is jammer, maar niet dramatisch.» 
het is immers onvoorstelbaar dat de 
schoonheid haar werkelijke kracht ver
loren heeft. De schoonheid is het ide
aalbeeld van onze liefde voor de vol
maaktheid. En bij echte mensen is die 
liefde eeuwig... aldus de schoonheid. 

NIC 

De oude pi jama heeft afgedaan. Paco Rabanne de « metaala>-heider » van de h a u t e 
cou tu re heeft de I 'acojama u'.t;ievonden, een n ieuwe papieron nachtUledint;. l-.r w o r d t 
één nach t in ge- lapen en d a a r n a eooit men het d in s wesj. Hier twee pa to ju ' na -d ra -
ger^ in Hil ton Hotel te ()rl>, dat deze exk luz i \ i t e i t aanb ied t aan vers t rooide ot' ver
gee tacht ige k l iënten . Het is toch maar een wee t . . . 



WIJ 

De boeken die tot stand komen uit initiatieven van de Bank van Parijs en de Ne

derlanden en haar filiale de Financ ie rings bank hebben doorgaans wel enkele din-

een met elkaar gemeen. Vooreerst hun uitstekende verzorging en afwerking (her

haaldelijk bekroond ah het best uitgegeven boek), hun prachtige illustraties, hun 

rtike inhoud en de bedoeling om door hun publikatie de kunst van onze landen 

ten brede internationale weerklank te geven. In de Mercatorfonds-reeks kennen 

«ie aldus « De Abstrakte Schilderkunst in Vlaanderen », « Keizer Karel V it, « De 

Vlaschaard » en nu ook « De wereld van Henry van de Velde ». Dit laatste boek 

is onsetwijfeld het voorlopige toppunt uit de reeks, met maar één beziuaar : de 

prtjs van 2.500 finnk. 
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een boek over 
' tl > 

Henry van de 
Velde omstreeks 

1910 

» T H E G E N I U S * ' 

henry van de velde 
BIOGRAFIE 

Het uniek mooie boek (350 blz.) met 
talrijke kleurplaten en zvvartwit-illustra-
ties en aangevuld met een uitvouwbare 
kronologie van de Art Nouveau, werd 
geschreven door Abraham M. Hamma-
cher. 

Hammacher werd op Walcheren ge
boren en is professor aan de bouwkun
dige fakulteit van de Delftse universi
teit, doktor honoris causa van de univer
siteit van Utrecht, maar is vooral bekend 
als konservator van het Rijksmuzcum 
KröUer-Müller te Otterloo (waarvan de 
gebouwen door Heni7 van de Velde ont
worpen werden). Abraham Hammacher 
is een gewaardeerd kriiikus en kunsthis-
torikus die monografies wijdde aan kun
stenaars als Toorop, Zadkine, Lipchitz 
en Van Gogh. In België hoorden wij 
hem aan het woord tijdens de opening 
van de Middelheira biënnale in 1965. 

De pracht van de uitgave en het vak
manschap van de auteur verbleken ech
ter bij het genie waarover het boek han
delt. De grote internationale figuur die 
de te Antwerpen geboren Henry van de 
Velde geweest is, is vooral in Vlaanderen 
te weinig bekend opdat men dit boek 
zou kunnen \oürbijgaan... meer dan Cé 

zanne, Renoir , Mondriaan, Kandinsky, 
Picasso en noem maar op is Herury van 
de Velde de grote vernieu^ver van deze 
eeuw geweest. En dan denken we aan 
hem niet alleen als de grote bouwmees
ter, maar ook als designer, typograaf, 
meubelontwerper, schilder, tekenaar, 
binnenhuisarchitekt , ju weienontwer
per... en voor alles als inspirator en men-
taliteitsvei nieuwer. De grootse figuur 
van Henry van de Velde belichten in 
het korte bestek van een tijdschriftarti
kel is een hopeloze taak en zou zijn ge
nie ongetwijfeld tekort aandoen, niet 
enkel zijn genie maar ook de geschiede
nis van de moderne kunsten en toege
paste kunsten. Zijn leven is zozeer met 
de etische en sociale aspekten van zijn 
lijd verbonden dat zijn biografie (met 
kreatieve toppunten en dramatisch men
selijke crescendo's) tegelijk een Jarok be
schavingsgeschiedenis is (die hij voor 
een flink deel mee geschreven heeft). 
Misschien daarom dat het zo moeilijk 
was die biografie te schrijven daar waar 
de in 1863 geboren Henr i van de Velde 
pas in 1957 gestorven is (en tot in die 
hoge ouderdom aktief en kreatief bleef). 

Abraham Hammacher heeft ze ge
schreven in (( De wereld \ a n Henry van 

Rijksuniversiteit 
te Gent naar 
plannen van 
Henry van de 
Velde gebouwd 
in 1936 - 1940. 

de Velde » (de titel is hier banaal mis
schien, maar beter kon hij niet zijn...) 
Henry van de Velde behoorde tot zijn 
wereld en hij zelf maakte een stukje van 
de wereld, de vormenvyereld waarin wij 
nog steeds leven). Het biografische is dan 
ook de grote verdienste van Hammacher, 
hij heeft niet ontleed of gesintetizeerd, 
hij heeft voor het eerst een volledig 
overzicht gebracht van een van de rijk
ste en gevuldste levens van de laatste 
eeuw. Dat is een enorme prestatie, zo
wel materieel als intellektueel. Proberen 
we nu aan de hand van deze biografie 
ons een klein beeld te vormen van die 
alomvattende persoonlijkheid die de 
antwerpse wereldburger Henry van de 
Velde was. 

LEVEN EN WERK 
Henry Van de Velde werd te Antwer

pen geboren in de kultuurdekadente pe
riode die de tweede helft van de vorige 
eeuw was. He t intellektuele milieu waar
in hij terecht kwam was dat van de stof
fige iDourgeoisie, een milieu waarin zijn 
vriend, de tragische dichter Max Els-
kamp, ten onder ging. Dat dit met Hen
ry van de Velde niet gebeurde is omdat 
zijn drang naar vernieuwing en naar da 
den groter was dan zijn beschouwelijk
heid, omdat zijn kreatief talent iiitstra 
ling zocht en vond zodat hij (in tegen
stelling met Elskamp) niet voortdurend 
op zichzelf aangewezen was... de perio 
des waarin hij zich toch de ballins>scliap 
van de geest oplegt gaan gepaaid met 
soms sclicrpe psvchologische kri/issen 
Zijn drang naar een kreatief en toch be 
schermend leiderschap, naar uitstraling 
en eenzaamheid typeert de auteur met 
een aantal archetypes : de herder, de di 
rigent, het « foyer », de ballingschap. 

Vanuit zijn milieu en uit reaktie hier 
op komt van de Velde het eerst in de 
schilderkunst (waarschijnlijk hel minst 
bekende, maar zeker niet het minst be
langrijke aspeki van /ijn leven). Oimiid-
dellijk sliiil hij a.ui bij de avanl-gaide 
van zijn li|(i... ni zijn viiliioos kleuren 
werk hei kennen wc de sfeer en lechnie 
ken van Van Gogh. van C:é/anne. de nn 
pressionisien. Seuiat. en/... dii houdt 
niets pcjoratiefs in. Van de N'eldc kiest 
de pikturale inicklcleii van zijn tijd. 

Toch laar hij de schildeikunst vrij 
vlug varen, ze staat hem niet dicht ge
noeg bij het leven, hij opteert voor een 

« redelijke schoonheid » : een schoon
heid die zou helpen om het dagelijkse 
leven een rijkere en meer zinvolle ge
stalte te geven. Voor zichzelf bouwt hij 
het huis « Bloemenwerf » te Ukkel, 
meer een kunstwerk dan architektuur... 
met te veel bezieling en gevoel ontwor
pen om ook de zuivere doelmatigheid 
haar volledige plaats te gunnen. Maar 
wat was doelmatigheid in die tijd waar
in het meest idiote klassisisme hoogtij 
vierde en waaraan pas de Art Nouveau, 
de Jugendstil een einde maakte 

De Art Nouveau was in feite geen 
nieuwe kunst, zij was de kiem van waar
uit een nieuwe kunst zich kon ontwik
kelen... de Jugendstilvormen zijn geea 
nieuwe vormen, zij zijn stilering en lou
tering van de bestaande. De kunstenaars 
zelf ervaren dit als een stijl die niets te 
danken heeft aan het verleden, maar ge
boren wordt uit het verleden en uit het 
leven zelf. 

Pas later zal Van de Velde (na de duit-
se periode, na de oorlog, na of met het 
Bauhau.s) van de Art Nouveau inder
daad <( redelijke schoonheid » maken, 
wanneer de franjes vervagen en de zui
vere vormelijkheid en doelmatigheid 
een nieuwe estetiek (die tegelijk etiek iS) 
in het leven roepen. Aan van de Vel-
des ontwikkeling naai de Art Nouveau 
en daarvan weer weg wijdt Hammacher 
een groot gedeelte van het boek dat dan 
ook rijk geïllustreerd is met afbeeldingen 
van cmgekend gave Jugendstilvoorbeel-
den (affiches, tekeningen, meubels ju
welen, enz...). De schrijver heeft liier 
goed aan gedaan omdat luist die perio
de de kreatief rijkste (daarom niet bes
te) uit het leven van van de Velde was, 
ook omdat zij als het ware een diagnose 
van de moderne kunst inhoudt en ten 
slotte de bazis van zijn latere oeuvre is... 
met de grandiose toppunten als de gent-
se universiicitsbiblioieek. het Kn">ller-
Muller muzeum, het huis Wolfers. • La 
nouvelle Maison », de villa en pohkl i -
iiic' \,in Dl \I;iriens ie Astene, cm... 

BELANG 
De belangrijkheid van onderhavig 

boek is niet alleen de biogiafie (die er 
juist nu nodig is) maai vooral de .iitis-
tieke en socicjlogische achtergronden die 
ons zoveel heler de archilektiuir en de 
kunst van nu doen begrijpen : de keuze 
tussen etiek en estetiek (een eeiiw.L» ar
tistiek probleem), tussen individualisme 
en gemeenschap, tussen gevoel en rede, 
de « exil » van de kunstenaar die toch 
niet buiten het « rover » kan. de bewo
genheid, de liefde voor de vorm en voor 
de mens. de moed om te werken naar 
een •> izie. 

Misschien meer dan op enig ander 
kunstenaar van dc/e rijke eeuw kan men 
dit alles op de grootheid van Henry van 
de Velde projekteren. De relatieve on
bekendheid van deze Vlaming is jam
mer... ieder die een weinig met de geest 
van deze eeuw begaan is, moet De We
reld van Heiirv \;in de \ ' r ldp intucien. 



johan daisne: 

"ONTMOETING IN DE ZONNEKEER" 
Johan Daisne behoort nu precies niet tot de zuidnederUmdse auteurs die te kla

art hebben over onderschatting af miskenrüng. Bekroning van « De- man die 

zijn haar kort liet knippen » in 1951 en 1958 door de Akademie. prijs van de 

stcai Gent voor gedichten, driejaarlijkse staatsprijs voor « De Neusvleugel der 

Muze » in I960 en zopas de Koggeprijs der stad Minden (Westfalen) voor zijn 

gezumelijk oeuvre (prijs die uitgereikt wordt door de Kogge, vereniging van 

noord- en zuidnederlandse, duitse en skandinaafse auteurs) : het zijn slechts 

enkele der ojficiêle waarderingen. Voegen wij er nog de verfilming bij van « De 

man die zijn haar kort liet knippen » en wij stellen vast dat Daisne zich over 

officiële erkenning van en publiciteit rond zijn werk niet hoeft te beklagen ... 

Hij heeft veel geschreven, zodat men hem wel eens vergeleek met Vestdijk, 

niet slechts wat de omvang van zijn werk betreft trouwens. 

Niettegenstaande alle officiële ^kenning geniet zijn werk niet altijd de onver

deelde bewondering van lezer en kriticus. Het « magisch realisme » dat hij in

troduceerde — een amalgaan van surrealistische, romantische en realistische in

grediënten — evolueerde bij hem naar een soort romantisch realisme met dan

dyachtig uitzicht. Eensdeels de kritiek zag in deze evolutie een zelfbevrijdiging 

uit de al te strakke spanning tussen droom en werkelijkheid, maar aan de ande

re kant zijn er kritlci geweest die dit beschouwden als een afzinken rutar een post-

romantisch dandyisme, een toespitsen op het dekadente en egocentrische, waar

bij het oorspronkelijk idealistische in platonische zin verloren is gegaan. 

Wie Daisne's laats te roman « Ont
moeting in de Zonnekeer » las, zal deze 
evolutie zeer scherp aanvoelen, wan
neer hij vergelijkt met zijn eerste r a 
mans c m . « Ete t rap van steen en wol
ken » en zelfs met la tere aJs « Lago 
Maggiore ». Ook al bezit deze ont inoe 
t ing — een on tmoetmg tussen een man 
en een vrouw tema waarop de meeste 
werken van Daisne gebouwd zijn — in 
zijn realisme nog de eigenaardigheid 
van 't toeval en van het excentrieke en 
al IS de samenhang tussen de gebeur 
tenissen van haast wonderbaar l i tke 
toevalligheid, toch staat er achter dit 
alles geen magische droomwereld 
meer, staat er achter de schijn der wer 
keli jkheden geen piatoniscbe werke 
lijkheid der idee. 

In zijn jongste boek is bij de m a n 
vrouw-ontmoeting de man in kwestie 
prof. emer i tus Herber t , die terugge 
t rokken teett en aan een '• Wiskundige 
Encyclop>edie de r Oudheid » weiict. 

Het vrouwelijke personage bij deze 
ontmoet ing is een jonge dame, Riset te . 
die het ouds te beroep van de wereld 
uitoefent in de zeer s d e k t e en ekslu 
zieve gelegenheid « Le Solstice ». 

Kerns tuk van het hoek is het relaas 
van de ontmoet ing zelf en van het gjt 

sprek tussen de twee hoofdpersonen, 
een relaas dat ui tdeint over drie van 
de vijf hoofdstukken. Het gesprek 
moet dan dienen om het verleden der 
beide persoenen op te roepen en de 
toevallige aanrak ingspunten in e ikaars 
leven : vroegere ontmoet ingen en per
sonen op te roepen. Uit dit relaas 
blijkt da t de vader van het meisje, die 
wegens kollaboratie werd terechtge
steld, een oud-school kameraad van de 
professor was en dat het meisje zelf 
een van. zijn leerlingen is geweest. 
Het eerste hoofdstuk dient dan te r in-
t rodukt ie , om de professorale wande
ling naar « Le Solstice » te beschrij
ven en verklaren en m het laatste 
hoofdstuk krijgen we dan het — zij 
briefelijke — happy end. 

Het sent imentele en onwerkel i jke 
van deze hetaere-geschiedenis ontvangt 
van de au teur a.h.w. een morele recht
vaardiging door het reeds vermelde 
citaat van Wilhelm von Scholz : het 
geheel blijft e r niet temin té onwerke
lijk en onreëel om en raak t het drake-
rige. 

De kiese behandelingswijze door 
Daisne aangewend, het c l a i robscu r en 
de pastel t inten kunnen de scherpe re
aliteit niet afronden : tussen d e gesug

gereerde werkel i jkheden die m e n kent 
en de werkel i jkheid waar in Daisne ons 
wil doen geloven is 't verschil te groot . 
Wij betwijfelen de essentiële mogelijk
heid niet van he t gegeven, m a a r wel de 
onmogeli jkheid der figuren zoals zij 
door Daisne geprepareerd werden . 

De stijl van Daisne, he t dandy-achti-
ge en vaak geforceerd-originele in taa l 
en woordgebruik voert h e m wel eens 
tot onneder landse en onschone neolo
gismen of tot een gewrongen zinsbouw. 
Wat ons in dit boek en ook in he t vo
rige « Reveillon,Reveillon » aan de ver-
telgrage en soms schoolmeesteracht ige 
Daisne nog het bes t bevalt, zijn de pe
perkor re l s onomwonden kri t iek op be
paalde sakrosankt ie s i tuat ies . In « Re-
veillon,Reveillon » — dat wij t rouwens 
geslaagder achten dan deze « ontmoe
t ing » — geeft Daisne een p a a r ha rde 
waarheden ten bes te over de kommu-
nist ische t e r r eu r in de dui tse koncen-
t ra t i ekampen en over de wijze waa rop 
het Verzet leden a a n n a m of afwees. 

In dit boek « Ontmoet ing in de Zon
nekeer » worden zowel de benoemings-
polit iek (Herbe r t s tegenkandidaat aan 
de universitei t was een wetenschappe-
üjke nulliteit , zoon van een vakbonds
leider : d a a r o m werd hij ook benoemd) 
als de demokra t ie , het verzet en de re
pressie over de hekel gehaald. « He t 
verzet waarvan de bui tenspor igheden 
en aanmatigingen toen reeds bij ande
re poli t ieke par t i jen wrevel opwekten , 
moest hoog gehouden worden : he t 
moest de zuiverheid der zuiverheden 
blijven... >. E n tenslot te een u i t sp raak 
over een kr i jgsaudi teur , die kan gelden 
voor heel de soort : « Hij speelt voort 
Saint-Just, m a a r is s lechter dan een 
bloedhond, wan t da t beest doet he t 
t enmins te niet voor goud en aanzien ». 

In de reeds omvangri jke l i teraire 
p roduk t i e van Daisne is di t boek zeker 
niet zijn bes te : wannee r het ons op 
bepaalde ogenblikken toch bekoorde 
dan was het niet zozeer om verhaal of 
moraal , m a a r wél o m de reeds geciteer
de hier en daar rondges t rooide peper
korrels . 

« Ontmoeting in de Zonnekeer » — 
Johan Daisne geb. Boekengilde De 
Clauwaert. Martelarenlaan 275, Kessel-
lo. Leden : 90 fr. - Niet-teden : 155fr. 

FONOPLATEN 

Hl 

De Jazz-Jamboree, 
die dit week-end te 
Aalst doorging ken
de een onverhoopt 
sukses. Een dui
zendtal Jazzfans 
waren zaterdaga
vond present. Was 
de bethngstelttng 
zondagnamiddag 
eerder aan de ma
gere kant, dan liep 
de zaal de zondaga
vond echt nokvol. 
Wanneer' men 'het 
programma over
loopt valt het niet 
te verwonderen dat 
de inrichters suk
ses oogstten. Na
men als Jeggpap 
New Orleans, Sadi, 
Trio Al Jones, The 
free Sound's, Dutch 
Swinging College 
Band, enz. trekken 
telkens de echte 
fans aan. 

Op de foto : de 
Maiggs Skiffel 
Group, die vpv^chil-
lende van hun num
mers door ^is-ge-
roep hoorden ap
plaudisseren. 

MAURICE RAVEL : 
KLA VIERKONCERTEN 
IN G EN D GROOT 
(Deutsche Grammop}«on Gesellschaft 
nr. 138.988). 

Vandaag belichten we twee figuren 
die onze eigen 20ste eeuw toebehoren. 

En vooreerst de schuchtere, fijn
zinnige Maurice Ravel (1875-1937), 
die een der zeer groten van de herop
levende franse school was. 

Ten onrechte wordt hij meestal in 
de schaduiu van Debussy gelaten, aan 
wie hi] zeker veel te danken heeft. 
Maar toch bestaat een eigen geluid 
van Ravel : elegant, veelal koel, zui
ver, klassiek. Steeds op zoek naar de 
volmaakte vxyrm voor de uitdrukking 
van piano of orkest, of zoals hier, voor 
beide samen. 

Onvergetelijke meesterwerkjes mis 
• Gaspard de la Nuit >, « Le tombeau 
de Couperin > voor piano, en 
« Spiookjes van moeder de Gans » of 
de \}bsederende « Bolero > voor or
kest, hebben de faam van Ravel vol
doende gevestigd. 

Bi] zijn rijpste weik, een jaar vooi 
hij door een verlamming werd getrof
fen, behoren de beide klavierkoncer-
ten. Dat in G-groot vi olijk en bril
jant, met meesterlijk ge) af fineerde 
effekten in de ^orkestratie. Het kon-
cert in D-groot klinkt helemaal an
ders : patetisch en dramatisch. Het 
wordt vok genoemd : concerto voor 
de linkerhand, omdat het geschreven 
werd voor de pianist Wittgenstein, 
die in de eerste wereldooi log de rech
terarm verloor. Hoewel met de lin
kerhand gespeeld, geeft het concerto 
de illuzie van een tweehandig piano
spel. Alleszins een krachttoer op tech-
nisch-kompozitorisch gebied. 

Deze zeer mooie muziek verdient 
beter gekend te worden. Daartoe kan 
alleszins bijgedragen worden door de
ze plaat, waarop Monique Haas met 
de juiste elegantie Ravel eer aandoet. 
Ze wordt bijgestaan door het Natio
naal Orkest van Paiijs onder leiding 
van Paul Paiay. De opname is nnbe 
rtspelijk. 

IGOR STRAVINSKY : 
DE LENTEWIJDING 
(Concert Hall nr. M. 2324). 

In tegenstelling tot Ravel, moeten 
velen bij Stravinsky, een der zeer gro
ten van onze eeuw, een zekere schok 
of zelfs afkeer overwinnen. Deze ei
genaardige man, die van de muziek 
zei dat ze onbekivaam was om tets uit 
te drukken, heeft dan toch in de Len-
tewijding (The Rites of Spring) dit 
geprobeerd. Het is dan ook een werk 
dat reeds van 1913 dateert, de tijd 
toen de komfK>nist een reeks kleurige 
en vurige baletten schiep, waaronder 
we vernoemen de Vuurvogel en Pe-
troeschka. Dom de grootmeester Dia-
ghilev geënsceneerd, legde de ballet
muziek van Stravinsky de grondslag 
van het moderne ballet. 

Ook de Lenteunjding is een ballet, 
dat de heidense kiiltus van de oervol
keren die m Rusland woonden, wil 
verklanken. Maar het is minder de 
klank (er komen zeer itomanttsche 
melodieën in voor) dan wel het alles 
overheersende ritme, dat het karaktei 
bepaalt van dit geniale stuk. Zelfs de 
snaren worden gemobilizeerd voor 
een overstelpend ritmisch geweld, dat 
zeen toehoor der onverschillig kan lo 
ten. 

Op de dezelfde plaat krijgen we 
ook nog 4 kleine studies iX)or orkest 
te horen, van latere datum (1930), die 
dan ook veel abstiakter zijn. Ook hier 
speelt het Nationaal Orkest van Pa 
rijs, en wel onder de leiding van nie
mand minder dan Pierre Boulez, een 
van Stravinsky'' meest begaafde en 
toegewijde leerlingen, die zelf ook 
reeds een vooraanstaande plaats als 
komponist in de moderne muziek tn 
neemt De uitit>ertng op de technisch 
eoede plaat (van slechts 168 fr.) •* 
4an ook uitgegroeid tot een triomlan 
'fhike hulde nnv ^trnt'tfi^k^ 

STEF. 
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Hamlet van Shakespeare met Sir Latir ence Olivier en Jean Simmons, realizatie door Sir Lau
rence, vrijdag 6 oktober om ll.lOu. 

THE OLD MAN OF HOY 
Deze BBC-dokumentaire ver

telt o\er de adembenemende 
beklimming van een der moei
lijkste bergtoppen van Enge
land. En als we het over berg
toppen hebben dan is dat zeer 
relatief vermits hij slechts 
een goede 150 m. hoog reikt. 
Desniettemin beweerde een 
der beklimmers dat de Old 
Man of Hoy, zoals de top 
woidt genoemd, een der hard
ste dobbers was die hij ooit 
had meegemaakt, de bestij-
ging van de beruchte Matter-
horn inbegrepen, (zondag 1 
oktober - 16u45). 

CROTE 
VERWACHTINGEN 

« Great expectations » is een 
film van David Lean naar de 
roman van Charles Dickens 
met John Mills, Jean Sim
mons, Valerie Hobson, Marti-
ta Hunt en Finlay Curray. 

Pip was slechts een leerjon
gen bij de dorpssmid toen M. 
Jaggers hem kwam melden 
dat zijn ruw leven nu voorbij 
was en dat hij een rijke jonge
man zou worden. Vroeger had 
hij af en toe uel eens gezien 
hoe rijke mensen leefden als 
Mj op bezoek ging bij Miss 
Havisham. Dat nieuwe leven 
had hij te danken aan de galei
boef Magwitch, die hij inder
tijd had geholpen. Nu had 
Mag\i>itch een fortuin verza
meld in Australië. Dat \ er-
neemt Pip pas als hij onver-
•wacht het bezoek krijgt van 
zijn onbekende weldoener die 
zich ter plaatse wilde verge
wissen van het geluk van zijn 
beschermeling. ( zondag 1 ok
tober - 20u40.). 

MARKTKRAMERS 
Deze BBC-dokumentaire 

hangt ons een levendig beeld 
op over het bestaan van de en
gelse marktkramers. Smds 
eeuwen houdt dit zonderling 
volkje er zijn eigen tradities 
op na, in zover dat ze er zelfs 
een eigen woordenschat op na
houden, die voor oningewijden 
moeilijk te begrijpen is. Zij 
weten meer af over handel-
drijven dan de meest moderne 
« sale manager » en zijn de 
fijnste psychologen die men 
zich kan indenken. Film ge
draaid door Charles Squires, 
(zondag 1 oktober - 22u30.). 

TIENERKLANKEN : 
HOW AFTER A DAY DO 
YOU CHANCE ? 

Een half uur luisteren naar 
londense tieners, is een dub
bel genoegen : men merkt hoe 
de jonge mensen aan gene zij
de van het kanaal hun leven 
inrichten en het is een enige 
gelegenheid om levend (en be
hoorlijk) Engels te horen pra
ten. Ten einde de uitzending 
zo verstaanbaar mogelijk te 
maken , werd ze omzeggens 
niet verknipt, en werd het aan
tal tieners tot 5 beperkt, (don
derdag 5 oktober - 19u25.). 

MATA HARI 
Het verhaal van deze beruch

te spionagezaak werd in beel
den omgezet door Paul Ver
hoeven naar een scenario van 
Sam Waagenaar, die geduren
de jaren materiaal heeft verza
meld over Margaretha Geer-
truida McLeod, geboren Zelle, 
bijgenaamd Mata Hari, door 
de franse krijgsraad ter dood 
veroordeeld en terechtgesteld 
te Vincennes op 15 oktober 
1967. 

0 \e r deze veroordeling heeft 
gedurende een halve eeuw een 
geheimzinnig waas gehangen, 
die er niet in het minst toe bij

droeg om aan de schuld van 
Mata Hari te gaan twijfelen. 
In het gefilmd tv-spel dat u 
vanavond wordt geprezenteerd 
in duitse versie met neder-
landstalige onderschriften 
wordt getracht de waarheid zo 
dicht mogelijk te benaderen in 
de mate dat dit in deze ge
heimzinnige en ingewikkelde 
zaak mogelijk is. (donderdag 
5 oktober - 20u55.). 

HAMLET 

Sinds Shakespeare dit mees
terwerk van temperament en 
sensibiliteit heeft geschreven 
hebben al de beroemdste ak-
teurs getracht uitzicht en ka
rakter te verlenen aan deze fi-
lozoferende en weifelende na
tuur, waarvan het aktieve en 
durvende deel in zijn karakter 
steeds op de achtergrond 
blijft. Ook Sir Laurence Oli
vier heeft ons zijn persoonlij
ke vizie over Hamlet willen ge
ven en een film gedraaid 
waarvan wijlen koning George 
VI zou hebben gezegd dat het 
de mooiste film was die hij 
ooit had gezien. Als we hierbij 
bedenken dat deze produktie 
op het Festival van Venetië de 
Grote Internationale Prijs be
haalde, terwijl Jean Simmons 
voor haar Qphelia-rol de prijs 
\an de beste aktrice kreeg en 

kameraman John Dickenson 
de prijs van de beste fotogra
fie werd toebedeeld, dan moet 
het geheel toch wel van een 
uitzonderlijke kwaliteit zijn. 
(vrijdag 6 oktober - 21ul0.). 

DE FILOZOOF VAN 
HACEM 

Vanavond komt de tweede 
van de negen episoden van het 
vervolgverhaal dat C.J. Staes 
en Maurits Balloort schreven 

Op de Vlaamse TV 
ZATERDAG 30 SEPTEMBER 
18 55 • Zandmonnetje — 19 00 Luccat, 
katholiek godsdienstige uitzending — 
19 30 : Bedreigde eilandbewoners — 
19 53 : Hier spreekt men Nederlonds — 
20 00 • TV-nieuws — 20 25 -'The Black 
ond White Minstrel Show — 21 05 : Echo 
— 21 35 : De onkreukbaren 45e afl : 
De VIS wordt duur betaald — 22 25 ; 
TV-nieuws. 

ZONDAG 1 OKTOBER 
15 00 Voor boer en tuinder — 15 30 : 
Tienerklanken — 15 55 ' D e Filosoot van 
Hagem berste afl — 16 30 : De zoon 
van de Sahara Ie afl — 16 45 : The 
Old Man ot Hoy, documentaire — 
18 30 Klein, klein kleutertje — 18 50 : 
Een verliefde wolk — 19 05 . Een geluk
kige familie — 19 55 : Mededelingen — 
20 00 : TV-nieuws — 20 15 : Sportweek
end — 20 40 : Speelfilm : Grote ver-
,wachtingen, van David Leon Met Join 
Mills, Jean Simmons, Martito Hunt en 
Finlay Curray — 22 30 : Marktkramers 
Documentatie — 23 05 : TV-nieuws. 

MAANDAG 2 OKTOBER 
14 05 • Schooltelevisie — 18 55 • Zond-
mannetie — 19 00 : Hobo, de kleine 
zwerver 17e afl : Do oude goudzoeker 
— 19 25 : Vergrootglas op de postzegel 
— 19 40 : Openbaar kunstbezit <r Memo
ries » door Fernand Knopf f (1853 1921) 
— 19 52 : Mededelingen. - De Weerman 
— 20 00 • TV nieuws — 20 25 : Film-
tribune De voder Hongoarse psycholo
gische film van Istvan Szabo, met Mik
lós Gobor, llona Retry en Klary Tolnoy — 
22 05 : Gastprogramma De Vlaams-na-
tionale gedachte en actie — 22.35 : TV-
nieuws. 

Onze selektie 

Grote verwachtingen » film van David Lean naar de roman van 
Charles Dickens - tnaandag 1 oktober a.s. om 20.40 u. 

ZATERDAG 30 SEPTEMBER 
20.30 BRUSSEL FRANS 
LES AFFREUX (Film van M. A l legre t ) 
20.20 NEDERLAND I 
WIE V A N DE DRIE (Spelprogramma) 
20.30 NEDERLAND II 
FILM OVER ICOR STRAVINSKY MET 
BALLETMUZIEK 
21.20 FRANKRIJK I 
PARADIJSVOGELS 
(van G M Martens) 
20.15 DUITSLAND I 
FRüEHLING IN BADEN-BADEN 
(Music Hall) 
20.00 DUITSLAND II 
KEINE LEICHE OHNE LILY 

(naar « Busybody » van Popplewel l ) 

ZONDAG 1 OKTOBER 
20.40 BRUSSEL NED. 
GROTE VERWACHTINGEN ( f i lm) 
22.30 BRUSSEL NED. 
MARKTKRAMERS (dokumenta i re) 
21.20 BRUSSEL FRANS 
LES SENTIERS DU MONDE 
(Amazonie) 
20.30 NEDERLAND I 
EEN MENS IS MAAR EEN MENS 
(ver f i lmde gesprekken) 
21.25 NEDERLAND II 
JO LEEMANS SHOW 
20 45 FRANKRIJK I 
PICKPOCET ( f i lm van R Bresson) 
22 05 DUITSLAND I 
AUFSTIEG DES VERBRECHENS 
20.00 DUITSLAND II 
VERLORENE ILLUSIONEN j(TV-f i im) 

MAANDAG 2 OKTOBER 
22 00 BRUSSEL NED. 
GASTPROGRAMMA (De Vlaams-na-
t ionale gedachte en aktie) 
20 30 BRUSSEL FRANS 
LE MAGAZINE 
DES CONSOMMATEURS 
21.00 NEDERLAND II 
HET LOON V A N DE ANGST ( f i lm ) 
21.05 FRANKRIJK I 
PAS UNE SECONDE A PERDRE 
(qu iz ) 
21.00 DUITSLAND II 
NEUN BRIEFE A N BERTA ( f i lm ) 

DINSDAG 3 OKTOBER 
20 25 BRUSSEL NED. 
BIOGRAFIE (een reeks programma's 
g e w i l d aan top f iguren u i t de amu
sementswereld) 
20.30 BRUSSEL FRANS 
LA GRANDE AVENTURE : LE CON-
VOt ( f i lm ) 
20.45 NEDERLAND I 
FORSYTE SAGA ( feu i l ie lon) 
20.50 FRANKRIJK i 

naar de gehjknamige roman 
van Jef Scheirs en dat door ] \^ 
Balfoort werd geregisseerd. 

Titten heeft met zijn kies-
propaganda de mensen in Ha
gem rijk getrakteerd en fijn in 
't ootje genomen. De pastoor 
heeft fel tegen de scheurlijst 
van de zwanskandidaat gepre
dikt, maar Titten wacht stoï
cijns zijn rekorduitslag af ;n 
het café Het Rode Roeleke. 
(zaterdag 7 oktober - 20u25.). 

DINSDAG 3 OKTOBER ' 
14 05 Schooltelevisie — 18 00 Schoot-
televisie — 18 55 : Zandmonne^ie —. 
19 00 . Tienerklanken — 19 35 Kwort-
Eefie — 19 52 • Mededelingen - Hl«r 
spreekt men Nederlands — 20 00 • TV-
nieuws — 20 75 : Biografie Vandoog t 
a Gilbert en Sullivan » — 20 55 D« 
bocht spel door Tank red Dorst — 22 05: 
Vergeef met te lezen — 22 40 : TV-
nieuws 

WOENSDAG 4 OKTOBER 
17 00 : Televisum — 18 25 : Schooltele
visie — 18 55 : Zondmonnefie — 19 00 : 
Jeugd zonder grenzen — 19 15 Kolet-
doscoop — 19 52 • Mededelingen - De 
Weerman — 20 00 : TV nieuws — 
20 25 . Mogul 4e afl : Een boon voor 
Willy — 21 15 : Verover de aarde Vogel-
pik op de maan — 22 05 : Het Engelse 
culturele leven Dit land : GFoet-Brittort-
nie — 22 30 : TV-nieuws 

DONDERDAG 5 OKTOBER 
14 05 • Schooltelevisie — 18 55 : Zond
mannetje — 19 00 : Zorro 4e otl. : Hef 
spook — 19 25 : Tienerklanken — 19 52: 
Mededelingen - Hier spreekt men Neder
lands — 20 00 : TV nieuws — 20 25 : 
Kruisende woorden Taalquiz — 20.55 : 
Mata Hari Verfilmd tv spel van Paul 
verhoeven — 22 I 5 . Premiere — 22 45 : 
TV nieuws 

VRIJDAG 6 OKTOBER 
1405 • Schooltelevisie — 78 25 • School
televisie — 18 55 : Zondmonnetio — 
19 00 : Filmmuseum van de schaterlach 
— 19 10 : De stod Een filmrepo'foge 
over Londen — 19 35 : Zoeklicht — 
19 52 • Mededelingen - De Weerman — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 . De heer en 
mevrouw Kan Kleinkunstprogrommo met 
Wim Kan en Corry Vonk — 21 05 : 
Speelfilm • Hamlet Het treurspel van 
Shakespeore, verfilmd en vertolkt door 
o a Sir Laurence Olivier en Jean Simorv 
— 23 30 : TV nieuws. 

LE TRIBUNAL DE L'IMPOSSIBLE 
21.00 DUITSLAND I 
FILM FESTIVAL : SPAETHERBST 

WOENSDAG 4 OKTOBER 
21.15 BRUSSEL NED. 
TIEN JAAR RUIMTEVAART 
20.30 BRUSSEL FRANS 
NEUF MILLIONS ( int . afctualitelten) 
20.30 NEDERLAND I 
ROOM AT THE TOP (Engelse f i l m ) 
20.55 NEDERLAND II 
BOEHM-BEETHOVEN ( f i lm) 

DONDERDAG 5 OKTOBER 
20.55 BRUSSEL NED. 
MATA HARI ( ve r f i lmd t . v -spe l ) 
22.05 BRUSSEL FRANS 
FILMMOLEN 
21.55 NEDERLAND t 
BRANDPUNT (aktual i te i tenrubr iek) 
21.05 FRANKRIJK I 

PALMARES DES CHANSONS 

VRIJDAG 6 OKTOBER 
21.10 BRUSSEL NED. 
HAMLET (speel f i lm) 
20.30 BRUSSEL FRANS 
LES FILLES (stuk van Jean Marsan) 
22.20 NEDERLAND I 
FARCE MAJEUR 
(ontspanningsprogramma) 
20.45 NEDERLAND II 
PRO SPORT (sportreportage) 
20.35 FRANKRIJK I 
Q N Q COLONNE A LA UNE 
( in format ie en aktual i tei ten) 

MORGEN 
zondag, 1 oktober 

TE GENT : 
KONGRES VAN DE 
BLAUWV0ET6EMEENSCHAP 

W i j nod igen a l l e s i n i j ) : i t i / an ten 
en snendcn \,in onze org.ini/utje 
uit : 
TE 15 UUR 

op de algemene konsres/ft-
tfttg nicl als gastst,i«ker 
Dr.s. iM. COi'i'lElEHS. 

TE 19 UUR 
op de fcrstavord vol fclein-
kim--t met Jo« Gh»;seB 9n 
Wtel C.ools. 
• 

Daarvour spreken we af in de 
ruime /.ileii Min het CASiXO, aitn 
het paik, *a GENT. 

BLU ü D.̂ .̂ .R TE MOGEN 
O.NTMOETEN. 
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CE ZIjT BEDANKT 

Merci Anderlecht et merci 
Standard, blokletterde Les 
Sports donderdag over heel de 
breedte van de bladzijde. 

Bedankt omdat ge gaan win
nen zijn in Karel Mai-xstadt en 
in Izmir. 

Het is passend en rechtvaar
dig dat Les Sports de dank van 
alle Belgen \envoordt voor de 
totaal onbaatzuchtige wijze 
waarop onze voetballers de 
roem van de dapperste Gallici-s 
zijn gaan vestigen ver over on
ze grenzen. 

Het is goed dat de natie ein
delijk eens beseft hoeveel dank 
zij Pol Slalom, Nico, Poep Vu-
ka en andere Pummy wel ver
schuldigd zijn. 

We zijn zo blij als een vogel-
ke dat onze jongens zo ver van 
huis lauweren gingen oogsten. 
Wij lezen met een krop in de 
keel welke schier onmenselijke 
inspanningen zij daarvoor heb
ben moeten opbrengen, hoe zij 
hebben moeten putten tot on
der de bodem van hun lichame
lijk en geestelijk kunnen, hoe 
zij eendrachtig en schouder aan 
schouder de zware strijd heb
ben gestreden, in de bres tre
dend waar één winnende sneef
de in deze onmenselijke strijd 
sans merci. Merci. 

Och, misschien hebt gij links 
en rechts iemand horen zeggen 
dat het allemaal zo « wreed » 
niet was, dat Karel Marxstad 
en Izmir eingenlijk maar goede 
tweedeklassers zijn. Geloof dat 
niet. Die dat zegt heeft de 
match niet gezien, en is daar
enboven een slechte Belg. 

Verheug u liever met ons in 
de grootse daden die de Vla
mingen (?) van Anderlecht en 
de Walen (?) van Standard heb
ben gesteld tot meerdere eer en 
glorie van ons land, en wees 
fier Belg te zijn, ook al hebt gij 
dan nog niet het A-vignet dat 
de weield ons benijdt. 

STILLEKENS TELLEN 
Wij geloven niet dat sport

lui doorgaans werkelijk belang-
lijke \erklaringen af te leggen 
hebben. En toch doet (een groot 
deel van) de sportpers alsof. 

In koeien van letters, over 
heel de bladzijde, worden woor
den van sportbeoefenaars afge
drukt, waarvan verwacht wordt 
dat ze zullen inslaan als de 
spreekwoordelijke bom. Bij na
der onderzoek hebben die woor
den ach toch zo weinig om het 
lijf dat ze niet eens het citeren 
waard zijn. 

Niettemin kunnen ze de ge-
intervieuwde dikwijls heel wat 
last bezorgen. 

Het is namelijk een betreu 
renswaardige gewoonte gewor
den hier ot daar een uitlating 
van een sportbeoefenaar uit het 
geheel van de tekst te lichten, 
en het als een vlammende titel 
bovenaan het stuk te plaatsen. 
Daardoor krijgt het natuurlijk 
een definitieve betekenis, die 
helemaal niet meer overeen
stemt met wat de spreker be 
doelde. 

Zo komt het dat sommige ge 
ïnlervieuwden in het verslag 
hun eigen woorden niet meer 
herkennen. 

Natuurlijk betreft het hiei 
een journalistieke handigheid, 
die moeilijk goed te keuien is, 
en die moeilijk in overeenstem
ming te biengen is met de eer

ste plicht van de pers : de waar
heid brengen. 

Verschillende sportbeoefe
naars hebben het al tot hun 
schade ondervonden : ze moe
ten voorzichtig zijn met som
mige op sensatie beluste, han
dige journalisten, wier enige 
bedoeling het is — en het is 
trouwens niet zo moeilijk — 
aan het slachtoffer ophefmaken
d e verklaringen te ontlokken, 
die dan nog eens dik in de verf 
worden gezet. Dat de spreker 
daarmee veel moeilijkheden 
kan krijgen is wel het laatste 
waar dergelijke journalisten 
zith zorgen over maken. 

«6ELZE» ARBITERS 

Het gebeurt nog regelmatig 
dat wedstrijden tussen twee 
Vlaamse ploegen geleid worden 
door een eentalig (fransspre-
kend natuurlijk) scheidsrech
ter. 

In verband daarmee pleit 
Jacques Lecoq voor tweetalige 
scheidsrechters in de hoogste 
afdeling, voor alle wedstrijden, 
en die tweetaligheid zou zich 
mogen beperken, zegt hi j , tot 
het kunnen maken in beide 
landstalen van de nodige op
merkingen en het kunnen van 
het veld zwieren in zijn moe

dertaal van een speler. En dat 
is, qua taalkennis, heus niet te 
veel gevraagd. Tenslotte hoeft 
een scheidsrechter met een spe
ler ook geen palaver aan te 
gaan, al schijnt dat tegenwoor
dig zo een beetje de gewoonte. 

Wel, hoewel er in de hoogste 
kompetitie maar vier waalse 
klubs spelen, en drie brusselse, 
en negen vlaamse, gaan wij ak
koord. 

Als de waalse minderheid ook 
akkoord gaat met een vlaams 
scheidsrechter, die tijdens een 
wedstrijd Standard - Olympic 
bij voorbeeld, in het Frans niets 
meer zou kunnen of willen zeg
gen dan « aux vestiaires » o£ 
iets dergelijks, en niet zou be
grijpen of willen begrijpen wat 
spelers en dirigenten en suppor
ters hem nadien allemaal wil
len duidelijk maken. En als de 
woorden als « sale flamin » niet 
meer gebruikt worden. En als 
die vlaamse scheidsrechter door 
de waalse klubs in het vervolg 
niet meer zou gewraakt worden. 
En als de bond, achteraf, bij 
het beoordelen van de kwestie, 
de taalarmoede van de scheids
rechter niet zou laten gelden 
als verzachtende omstandigheid. 

Als de feiten zullen bewezen 
hebben, dat de Waaltjes (en de 

Neger-speler Washington van Royal IV werpt in tijdens de bas-
ketbalwedstrijd Royal IV Anderlecht tegen standaard. 

Brusselaars, we zullen ze er maar 
bijnemen) daarmee vrede ne
men," dan zijn wij ook tevreden 
met eentalig franse scheidsrech

ters met de nodige minimum-
kennis aan Nederlands voor 
wedstrijden tussen vlaamse 
klubs. 

HET GEDING 
Onze zeer verduldige lezers behoren 

zeker niet tot die mensen, wier enige 
belangstelling uitgaat naar de sport-
bladzijden in de krant, en wier enige 
geestelijke aktiviteit bestaat uit het 
spellen van het verrukkelijke proza 
dat t>p genoemde bladzijden pleegt te 
verschijnen. Daarom veronderstellen 
we maar dat zij niet allemaal op de 
hoogte zijn van de < zaak Lantsoght >. 
Een voetbalaffaire, die de aandacht 
vestigt op belangrijke problemen, ei
gen aan de voetbalsport in ons land. 

Eerst bondig de feiten. De heer 
Lanlsoght, ondervoorzitter van Cercle 
Btugge wordt er Vp een bepaald 
ogenblik door een speler van Lierse 
van beschuldigd, hem te hebben wil
len omkopen. De voetbalbond rea
geert op die beschuldiging, veiwijst 
Cercle Brugge van eerste naar dei de 
afdeling, en veroordeelt de lieer 
Lantsoght wegens konuptie tot 
schrapping van de bondsUjstcn en 
toegangsveibod op alle z^etbalvclden. 

De heer Lantsoght neemt dat niet. 
Hij acht zich in zijn eer gehenkt, 
vindt de uitspraak lichtvaardig, xoant 
steunend op de ene verklaring van de 
Lierse speler, is van ooi deel dat hij 
niet de kans kreeg zich behoorlijk te 
verdedigen, gezien hij niet tijdig in
zage kreeg in het dossier, en voelt 
zich zeer tekort gedaan als hi] 's zon
dags niet meer naar de match kan. 
Omwille van dal alles lapt hij de 
voetbalbond een proces aan het been, 
en vraagt een schadevergoeding van 
' n miljoen. 

Verleden week heeft de tweede bnr-
geilijke kamer te Brussel het xKiiinis 
uitgesproken. En de Koninklijke Bel
gische Voetbalbond veroordeeld. 

De rechtbank was van ooi deel dat 
de bond inderdaad aan de heer Lant
soght niet de kans had gegeven zich 
behoot lijk te verdedigen. Dat is in 

strijd met de rechten van de mens. 
Daarvoor wordt de bond gestraft met 
een boete van één fraiik. Daarenbo
ven zal hij de heer Lant^ght 30.009 
jr. schadeloosstelling betalen, en het 
vonnis laten publiceren in één franse 
en vier vlaamse kranten, en in zijn 
eigen bladen Sportleven en La Vie 
Sportive. Indien dat niet gebeurt, 
komt er nog 20.000 fr. boete bij. 

De bond komt er nogal bekaaid af, 
zoals men ziet. Hij zal echter in be
roep gaan. 

Wi] hoeven niet op die volgende 
uitspiaak te wachten, om uit deze al 
enkele besluiten te tiekken. 

Wat de bond gedaan heeft, was 
t\>lkomen in overeenstemming met 
de reglementen van... de bond. Blijk
baar denkt het gerecht er anders over. 
Het zal dus eerst en vooial nodig zijn 
de bondsreglementen aan te passen, 
zodanig dat hun toepassing niet meer 
strijdig is met... de rechten van de 
mens. 

Ten tweede vragen wtj ons het vol
gende af : de bond had de heer Lant-
soght verooideeld en geshaft. op een 
manier die door hel gei echt met aan
vaard wordt. Bewijze de veivordebng 
van de bond. Moet de bond nu haar 
vonnis tegenover de heer Lantsoght 
intrekken, hem onkreukbaar veikla-
len na hem wegens korruptie veroor
deeld te hebben, zijn naam xveer in 
sierlijke letters inschiijx<en in de le-
denlijslen van de bond, hem xveer op 
de ondervoorzitterszetel van Cercle 
Brugge hijsen, en de poorten van de 
sladhns xvagenwijd openzetten, xian-
neer het hem zou believen daar bin
nen te gaan ? Ons tijkl dit eriket de 
logische kojikluzie uit het vonnis van 
de rechter te Biussel. 

En er is nog meer. 
Veronderstel dat de bond de straf 

van de heer Landsoght zou nietig ver

klaren, dus zijn onschuld erkennen. 
IVat moet het dan met Cercle Bi ugge, 
dat om dezelfde reden verwezen werd 
naar derde nationaal. Als de heer 
Lantsoght geert schuld treft, welke 
schuld zou dan de klub kunnen tref
fen f Moet men die ook niet in ere, 
en in hoogste afdeling herstellen, 
met vergoeding van de geleden scha
de? 

Er is nog dit. Wi] hebben de in
druk dat de rechtbank zich niet erg 
heeft bekommerd om de grond van 
de zaak, de mogelijke kon uptie, maar 
vooral oog heeft gehad voor de wijze 
waarop de bond zijn zaken beslecht. 

Maar stel nu eens dat de bond een 
gex'al van xuerkelijke korruptie te be
oordelen kiijgt, en een straf uit
spreekt. Veronderstel verder dat de 
veroordeelde klacht indient, en dat 
het gei echt weer de bond op zijn vin
gers tikt xvegens procedinefouten. 
Bijvooi beeld gebrek aan bewijzen. 
(Hoe zal men ooit korruptie kunnen 
< beii'ijzen > f). Dan zou de lAond 
met al het gelijk van de wereld onge
lijk krijgen, en de korruptie-meneer 

gelijk. 

In die zin is de uitspraak in de zaak 
Lantsoght etg belangrijk, en een pre
cedent dat x'èi strekkende gevolgen 
kan hebben. 

Enerzijds is het goed dat de bond 
eens duidelijk gemaakt wordt dat hij 
na een geding dat er geen is, niet het 
recht heeft omxville van wat voetbal-
gedoe zo maar iemand als korrupt Ie 
bestempelen. 

Anderzijds vragen wi] ons af of de 
uitspraak niet van die aard is dat zi] 
de stiijd van de bond legen de kor
ruptie nog zal bemoeilijken, x>f, met 
andere xuooiden, de koiruptie in de 
hand werken. 

Waaruit dan xveer eens blijkt dal 
stiaffen en processen niet hel middel 
zijn tegen misbruiken, en dat men de 
echte oplossing slechts kan verxvach-
Irii als alle spelers en alle klxibs spon
taan iedere x>oim van bedrog gaan 
xierwerpen. 

Dat is geen kxvestie van gerecht, 
maar van opvoeding. 
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OOK KUNST 
In de gemeente waarvan wij de eer 

hebben inboorling te zijn, was het zon
dag heel druk. Er was van alles te be
leven. 

Zo onder mjeer een voetbalwedstrijd, 
en een tentoonstelling van de werken 
van schilders uit de gemeente. 

De voetbalwedstrijd werd bijge
woond door achthonderd toeschou
wers. Toen we zondagnamiddag de 
tentoonstelling bezochten, waren we 
met zijn vijven in de zaal. 

Dit inspireerde ons tot een stukje in 
de aard van « alle belangstelling voor 
balleken-trap, geen belangstelling voor 
kunst en kuituur ». We hebben dat 
stukje zondagavond geschreven, en het 
daarnet in de papiermand gegooid. 
Want toen we deze namiddag nog md&r 
eens de schilderijen gingen bekijken 
zei een vriendelijke schilder dat er ze
ker al een vijfhondeid bezoekers wa
ren geweest . 

En dat verheugt ons oprecht. 
Het bewijst dat de mensen vandaag 

toch andere zaken weten te appreqie-
ren dan dikke billen en straffe adem. 
Immers, als men in een gemeente meer 
dan vijfhonderd mensen wil samen-
krijgen, moet de massa in beweging 
komen. Met de zg. elite krijgt men zo
veel volk niet samen. Wanneer men 
's maandags de krant openslaat, heeft 
men niet de indruk. Maar inderdaad, 
er bestaat een behoorlijke belangstel
ling voor de kunst, in brede lagen van 
de bevolking. Onze gemeente bewijst 
het. 

MEER BROOD 
« Echten » zeggen ons dat wij tegen 

de sport zijn en niet kunnen verdragen 
dat mensen door sportbeoefening goed 
hun brood verdienen en zelfs rijk wor
den. 

Ofwel « eksplikeren » wij ons slecht, 
ofwel verstaan zij slecht. Daarom nog 
maar eens het volgende : 

Wij zijn absoluut pro de sport, voor 

iedereen, mannen en vrouwen, ouden 
en jongen, zwakken en sterken, want 
wij aanzien de sport als de meest 
waardevolle vorm van ontspanning in 
onze tijd van trillende zenuwen, moor
dend lawaai, te intellektualistisch ge
richte opvoeding, te eenzijdig afge
stemde lichaamlij ke en te intense en te 
lange geestelijke arbeid. 

Tegen de beroepssport hebben wij 
inderdaad bezwaren, o.m. dat zij pre
cies afbreuk doet aan het ontspannend 
karakter van de sport, haar grootste 
hoedanigheid, en dat zij de beoefe
naars al te veel misbruikt, precies zo
als in de 19de eeuw de fabrieksarbei
ders mibruikt werden. En wat dat 
brood betreft, het is ons inderdaad een 
doorn in het oog dat enkelen rijk wor
den en de anderen het zout op hun pa
tatten niet verdienen. Wij zouden lie
ver zien dat alle beroepssportbeoefe
naars meer brood verdienen, in plaats 
van weinigen alles. 

WEG MET DE EED 
Gij weet dat alle atleten die tot dus

ver aan de olimpische spelen deelna
men echte liefhebbers waren, die nooit 
ofte nooit een rooie duit ontvingen 
voor hun sportieve pestaties. Ze heb
ben het allemaal gezworen bij de aan
vang van de spelen. En vermits er bij 
een eed niet gelogen wordt, worden 
wij verzocht het te geloven. 

Alle geruchten die men zo links en 
rechts hoort over atleten die, zoals een 
gewone « koereur » startgeld zouden 
vragen, zelfs hier bij ons, moeten dus 
beschouwd worden als vuige laster. 

En nu krijgen we de voorzitter van 
de Zweedse atletiekfederatie die ont
slag neemt, liever dan onder de lijst 
van de atleten die hij naar Mexiko 
stuurt te schrijven dat het allemaal pu
re amateurs zijn. Dat zou liegen zijn, 
zegt de voorzitter, en dat doet hij niet. 

De kwestie van het amateurisme is 
al oud. Ze moet maar eens opgelost 
worden. De oplossing is eenvoudig, 
dunkt ons. Ofwel neemt men voor de 

[||l««l| lijn ,li,i««|i' 

W E N T E L P O O R T 

type ALUGA 

Standaarduifvoering D C %#c -i» 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B R E V E T 
in gephoafateerde staalplaat. O 'S H Q Q 
Zeer lichte bediening. ,Z O U S? 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 & 132.36 

LE lOb 

itto É 

De ballen rollen duchtig elk weekend, zoals hier tijdens de match Daring CB — 
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spelen alleen werkelijke liefhebbers, 
ofwel schaft men de fameuze eed af. 
De eerste oplossing achten wij onmo
gelijk om vele redenen. Dus liever de 
tweede, met het verlies van de — ove
rigens sedert lang zieltogende — illu-
zie van de « zuivere sportman ». 

FABELTJES 
Niets zo leerzaam, zei onze « mees

ter » altijd, als het lezen van een goed 
boek. Wij hebben er zopas een gelezen, 
en hebben er inderdaad wat in geleerd, 
en wij hopen van u hetzelfde. 

In « Legende rond de Gele Trui » 
(Nelissen, Bilthoven en 't Groeit, Ant
werpen, 1958) verzekert Jan Lutz, die 
acht maal de ronde van Frankrijk ge
volgd had toen hij het boek schreef : 
« Er wordt in de sport slechts in heel 

enkele gevallen gebruik gemaakt van 
dope-artikelen, en slechts heel 
sporadisch kan er op misbruik worden 
gewezen. De verhalen over een veelvul
dig en zelfs grof gebruik van misterieu-
ze drankjes en pilletjes in de Tour zijn 
voor het merendeel fabeltjes ». 

Verder : Nogmaals, de vele verhalen 
over doping in de Tour de France zijn 
zeer en zeer sterk overdreven. Waarom 
ook zou een renner zijn gezondheid en 

carrière opofferen aan een mogelijk en 
zeer tijdelijk sukses ? Dat er echter ge
wetenloze soigneurs in de wielerwereld 
rondlopen, is algemeen bekend ». Of
wel is de toestand sedert 1958 totaal 
gewijzigd. Ofwel spreekt Jan Lutz over 
iets waar hij niet veel van gemerkt 
heeft, of vertelt hij ... fabeltjes, om de 
« pil »wat te vergulden ? 

m 
Wv 

^ 

m 

• ZEEVIS 
I j j voor vers 
K gebruik en 
3r \ voor de 
" • * DIEPVRIEZER 

A . B O V I T 
Vismijn 

Vraag kosteloos 
44, Oe«tende 
receptenboek |e nr 4 

W I M M A E S 
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PERS 

We zullen nog verschillende weken of 
eelfs maanden de gelegenheid hebben ons 
noodgedwongen te vermeien in het weder
zijds huwelijksbedrog tussen PVV en CVP. 
Want ieder van hen is zich reeds duidelijk 
in de voordeligste pozitie aan het wringen 
tegen dat men voor de echtscheidings
rechtbank van de verkiezingen zal ver-
Bchijnen. 

Wij nemen deze week even een kleine 
pauze in dit gadeslaan van de strijd in het 
nieuwe stijlhuishouden om even onder te 
duiken in kommentaren uit en oier het 
Tlaams-nationale midden. 

•T PALLIETERKE 

Ha ge wist het nog niet ? Dan kunt ge 
het nu vernemen. Een Angelsakber is be
vallen van een boek « The re-emergence 
of Fascisme ». De heropstanding van het 
fascisme. En als ge de verfijnde achter
grond, schakeringen van het vlaams-na-
tionalisme nog niet kende. Wel leer dan 
een stukje bij. 

Ook het Vlaamse fascistische varkentje 
wordt door Eisenberg gewassen. En hoe ! 
2o is er sprake over een jeugdgroep « Le-
bensbom ?•. Zoiets moet nogal een ontplof
fing geven. De Vlaamse gemeenschap heeft 
een groep opgericht « Anciens du front de 
l'Est » en ook een « Mouvement National 
Flamand ». Rob Maes is een welgekende 
rexistische leider. Dat is nog op verre na 
niet het ergste. De Volksunie ! Wat een 
Halin, een Louette, een Demany en een 
Kop Van Eynde in hun beste dagen nooit 
vermoed of geweten hebben, staat hier 
thans op wit. Schokkende ontstellende 
verbijsterende onthullingen. « Iedere zon
dag in de zomer worden vrachtwagens 
vol-agitators en zware jongens van de be
weging met hun zwarte Vlaamse leeuwen
vlaggen over heel het land uitgezonden om 
de franstalige gemeenten te terrorizeren 
en de tegenstanders neer te slaan in de 
schoonste traditie van de Hitlerjeugd ». 

Dat we dat niet vroeger geweten heb
ben ! We moeten een kaars branden voor 
Eisenberg, die de ogen van Vlaanderen 
opent. 

Het is niet alles. « De kommando's van 
de Vlaamse Volksbeweging, de militante 
vleugel van de Volksunie, dragen unifor
men met blauwe hemden, korte lederen 
broeken, laarzen en riemen — sommigen 
met de oude S.S.-leuze « Gott mit uns » 
op de gesp gegraveerd ». 

De V.V.B, als militante vleugel van de 
Volksunie... nee, dat heeft zelfs de arme ' 
notaris Daels niet verdiend. En Ijsenberg 
besluit ernstig : Geen wonder dat men 
onder de parlementairen van de Volks-
imie iemand vindt 
mans. Brr... 

als Dr. Hector Goe-

Het is dus niet alleen Hitler die schijn
dood i.s. Ook Dr. Goemans is slechts de 
gekamoefleerde heruitgave van Dr. Goeb-
bcls. Dat weet ge dan weeral. 

LINKS 

Die doen nog geleerder. Een mistgordijn 
over echte en vermeende medewerkers 
aan ons aller « Wi.F » wordt hier met een 
ruk opgetrokken. Wat etikettenplakkeitjes 
zijn die jongens van links toch. Als met 
dergelijke ver-van-de aktiviteit-staaude fi-
lozofen de nieuwe richting in de BSP 
moet doordringen zal het nog lang duren. 

« Levet .Scone. een Antwerpse volksge-
mcenscliapsuitgexcrij, kondigt ons ten 
nieuw boekenrijtie aan. Men be\eelt ons 
aan te lezen : « Het Boek der Schande » 
van Claus Schermsake en het « Eeest van 
de Haat » van Nemrod. Beiden zijn aar
dige medewerkers van « Wl.I T>, hef Volks-
uniewceki)lad. 

Beide boeken handelen over de bloedige 
en mensonterende re|)!essie. ik heb niets 
tegen een boek dat de fouten begaan tij
dens de repressie onderzoekt in het licht 
van de algemene toestand waarin we ons 
op bet einde van de bezetting bevonden. 

Ik wou alleen de folder aanhalen als 
illustratie van ons rechts nationalisme, 
dat niets geleerd beeft. Voor degenen die 
nog twijfelen aan dat breed progressisme 
dat men in de Volksunie vooropstelt, vol
staat het te lezen : « Meer nog : valse de-
mokraten zijn opgestaan. Zij ondermijnen 
ons heerlijk patrimonium. Met leuzen als 
t nuchter worden », « ruk naar links », 

« progressisme *, « het verleden is voor
bij >, « alles maar vergeten », enz. (in fei
te is 't een proruisis-chinees ageren) 
wordt onze strijdmacht ondermijnd. En 
juist daarom wordt de strijd om amnestie 
op het achterplan geschoven... >. 

Die mannen krijgen elke week hun pro
za in « WIJ ». Hun naam wordt zedig ver
zwegen. Hij klinkt nog te bitter voor niet-
ingewijden. Inmiddels maken zij de opinie 
van de Volksunie, ondanks Schiltz, Wim 
Jorissen en andere demokraten >. 

DE DAGERAAD 

Is een Volksunieafdelingsblad van .A.n-
derlecht. 

Bij het begin van het nieuwe werkjaar 
citeren we graag een stukje uit dit goed-
verzorgde blaadje. Als we allen weer vol 
ijver aan het nieuwe winterseizoen begin
nen onthouden we toch best de hier ge
maakte bedenkingen om « het gestadig vol 
te houden ». Want zelfs als de zege niet 
voor morgen is, zal het van ons afhangen 
of die zege bereikt wordt. 

« Ik dacht ook aan de woorden van een 
Engelse protestant, toen ik gedurende de 
oorlog met hem sprak over godsdiensten : 
« De katolieke godsdienst is zeer mooi, 

, maar hij bederft veel door van de men
sen de onmogelijke volmaaktheid te ver
wachten. Daardoor stoot hij vele mensen 
af en jaagt ongetwijfeld velen van zijn 
aanhangers naar onverschilligheid of on
geloof ». 

Koppelen wij die twee feiten samen : 
enerzijds dat men van de mensen niet 
meer mag verwachten dan wat bij elk van 
hen menselijk is en anderzijds dat bet on
redelijk aansporen tot moedige en vol
maakte daden onvermijdelijk de massa 
moet afstoten, dan komt elke mens, die in 
de maatschappij bewust is van zijn ver
antwoordelijkheid, tot het besluit dat hij 
niet mag overdrijven en dat hij de mensen 
moet aanpakken met takt. rekening hou
dende met hun aard en de omstandighe
den waarin ze verkeren. 

Zoiets geldt vooral voor hen, die open
lijk ijveren voor de Volksunie en die zich 
bv. bezighouden met het verkopen van 
hun blad op straat en aan de kerken of 
die huisbezoeken afleggen. 

Indien men bewust is zelf tot de « hel
den » of tot de « moedigen » te behoren, 
dan vooral moet men begrip tonen voor 
de anderen en steeds beseffen dat men 
« geen vliegen vangt met azijn j> en dat 
men de meeste mensen afstoot met ver
wijten en radikale uitspraken. 

In een beperkt groepje goedgezinden 
kan men mi.sschien sukses (?) oogsten 
met een « Belgikske nikske s>, maar ik ben 
overtuigd dat elke keer men zoiets roept 
in het openbaar, zo zeker als iets onze 
vooruitgang bij velen ernstig wordt ver
traagd. 

Het kan toch nooit onze bedoeling zijn 
in een klein groepje goedgezinde despe
rado's te blijven ronddraaien, die elkaar 
•met slagzinnen ophitsen tot krankzinnig
heid toe. Zoiets ware ten opzichte van ons 
volk misdadig, want op die manier berei
ken wij nooit de politieke macht die on-
ontbeerliik is om voor ons volk de meest 
ideale levenskansen 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 vol
ledig mogelijk. Daartoe is vooral de 
kracht van het nuchtere idealisme nodig, 
samen met liet voorbeeld van een ernstig 
beleefde overtuiging, die eerbied en na
volging afdwingt ». 

WALTER LUYTEN. 

SÜKSES VOOR 
« TOERISTISCHE GfOS VOOR 
DE VOERSTREEK » 

Sinds de overheveling van de 
NOeistreek naar Limburg groeit het 
toerisme aldaar met rasse schreden. 
Gedurende het voorbije seizoen 
kwamen weer eens duizenden toe
risten, \eel ineer dan vorige jaren, 
op bezoek in de mooie en rustige 
\ oercioriien. .Allerlei rallys stuw
den mensen naar de Voer. Een ne-
derlands autocarbedrijf begon met 
een wekelijkse tocht door on/,e 
dorpen. In de Voerdorpen zelt 
startte men dit jaar met een res-
tnurant en met verscheidene zonier-
liuisjes. Het « Toeristische giJs-
boekje », in juli jl. uitgegeven door 
de Bond der Vlamingen van Oost-
l>el'.;ië, kende een enorm sukses. De 
eerste oplage is haast uitgeput. 
Daarom raden we alle vrienden 
\an de Voerstreek aan spoedig het 
gidsboekie, dat niet vele fotos is op-
gesnuikt, als herinnering aan een 
voorbij bezoek of als voorberei
ding op een komende tocht naar 
dl- Voerstreek, te kopen.-

Bestelt dus onmiddellijk de «gids 
voor de Voerstreek» op adres : 
Bond der Vlamingen van Oost-
Bclgië, Hasseltsestraat 41, te Ton
geren, door storting van 30 fr. plus 
2 fr. voor verzendingskosten op 
P.R .1.138.48. 

Van de V.U.-leiding 

KADERDAGEN IN OKTOBER 

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

1. Inleiding en verwelkoming door volksvertegenwoordiger Coppieters « kader
vorming in dienst van een nieuwe gemeenschap ». 

2. Sektie Regionale Pers, voorzitterschap Edgard Bouwens. Inleiders : Toon van 
Overstraeten en Mik Babyion. Bespreking en praktische besluiten. 

3. Middagmaal en pauze. 
4. Sektie Jongerenwerking en de Volksunie. 
Voorzitterschap : drs. Coppieters. Gespreksforum : VUJO-presidia, VNSU-presi-

dia, Walter Luyyten. Bespreking en praktische besluiten. 
.5. Slotrede door voorzitter Fr. Van der Eist. a Opdracht en toekomst van de 

Volksunie ». , 

Aanvang te iO uur. Slotzitting te 17 uur. 
Zondag 15 oktober : « Pergola », Heist op den Berg voor Limburg, Brabant Ant

werpen. 
Zondag 22 oktober : « Riva », Deurle, voor Oost- en West-Vlaanderen. 

WAARSCHUWING TEGEN AFLEIDINGSMANEUVERS 
Naar aanleiding van de voetstappen, door CVP-voorzitter Houben bij de 

premier gedaan, o.m. met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Universi
teit van Leuven in wetenschappelijke raden en kommissies, wijst het Partijbestuur 
van de Volksunie er op, dat van afzonderlijke vertegenwoordiging per taalafde-
ling geen sprake kan zijn. Slechts na volledige splitsing van de katolieke universi
teit in twee « autonome > universiteiten, een nederlandstalige en een frans
talige, zal automatisch een afzonderlijke wettelijke vertegenwoordiging moeten 
worden toegestaan. 

Mede naar aanleiding van de bemoeiingen van de h. Houben, waarschuwt 
het partijbestuur van de Volksunie de publieke opinie in Vlaanderen voor het 
periodiek opgewarmd decentralizalieprogram van de CVP, dat alleen maar — 
net zoals de zogeheten kulturele autonomie — de aandacht moet afleiden van 
de doorgezette Brussels-centralistische politiek op alle vlakken en op alle ge
bieden. 

PROTEST TEGEN BEDRIJFSSLUITINGEN 
Het partijbestuur van de Volksunie vernam met onsteltenis dat 2.000 mijn

werkers te Eisden zullen afgedankt worden. 

Het partijbestuur van, de Volksunie stelt eveneens vast dat gedreigd wordt 
met fabriekssluiting of dat massale afzeggingen plaats vinden in bedrijven te 
Diksmuide, Waarschoot en Herentals. 

Het partijbestuur van de Volksunie protesteert daarbij scherp tegen het feit 
dat minister Van Offelen een onverantwoorde politiek blijft voeren van ekono-
mische voorrang voor Wallonië en eist dat ook in Vlaanderen geen massale af
dankingen zouden gebeuren" zonder voorafgaande ekonomische omschakeling. 

DOSFELINSTITUUT LESSENCYKLUS 1967-68. 
Na het giote sukses van de voorjaarscyklus, richt het Lodewijk Dosfelinstituut 

een uitgebreide wmtercyklus in voor kaderleden, hoogstudenten en VU-jongeren. 

Verscheidene nieuwe gast-lcsgevers met naam zullen, met de vroegere lesgevers, 
op volgende zondagen hun onderricht verstrekken : 
.n .f^y.*""" ''"̂  kïHlerschooI van Leuven (in de salons Georges, Hogeschoolplein) op 
19-11, 10-12, 21-1 en 18-2. 

b) voor de kaderschool van Cent (in het VTB-lokaal, Kalandenberg 7) op ''G-ll, 
1/-12, 28-1 en 25-2. 

De kursuszondagen zijn als volgt ingedeeld : 
10-12 uur : 2 les.sen van 50 minuten, met pauze. 
12-12 uur 45 : seminarie. 
13-14 uur ,30 : gezamenlijk middagmaal ter plaatse tegen gunstprijs. 
14 uur 30 - 16 uur 30 : 2 lessen van 50 minuten met pauze. 
16 uur 45 : koffie. 
17-18 uur : diskussie der gespreksgroepen en samenvatting. 

/i-vl'ïf'^'"''^'''"*^*^" • ^'''" •* ' ° ' ^" '" ' ' ' ^^ oktober 1967, door storting van 300 fr. 
(VNSU en \ l . l O 1.50 Sr.) op postrekening 4147.47 van E. Slosse, Hlslioutbaan 25, 
Schoten. Na oktober kan geen enkeje inschrijving nog worden aanvaard. 

De slotdag zal plaats .grijiien op 17 en-of 24 maart 19ti8 te Bemelen bij Maas
tricht in Nederland (afreis met autocars vanuit Gent en Leuven). De brevetten zul
len daar worden uitgereikt en een forum over het nederlands kultuurpatrimonium !n 
Europa zal worden gehouden met nederlandse parlementsleden uit verschillende 
partijen. 

Alle bijkomende inlichtingen sta,nn vermeld in een uitgebreid folder, dat ver
krijgbaar IS bij meiuffer Dujardin, Mechelsesteenweg 314, Edegem. In het folder 
steekt ook het inschrijfformulier. 

• P*̂  VL'-afdelingen zullen via hun arrondissement om folders bekomen, de VlN'SU 
via hun bestuur van Gent en Leuven. 

\Vaclit niet te lang met inschrijven : het aantal is beperkt lot 150 kursisten per 
school. 

WALLONIË ANDERMAAL BEGUNSTIGD 
Het partijbestuur van de Volksunie heeft de regeringspolitiek onderzocht in ver

band met de regionaal ekonomische hulpverlening. 

Verschillende tekenen wijzen erop dat de regering sedert versdiillende maan
den op brutale wijze de industrievestiging in ons land naar Wallonië oriënteert bij 
zoverre dat buitenlandse investeerders bij voorbaat worden afgeschrikt om moge
lijke vestigingsplaatsen in Maanderen te onderzoeken. 

Het partijbestuur van de Volksunie verwijst in dit verband naar de motie van 
de \Ve.stvlaamse Ekonomische raad waarbij het zich volledig aan.sluit. De Westhoek 
en Limburg hebben op nationaal vlak recht op een volstrekte voorrang bij de toe
passing voor de regionaal-ekononiische hulpverlening. 

file:///l.lO
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ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
VOORBEREIDING 
NATIONALE BETOGING 

Het provinciaal komitee Antwer
pen doet beroep op de aktieve me
dewerking van alle o\ertuigde 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. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
DR. H. BALLET 

Zitdag op maandag 2 oktober van 
18 uur 30 tot 19 uur 30 bij hem aan 
huis, .Tan v. Rijswijcklaan 74, te 
Antwerpen. 

KINDERFILMCLUB JEFI 
De antwerpse kinderfilnicUib 

c Jeli » opent haar tweede sei/;oen 
op zaterdag .30 september e.k. te l ï 
uur in zaal Elckerlijc met de ame-
rikaause kleurfilm op breed scherm 
« Elza, de leeuwin » (Born Free), 
van James Hill. Deze film werd ge
draaid naar het wereldbekende 
boek van Joy Adamson. 

ïoegangskaarten elke dag van 14 
tot 18 uur bij Christiaensen, Huide-
letterstraat 13, Antwerpen of tele
fonisch op het sekretariaat, tel. 
38.12..51. 

20 fr. leden, 30 fr. niet-leden, NOI-
wassenen 25, 30 en 40 fr. 

VOOR ONZE JEUGD 
Zaterdag. 14 en zondag, 15 okto

ber 1967, richt het Jongeren Steun-
koniitee, gewest Antwerpen, — een 
ouders- en vriendenkring van de 
Maams - Nationale Jeugd — zijn 
eerste echt Vlaamse Kermis in de 
« Parochiezaal », Kronenburgstraat 
28, Antwerpen in. 

Talrijk en gevarieerde attrakties 
zo voor jong als voor «: oud »; zo 
op zaterdag als op zondag. Zater
dag opent de kermis te 16 uur en 
te 20 uur wordt er uitgenodigd voor 
de dans. 

Leider is de bekende animator 
Jan de N'el; voor de muzikale be
geleiding en zwier zorgt het orkest 
« The Raindrops ». Toegang \r i j . 

LEDENSLAG 
Steeds maar nieuwe leden in on

ze afdeling. O p enkele maanden 
tijd brachten onze propagandisten 
nu reeds 170 nieuwe leden aan. 

KOLPORTAGES 
Volgende tocht met radiowagen 

op zondag 19 november op Antwer-
pen-Kiel. Vertrek om 10 uur lokaal 
« Breydel » 7de Olympiadelaan. 

De tocht vorige zondag op Ant-
werpen-Luchtbal met radiowagen 
bracht eens te meer een groot aan
tal nieuwe simpatizanten bij. In de
ze bij uitstek gekende rood-geel ge
deelde wijk wonen er heel wat 
meer \'Ü-sinipatizanten dan door 
de traditionelen verwacht. 

Borgerhout 
GOED VAN WAL GESTOKEN 

Kunnen wij de eerste aktie \an 
onze propagandaploeg betitelen. 

Uit een kort gesprek met de \er-
aiitwoordelijke van de propaganda 
bhjkt dat er reeds drie keurploe-
gen «erden ge%ornid om huisbe
zoeken ;>f te leggen met het oog op 
aanwcrxlng \an nieuwe leden en 
abonnees. 

lexens is dit de kern om maande
lijkse kolponages te houden. Voor 
die kolportages rekenen wij ten 
stelliirste op de medewerking van 
vele leden. Zij die niet ten achter 
willen l)lij\en kunnen zich wenden 
tot de h. A. Storme, Ketst raat 90, 
" ' l-nins Dirks, Karel Van den Oe-
veistraat 26, Borgerhout. 

Iedereen kan zijn steentje bijdra
gen door namen en adressen, of 
adressen alleen, xan simi)alizanten 
aan een van deze adressen over te 
maken. 

'>e maandelijkse kolportages heb-
»en plaats de zondag volgend op 
de ledenvergadering (telkens de 
tweede vrijdag xan de maand). 

Deurne 
5 NOVEMBER 1967 

i^teun kan o\ergeniaakt worden 
op volgende wijze : 

Storten op PR 161.64 Kredietbank 
Vcnneborg Deurne met vermelding 

op strook « voor rekening 595 - Be
toging 5 november ». 

Onder gesloten omslag naar het 
sekretariaat : Koördinatiekomitee 
5 november - Gen. Slinteneyerlaan 
117, Deurne. 

Mechelen 
KADERDAG 

Bij het begin van het nieuwe po
litieke werkjaar richt ons arr. een 
kaderdag in, die van groot belang 
zal zijn voor de werking in het 
jaar 1967-68. Deze kaderdag gaat 
door te Lier zaterdag 30 septem
ber, zaal Belgrado, Lisperstraat, 
Lier (aan barreel van Lisp), begin 
te 14 uur 30 met volgende agenda: 

1) Reeks korte uiteenzettingen 
« Zo zie ik het » (5 m. per man) : 
O. Renard : de VU-genieenteman-
dataris in zijn «gemeente. G. De-
lang : de V U-propagandist en de 
penetratie in niet politieke organi-
zaties en akti\iteiten. W. Austens : 
het beeld van de VU-afdeling bij 
de ganse gemeentebevolking. L. 
Van Dessel : elektoraal-renderend 
dienstbetoon in de gemeente. L. 
Van den Bergh : een VU-bal doen 
lukken. J. Goris : huisbezoek bij 
politiek - weinig - belangstellenden. 
I .̂ Ribbens : kantonnale afgevaar
digden - opdracht en noodzaak. De 
Block : hoe gestrande afdeling op
nieuw op gang brengen. B. Dosfel: 
wat kan en moet een VU-afdeling 
doen niet en voor de omroeper. G. 
Wagemans : doel en betekenis van 
verkiezingen in afdeling. 

Daarna : korte tijdspanne voor 
aan\u!!ende vragen en antwoorden. 

2) Senator De Paep (Beveren) : 
<r Ervaringen in ons arrondisse
ment ». Pauze. 

3) Werkplan van afdelingen met 
aiT. bestuur. 

A. Overzicht van de werking : le
den - abonn. - aktiviteiten : Rib
bens. 

B. Financieringsproblemen : 
boekhoudkundig : L. Huwels. Fi-
nanc. mobilizatie : W. Jorissen. 

C. Dienstbetoon : Ribbens en 
Sels. 

D. Propaganda : koljjortage, pam
fletten : F . Van Dessel, W. Luy-
ten. 

E. Betoging 5 november en slot
woord : E. Bouwens. 

Merksem 
KOLPORTAGE 

Zaterdag 30 september te 16 uur 
(4 uur namiddag) kolporteren wij 
in onze gemeente met ons week
blad « Wij j). Ditmaal zal een mi-
krowagen de kolportage opluiste-
len. Bijeenkomst, Gen. Mahieu-
straat 55, ten huize van Renaat 
Devriendt, kwartier voor vier. Alle
man op pos t ! 
LEDENSLAG 

Er zijn nog lezers van cc Wij » 
die geen lid zijn van de \ 'olksunie. 
Bij het gebeuren van deze dagen, 
mogen wij er toch wel op aandrin
gen dat zij zich niet meer zouden 
bezinnen, maar onmiddellijk een 
briefje van 50 frank in een omslag 
zouden ojjsturen, met naam en 
adres aan ons sekretariaat Em. Le-
mineurstraat .33, Merksem. 

Verzoek tot opgave van nieuwe 
adressen op het sekretariaat. 

HUISBEZOEKEN 
Enkele van onze naaste medewer

kers zijn bezig met huisbezoeken 
af te leggen. Weer vragen wij na
men en adressen van te bezoeken 
vlaamse gezinnen die ons gunstig 
gezind zijn of het kunnen worden. 

Wij vragen ook nog een paar ka
meraden, om gedurende de lange 
winteravonden, een paar keer op 
de maand mede op stap te gaan 
om huisbezoeken af te leggen. 
BAL 

Wij nodigen al onze leden en 
simpatizanten uit op het bal van 
Groeninghe, op zaterdag 14 oktober 
19(i7, te 20 uur in de zaal de Gar 
ve, Van Praetlei, Merksem. 

Orkest : de D'Hoveresco's. Deel
name in de onkosten 20 fr. 

Temse 
REKORDS GEBROKEN 

Op de eerste arr. kol]K)rlage van 
het nieuwe seizoen werden twee 
lekords gebi'oken. 

Met 545 verkochte nummers werd 
het rekord te Temse gebroken. Dil 
" a s het rezultaat van de ploegen 
van de Scheldekant (285), Melsele-

Zwijndrecht (150) en Lokeren (110). 
Het persoonlijke rekord werd door 
Leon De Witte uit Bazel op het 
fantastische aantal van 57 gebracht. 
Met dergelijke propagandisten moe
ten wij vooruit! 

Willebroek 
EERSTE VLAAMS 
LUSTRUMD ANSFE EST 

Zaterdag 14 oktober 1967 te 20 
uur 30 in de gloednieuwe Rubens
zaal, Mechelse steenweg 186, te 
Blaasveld (bij Willebroek). 

Dans- en showorkest « Jazzklub 
62 » onder algemene leiding van 
Frans De Borger. Muziek - zang -
gezelschapsdansen. Toegang 25 fr. 
Reuzetombola met prachtprijzen. 

Wijnegem 
NAAR ANTWERPEN 

O p 5 november a.s. gaan de Wij-
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 
Zandhoven de karavaan vervoegen. 

BRABANT 

Brussel 
5 NOVEMBER 

Dat Brussel en randgemeenten 
met zo talrijk mogelijk aan de be
toging zal deelnemen moet niet ge
twijfeld worden. 

Teneinde het voor onze leden me
dewerkers en vrienden simpatizan
ten van andere vlaamse verenigin
gen of groeperingen gemakkelijk, 
aangenaam en doeltreffend te ma
ken, legt de Volksunie in samenwer
king met de Vlaamse Gemeenschap 
Brussel een autobusdienst in. Er 
zal uit Brussel vertrokken worden 
te 9 uur aan het lokaal cc Uilenspie
gel », Pletinckxstraat 38; met tussen 
9 uur en 9 uur 30 de volgende stil-
slande : a) Vlaamse Schouwburg; 
b) gemeentehuis Laken; c) hoofd
kerk van Laken; d) Mutsaard-Ne-
der-over-Heembeek en Strombeek-
Bever. 

Terugreis rond 16 uur. 
Men kan van nu af inschrijven 

in 't lokaal, tel. 121314 bij de be
stuursleden of in de gekende 
vlaamse drankhuizen te Brussel. 
Reiskosten 85 fr. Kentekens zijn 
reeds ter beschikking in de lokalen 
tegen 20 fr. 
TENTOONSTELLING 
SINT-MAARTENSFONDS 

Zaterdag 30 september in « Uilen
spiegel », Pletinckxstraat 38, Brus
sel l. Aanvang te 16 uur einde rond 
22 uur. 

Te 20 uur filmhalfuurtje. 
VERGADERING WERE-DI 

De kontaktvergadering van het 
Verbond van Nederlandse Werkge
meenschappen te Brussel kende een 
bevredigende opkomst en iedereen 
kon zich akkoord' verklaren, met 
het konkreet werkprogramma. De 
vormingscyklus zal in meerdere 
plaatsen doorgaan. Voor Brussel 
zijn een drietal in de maak. 

Brussel • Halle - Vilvoorde 
ARRONDISSEMENTSRAAD 

De arrondissementsraad verga
dert op zaterdag 30 dezer te 15 uur 
te Strombeek-Bever. Naam en 
adres van de zaal worden later me
degedeeld. 

De agenda van de raadsvergade
ring oiTivat : 

1. Beslissingen van de partijraad. 
2. Rondvraag. 3. Aanvullende be-
stuursverkiezingen. 4. De nieuwe 
abonnementenslag (spreker T. Van 
0\ers t rae ten) . 5. De VU-uitgave 
'.oor Brussel (spreker : dr. V. An-
ciaux). 

Leden van de arrondissements-
laad die geen schriftehjke uitnodi
ging zouden ontvangen dienen hui
dige mededeling als oproep te be
schouwen. 

Dworp 
VU-FEEST 

Zaterdag 30 september, zondag 1 
oktober en maandag 2 oktober richt 
de jjlaatselijke aid. haar jaarlijkse 
mossel- en frietkermis in. Verder 
op de spijskaart : tomaten met gar 
naai. Koffie en taart. Gezellige 
weinstube. Opbrengst voor ons 
jaarlijks Kerst- en Sinterklaasfeest 
en vlaggenaktie. 

Zaterdag 30 september verwach
ten wij alle simpatizanten uit het 
omliggende. 

Zondag 1 oktober van 12 uur af. 
Tel. 02-565246. 

Lokaal : De Leeuwerik, Kerk
straat 34, Dworp. 

Eppegem - Weerde 
3de VU-NACHT 

De afdeling houdt op 30 dezer 
haar « 3de VU-Nacht » in de zaal 
Rubenshof te Eppegem. Vanaf 21 
uur tot in de vroege morgen speelt 
het radio- en t.v.-orkest van Stan 
Philips ten dans, en staat het in 
voor een sfeervolle feestavond. De 
afdeling verwacht al haar leden, 
simpatizanten en vrienden. 

hHYPOTEKEN 
V 1'"-2'"n)S'"RANG 

TOr 700% DBR WAMOe VANS TOT 30JMR 
BCKOEPSKKEDIETEN voor ZELfSTANDIGEN.. 
UITBR.ZAAK-AANKOOP MAT- STOCK em. 

MEVEKAN 
Ter Rivierenlaan..57 DeurneC. 
• WIJ KOMBN THUIS • TEL"/35.19.71- o"/S3l.S3 

VLAAMS NATIONAAL 
STUDIECENTRUM 
VOOR PROVINCIE- EN 
G E M E E N T E 
MANDATARISSEN 
• 
COLLOQUIUM OVER : 

— verhaalbelastingen 
— stedebouw en ruim

telijke ordening 
— onteigeningen 
— werking gemeente

raad en schepenkol-
lege 

— gemeentebegroting. 

Te LIER, Lisp, lokaal Bel
grado, op zaterdag 7 okto
ber 1967, om 14u 30. 
• 
Te GENT : in lokaal Roeland 
op zaterdag 14 oktober 1967, 
eveneens om 14u 30. 
• 
Alle mandatarissen en toe
komstige mandatarifisen zijn 
welkom 1 

B E K W A M E 
VR. B E D I E N D E 

Steno - Machineschrijv. 
Sekretariaat. 
35 uur per week. 
Gd loon. Te Brussel 15. 

Schrijven bureel blad onder 
letters T 177. 

ZOEKERTJES 
Kunstenaarspaar biedt te koop 

schilderijen, tekeningen, beeld
houwwerk. Portret ten op bestelling. 
Bur. blad T 171. 

Uit Kongo weergekeerde meka-
nieker zoekt plaats. Heb 20 jaar 
ondervinding Diezel - essence en on-
derhoudsniekaniek. 10 jaar garage-
chef. Plaatsofferten aan bur. blad 
onder letters J L - T 175. 

1. Handelsvertegenwoordiger voe-
dingswai'en 26 jaar. 

2. Steno-dactylo - 19 jaar • vier-
talig. 

3. Arbeider voor elk werk - 29 
jaar, zoeken passende betrekking. 

Allen omgeving Gent. Voor in 
lichtingen zich wenden : Osw. Van 
Ooteghem, provincieraadslid. Rode 
Kruisstraat 7, Gentbrugge, tel. 09-
52.72.87. T 179. 

Hotelportier - telefonist 35 j . we
gens overtuiging cc buitengewerkt » 
zoekt gelijkaardige betrekking even
tueel ook licht magazijnwerk (bezit 
diploma A3 houtbewerking). Liefst 
te Brussel. Mogelijks Mechelen ot 
Antwerpen. T 178. 

Gebroodroofde omwille van zijn 
overtuiging, 35 jaar, zoekt betrek
king. Wie tegen de in 1967 gevoerde 
lepressie iets doen wil en kan, be-
zorge ons een werkgelegenheid. 

Adres redaktie welke doorstuurt 
T 176, 

(Jevraagd heren in bezit van wa
gen, als raadgever, hoge blijvende 
bijverdienste met standing. Geen 
verkoop of verzekeringen. 

Schrijven G. N'erhamme. Roei-
spaanstraat 19, B. Gent. T. 180. 

Jong technisch ingenieur mecha-
nlka zoekt passend werk. T 181. 

Bedrijf omgeving Mechelen zoekt 
kantoorkracht : grondige kennis 
van Ned.. Duits en Frans. Goede 
l>etaling (volgens kapaciteit). Schr. 
kantoor blad onder T 182. 

loofdredakteur 
T. van Overs t rae ten . 

Alle br iefwissel ing voor r e 
dak t ie naa r : 
Rota typ, Sylv. Dupuislaan 
110, Brus . 7. - Tel . 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnie r l aan 82 
Brussel 1. • Tel . : 11.82.16 
Alle k lachten voor niet ont
vangen van blad op dil 
Adres. 

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

450 h 
Steunabonnemen t : 750 F. 

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

\ l l e s tor t ingen voor het blaö 
>p pos t r eken ing : 17 113P 
< W U > - Vlaams-nat ionaal 
weekblad 

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

Aanbevolen 
Huizen 
€ P I E T P O T > 

An twerpen ' s gezelligste 
Bierke lder 

Gro te P ie te r Po t 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.T. 

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

Becoek c De vee rman > 

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

Uitbater : Jan Brugman». 
L8 110 

De «pecialist der 
•tandaarddeuren 

J. LEEMANS, Deurne «. 

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

. LB l i s 

EURO-OOMl 

Moderne wooninricbtin; 
Kruidtuinlaan b 

(tussen A. Maxlaan en 
E. Jacqmainlaan) • BRUSSEL 

TeL ; 02/18.17.17 

BLANKENBERGE 

c Rubensbof > 

Westsir. 79, T. : (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

. ut 115 

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

Kamers • voi pension 
gezellige sfeer 

Verminder ing »oor groepen. 
El isabeth I. 105. Tel. 6.32.70. 

LB 116 

Breydelhot BRUGGE 

' Jozef Suveestraai ". 
Celagzaal :2U plaatsen 

Tel. ; 050/350.67 
uB 117 

bij de meester u u r w e r k m a k c r 

S L A E T S 

Dewin te r s t r . 11 • Oudergem 
T. 72.45.43 T e r m i n u s tr . 35. 
10 % kor t ing ». leden V.ü. 

LB 118 

F r P A R Q Ü I N P v b a 

Lg Lobroeks t raa t 44 

ANTWEKPEN. 
Telefoon 03/36.16.47. 

Kuipen en s tape lbakken voor 
pekel, d iepvr ies , verpakking, 
s tocker ing 
Polvethyleen • zakken. veJ-
len en folie op rol. 

KAADPLEEG ONS, 
LB 120 

file:///bonnement
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bewegings^Jzer 

AKTIVITEITSKALEND ER 
Vrijdag 6 oktober : alle optimis-

len gaan met ons mee naar de 
Wieze tJctobcrfeesten. Onze auto
bus (dan kun je een pmtje meer 
drinken) wr t rek t te 19 uur 3ft te 
Beigem aan het VOS-lokaal en te 
19 uur 45 aan de Abdijkerk te 
Grimbergen. 

Terugkomst voorzien rond 2 uur 
30. Reissom iOO fr., inkom en drink
geld chauffeur inbegrepen. 

Spoedig inschrijven want de 
plaatsen zijn beperkt. 

Zaterdag 25 oktober : nonkel 
Bob en Axel Nort verwachten on
ze jeugd in het Fenikshof te 14 uur. 
Nadere bijzonderheden in een vol
gend nummer. 

Zondag 5 november : nationale 
betoging te Antwerpen — wij leg
gen een autobus in — nadere bij
zonderheden in een volgend num
mer. 

's Avonds verwachten onze VOS 
vrienden uit Beigem ons op hun 
kunstavond. Op het programma : 
muziek, zang en deklamatie. 

Zaterdag 2 december : ons eer
ste dansfeest in het Fenikshof te 
Grimbergen met het orkest Waltiii 
van Stan Philips. 

POLITIEKE DEBATAVOND 
Op vrijdag 27 oktober komt dan 

eindelijk onze volksvertegenwoor
diger Maurits Coppieters voor ons 
spreken. 

Leuven 
VIERDE LESSEN-CYKLUS 
EERSTE HULP BIJ 
ONGEVALLEN 

Vanaf 5 oktober en verder elke 
donderdagavond van de week te 20 
uur, in de school van maatschappe
lijke gezondheidszorg der Leuvense 
universiteit - Vital Decosterstraat 
102, begint en vervolgt de vierde 
kursus EHBO van het Vlaamse 
Kruis afdeling Leuven en omgevins;, 
in samenwerking met de VAB-hulp 
op de weg. 

Meer inlichtingen bij de plaatse
lijke verantwoordelijken : 

G. Instael, Naamsestraat 52, Leu
ven, tel. 25058. 

L. Hertogs, Popnlierenlaan 8. He-
verlee. tel 20882. 
VNSU-
KLEINKUNSTAVOND 

Dinsdag 3 oktober 1967 heeft in 
salons Georges. Hogeschoolplein 
een VNSU-avond plaats met klein-
kunstprogramma : V^'annes Vande-
velde, Miek en Roel, Kris Brems, 
Hugo Raspoet, De N'aganten en an
dere vedetten. 
VNSU-DANSAVOND 

Woensdag 11 oktober 1967 heelt 
in salons Georges. Hogeschoolplein, 
een \'NSU-T. dansant plaats met 
« Armand », protestzanger nr 1. 
Massa-T. dansant met bekend or
kest. 

Steenokkerzeel 
GESPREKSAVONDEN 

De nieuwe cykliis der kantonnale 
ges|ireksa\ onden start voor het 
het kanton Schaarbeek op donder, 
dag 19 oktober a.s. in de zaal «Bon
te Os» (tegenover de kerk) te Stepn-
okker/eel. Aanvang : 20 uur. 

Kamerlid dr. Vic Anciaux zal er 
de huidige politieke toestand ontle
den. 

Zoals altijd kunnen ook de aan
wezigen hun eigen meningen ol 
problemen naar voren brengen. 

De kaderleden der afdelingen 
Diegem, Evere, Nederokkerzeel, 
Nossegen», Schaarbeek, Steenokker. 
zeel en Zaventem dienen aanwezig 
te zijn. Ook alle belangstellenden 
uil deze en andere gemeenten zijn 
^an harte welkom. 

St Agatha-Berchem 
VLAAMS BAL 

Zaterdag 3ü september e.k. om 
2(1 uur geeft het Verbond van 
X'iaamse Verenigingen Sint A.gatha 
Berchem haar 3de jaarlijks bal dat 
zal doorgaan in de zaal van de Ka-
jotterscentrale, Polncarélaan te 
Brussel. Cardinal Kwintet, onder 
leiding van Dan Ellery met vedette 
« Rocco Granata r>. 

Plaatsbespreking : H. Smeis, 
Gentsesteenweg 118, tel. 260796. 

L. Van Opdenbosch, Openveld 43 
f.1. 231095. 

S t Kwintens Lennik 
KANTONALE 
VERGADERING 

Op 5 oktober e.k. om 20 uur stipt 
heeft de kantonnale vergadering 
plaats te Kester, in de zaal « Ja
gershof ». Volksyertegenwoordigcr 
Dr. Anciaux geeft, na twee maan
den verplichte rust, aan ons kan
ton de eer om de reeks kantonnale 
vergaderingen in te zetten. Laat ons 
dat niet vergeten en door onze aan-
wtzigheid bewijzen zijn onverdro
ten werking naar waarde te schat
ten. Laat elk lid een simpntizant 
medebrengen, en het is een sukses. 

Vilvoorde 
JAARLIJKS HERFSTBAL 

.Zaterdag 14 oktober a.s. in de 
zaal De Witte Leeuw, Grote Markt, 
te Vilvoorde. 

Met het Waltra orkest van Stan 
Philips. Deuren 20 uur 30. 

Zaventem 
VU-BAL 

Het jaarlijks bal van de Volks
unie-afdeling Zaventem - Nossegem 
heeft plaats op zaterdag 14 oktober 
a.s. Onder het motto « Knal Breu-
ghelfeest » dansen jong en oud op 
de tonen van het orkest van Stan 
Nico. 

Wij verwachten dus al onze le
den en simpatizanten en alle ande
re danslustlgen in de zaal « St. Mi-
chiel I), Stationsstraat 103, Zaven
tem. 

Aanvang : 20 uur 30. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
KAMERADENBAL 

Op zaterdag 7.10.1967, 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 
volgende nummer van het arrondis
sementeel kontaktblad « Raak
punt ». 

De afdelingen welke wensen hun 
komende aktiviteiten te zien ver. 
schijnen, worden dringend verzocht 
deze binnen te sturen naar de re-
daktieraad, p-a De Vriendschap, 
Kerkstraat 9, te Aalst. 

Dendermonde 
« CENTRUM VOOR VU-
DIENSTBETOON » 

Wekelijks. Elke woensdag van 20 
tot 22 uur op het sekretariaat dhr. 
Meert Renaat, Stuifstraat 7, Appels, 
lel. 032-14776. 

1ste zaterdag der maand door dr. 
Van Boxelaer J., provincieraadslid 
en dhr Meert R., sekretaris « Cen
trum voor dienstbetoon ». 

Schoonaarde « Het Palingshuls ». 
Brugstraat, tel. 032-43216 van 16 tot 
16 uur 43. 

Plaatselijke dienstoverste dhr Van 
den Abeele, Herni. Losweg N.H. 

Wichelen herberg « De Palme-
naere », Margote, tel. 032-43569, van 
17 uur tot 17 uur 45. 

Plaatselijke dienstoverste dhr Dr. 
V.-in Boxelaer, J . Margote 105, tel. 
052-43403. 

Schellebclle herberg « De Valk », 
Dorp 29, tel. 09-790927, van 18 uur 
lot 19 uur, plaatselijke dienstoverste 
dlir De Wilde C, zelfde adres. 

1ste zondag der maand, door dhr 
Dr. V.an Boxelaer, provincieraads
lid en dhr Meert, R., sekretaris 
« Centrum \oor dienstbetoon ». 

Lebbeke lokaal « Internos ». 
Brnsselsesteenweg, tel. 052-238.^9. 
van 10 tot 11 uur. 

Plaatselijke dienstoverste. Van 
Biesen P, Konkelgoed 8. 

Dendermonde « Den Onime-
ganck D, Markt 18, tel. 052-22594, 
van 11 tot 12 uur. 

Plaatselijke dienstoverste, dhr De 
Landsheer Cl., zelfde adres. 

Appels lokaal «St. CecillaB, Kerk
straat 22, tel. 052-21173, van 12 tot 
13 uur. 

Plaatselijke dienstoverste Meert 
R., Stuifstraat 7, tel. 052-776. 

Denderleeuw 
NATIONALE BETOGING 
ANTWERPEN 

Wie gaat er mee op zondag 5 no
vember naar Antwerpen ? 

De autocar vertrekt aan het 
Vlaams huis De Klok te 9 uur. 

Dadelijk inschrijven in het lokaal 
en bij de bestuursleden. 

Prijs 60 fr. 

6eflt 
KOLPORTAGE . W I J . 

Heden zaterdag 3S september 
kolportage in de Veldstraat. Verza
melen om 14 uur 30 Vlaams huis 
Roeland. 

GROTE LIZE MARKE S H O W 
O p vrijdag 13 oktober e.k. om 20 

uur stipt in « Zaal Roeland », Korte 
Krui-sstraat 3, Gent. 

Show met Lize Marke plus 10 an
dere artiesten. 

Moderne geluidsinstallatie. Prach
tige kleurbelichting. 

Gratis « Populaire Kwis » met 
waardevolle prijzen. 

REUZE 2ANGAVOND 
Onder leiding van Willem De 

Meyer heeft in zaal Roeland, Korte 
Kruisstraat 3 te Gent op zaterd.ig 
28 oktober 1967 om 20 uur stipt een 
zangavond plaats. 

Inkom : volwassenen 10 fr. Kin
deren onder 15 jaar 5 fr. 

MAANDKALENDER 
Zondag 1 oktober kolportage te 

Ertvelde. 
Zaterdag 28 oktober kolportage 

Veldstraat Gent. 
Zondag 8 oktober kolportage 

Oostakker. 
ZaterdaS 2g oktober kolportage 

Veldstraat Gent. 
Zondag 29 oktober kolportage 

Lochristie-Zeveneken. 
Voor de zaterdag kolportages ver

zamelen om 14 uur 30 in het 
Vlaams huis Roeland. 

Voor de zondag kolportages ver
zamelen om 9 uur lokaal « Onder 
de Toren » bij St. Jacobs 20. 

Arr. St. Niklaas 

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 gemeentehuls, 
Kerkplein, Ledeberg. 

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

Kaarten op voorhand : door stor
ting op P R 887251 van A. Jacobs, 
Veldstraat 51, Gentbrugge. 

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

Impe 
SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Zaterdag 30 september e.k. te 13 
uur houdt de Volksunieafdeling 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. 

Merelbeke 
KULTURELE 
WINTERWERKING 1967-68 
VOS 

Over het tema « Frans Vlaande
ren - Zuid - Vlaanderen » met 
prachtige dia's, houdt lic. G. van 
Rijckegiiem, bestuurslid van het 
komitee voor Frans Vlaanderen, 
vrijdag 6 oktober 67 te 20 uur in 
« Wijnhuis n, Hundelgemsestraat 
286, de eerste winters oordracht 

Iedereen welkom. 

BESTUURSVERKIEZING 
Statutair moeten de afdelingsbe

sturen aftreden en een nieuw ver
kozen worden in de maand okto
ber. 

Onze afdeling zal haar bestuurs-
verkiezing houden op vrijdag 27 ok
tober e.k. Nieuwe kandidaturen 
worden verwacht voor 21 oktober 
op adres van de uittredende voor
zitter P. De Wit, Rodenbeeklaan 
8, Merell)eke. Kunnen zich kandi
daat stellen als bestuurslid, alle 
meerderjarige leden. Mogen aan de 
\erkiezing deelnemen, alle leden en 
bijleden minimum 18 jaar. Een af
zonderlijke uitnodiging volgt. 

5 NOVEMBER 
De « Amedee Verbruggenkrin-

gen » van het Waasland staan mee 
vooraan in de voorbereiding van de 
plaatselijke en gewestelijke organi-
zatiekomitees voor de betoging van 
5 november. 

St Niklaas 
VUJO AAN HET WERK 

De Vujo-waasland verspreidde 
een paar duizend pamfletten te St. 
Niklaas. 

De jonge ploeg is een voorbeeld 
van gedegen jongerenwerking. 

Waarschoot 
F. GRAMMENS S P R E E K T 

Zaterdag 30 september 67 te 20 
uur in het ge4iieentehuis te Waar
schoot spreekt Flof. Grammens 
over € 40 jaar harde Uilenspiegel-
kamp >. 

WEST-YLAANDEKEN 

Brugge - Torliout 
ADRESVERANDERINGEN 

Mevr. Josiane Van Vlaenderen-
Tuyaerts, sekretariaat V.U. afd. St. 
Kruis, laat nota nemen van haar 
adresverandering naar : Kastanje
laan 3, St. Kruis; hetzelfde geldt 
voor dhr Jef Van de Kerckhove, 
sekretariaat V.U. S t Andries, die 
verhuisd is naar Fillps de Goede
laan 4, Brugge; tenslotte weze e.r 
nogmaals aan herinnerd dat G. van 
In, arr. bestuurslid, is verhuisd naar 
Predlkherenrei 23, Brugge. 
SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

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

Voor de lijst van lokale zitdagen 
sociaal dienstbetoon, raadplege 
men de plaatselijke pers. 
5 NOVEMBER 
BETOGING 

Volgens traditie zal het gros van 
de betogers op 5 november a.s. be
staan uit VU-kiezers. Dit moge een 
reden te meer zijn om geen ver
stek te laten gaan want de neuzen 
worden geteld en onze strijd mag 
deze gelegenheid, om het parle
mentair jaar denderend in te zet
ten, niet laten voorbijgaan. 

Voor het arr . Brugge-Torhout 
zal de prijs voor de verplaatsing 
per bus 70 fr. bedragen, het her
kenningsteken kost 20 fr. Bestellin
gen nu reeds bij Arnoud Van Hou-
teghem, Invalidenlaan 11, Hels t 

Kandidaten voor kern-vorming te 
Sijsele, Oedelem, Ruddervoorde. 
Veldegem, Zedelgem en Aartrijke 
gelieven zich onverwijld met bo
venstaand adres in verbinding te 
stellen. 

Oiksmulde 
CYRIEL VERSCHAEVE-
HERDENKING 

O p 14 en 15 oktober gaat te Dlks-
mulde een grootse C. Verschaeven-
herdenklng door. 
PROGRAMMA 

Zaterdag 14 oktober om 14 uur 
30 : plechtige opening van een zeer 
uitgebreide tentoonstelling van de 
werken van C. Verschaeve in de 
stedelijke Boterhalle m a r k t 

Zondag : 10 uur 30 herdenkings
mis in de kerk der Paters Minder
broeders, koning Albertstraat. 

15 uur C. Verschaeveherdenking 
in het Vlaams Huis. 

Sprekers : Antoon Van der Plaet-
se en Karel Dillen. 

De/e herdenking wordt ingericht 
door de Vlaamse Vrienden van de 
Westhoek, in samenwerking met de 
Verschaeve\rienden uit Ardooi en 
. \ l \er lngem. 

Op de tentoonstelling zullen alle 
werken van C. \ 'erschaeve kunnen 
aangekocht worden. 
DIENSTBETOON 

Zaterdag 7 oktober 1967 houdt 
\'olksvertegenwoordlger E. Lootens 
ziulag te : De Panne : café Opex, 
Zeelaan, 10 uur tot 11 uur; Diksmul-
de : Vlaams Huis, IJzerlaan, 14 uur 
tot 15 luir; Handzame : café Casi
no bij G. Despienter, 15 tot 16 uur. 

Adrien Devriendt, Zandstr., en bil 
COO-lld George Eeckeloo, Aartrij-
kestraat 39; ten huize van laatst ge
noemde houdt volksv. P, Leys ook 
zitdag ledere 1ste zondag van de 
maand van 10 tot 11 uur. 

3de HERFSTBAL 
Op zaterdag 25 november om 21 

luir richt de Volksunie Jabbeke 
haar derde herfstbal in de zaal 
Brouwershof met orkest «De Moon-
liners ». 

Wie zich het sukses van de v«v 
rige jaren herinnert, zal er niet aan 
twijfelen dat het terug een gezellige 
dansavond vol verrassingen wordt. 

Kortrijk 
5 NOVEMBER 19C7 

Vanaf heden kan reeds itigeschre-
ven worden voor de autocars naar 
de Nationale betoging te Antwerp 
pen. Inschrijvingsformulieren in !<». 
kaal 1302, A. Reynaertstraat 9. 

Deelnemingsprijs : 80 fr. Beneden 
de 16 jaar betaalt men slechts 6S 
fi. Wie wacht met inschrijven lot 
de laatste week zal 100 fr. moeten 
betalen. 

Ledegem - Dadizele 
LEDENSLAG 

Het afd. bestuur heeft zich voor
genomen \ an nu tot einde decem
ber a.s. minstens 25 nieuwe leden 
te maken in de gemeenten Lede
gem en Dadizele. 

Simpatizanten die nog niet aan
gesproken of bezocht geweest zijil 
door een van onze bestuursleden, 
en die wensen aan te sluiten bij 
onze grote VU-familie kunnen dit 
doen door 50 fr. te storten, of over 
te maken aan een van de bestuurs-
leden. Bijleden 20 fr. en studenten 
30 fr. De lldkaart wordt U dan en
kele dagen later aan huls bezorgd. 

STEUN 
Alle stortingen voor de afd. te 

richten aan Hendrik Vandenber-
ghe, Fabriekslaan 20, te Ledegem. 
PR 5004.16 met vermelding (Steun 
voor de afd. Ledegem-Dadizele). 
Kunnen ook worden afgegeven on
der gesloten omslag bij de plaatse
lijke voorz. Hendrik Vandenberghe, 
Fabriekslaan 20, Ledegem, of bij de 
bestuursleden Georges Raes, Pro
vincielaan 23, en Jacques Devos, 
RoUegemstraat 168, Ijelden te Lede
gem. Maandelijkse bijdragen kun
nen onder gesloten en ondoorzich
tig omslag opgestuiud worden. Aar
zel niet en stort nog deze week. 

ARRONDISSEMENTEEL 
AVONDFEEST 

Zaterdag 14 oktober in de xalen 
« De Beurs B te Roeselare. Orkest 
<r The Lucky Stars ». Voorbehou
den plaatsen gratis, bespreek i e tij
dig bij de plaatselijke bestuursleden 
bij wie U ook de toegangskaarte» 
kunt bekomen. Ingangsprijs 60 fr. 

Oostende 
MASSALE INVAZIE IN 
KURSAAL! 

Naar wij uit goede bron verna
men, zou op zaterdag 14 oktober 
a.s., een massale invazie plaats heb-
l>en in het oostends kursaal : « Oni 
hoort het noordzeestrand ». 

Kaarten op het sekretariaat van 
de N'laamse Klub, Van Iseghemlaan 
151. Oostende (tel. 059-7.3400) tegen 
130 fr. P.R. Kredietbank Oostende 
146270 voor rekening VKK 1O20O. 

Jabbeke 
DIENSTBETOON 

Voor sociaal diensihetoon kan 
men terecht bij prov. raadsll<l 

Roeselare • Tielt 
FEESTEN 

Op 30.9.1967, om 20 uur te Ooi-
gem, in de feestzaal melsjesschooL 
Gans het arrondissement dient er 
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 simpatizanten 
om te volharden. 

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

KOLPORTAGE 
Op 24-9-1967 ging de arrondisse-

menlele koljjortage door te Tielt. 21 
man brachten 303 nummers aan de 
man. 

Zondag 1-10-1967 trekt de groep 
Tielt naar Egeni en de groep Roe
selare naar Dadizele. 

AVONDFEEST OOIGEM 

Op 30-9-1967 om 20 uur in de 
feestzaal meisjesschool wordt ieder
een verwacht op het avondfeest dat 
een sukses moet worden en een 
steun \oor onze vlaamse vrienden 
aldaar. 
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Uw gebouw met "persoonlijkheid 

en geen "stempel". 

ENIG MOOtE M E E S T E R W O N I N G 
Indeling en uitwerking zoals U zelf verkiest : 
grote hall, garage, bergplaats of bureel, rul-
me L-vormige living-eetkamer, keuken, ge
ïnstalleerde badkamer, 3 ruime slaapkamers. 
— Bouwprijs: vanaf 6 5 5 . 0 0 fr. 
— Bouwtermijn slechts 120 werkdagen en 
dat in de oerstevige klassieke materialen t 
nooit prefab. 

K N SFEERVOLLE « HOEVE » 
door originele ontwerpen, tipisch en autentiek robuste eiken balken, ruime open haard, stevige 
binnendeuren over prachtige rode of blauwe tegels, 2, 3 of meer slaapkamers, met/zonder garage. 
W i j hebben voor U ontwerpen die reaiizeerbaar z i jn vanaf 7 5 0 . 0 0 0 fr . 

U ZIET HET RUIMER 
Uw vrii beroep eist ruime ontvangstplaatsen .. een hoogste luxe-af
werking maar In verhouding niet noodzakelijk duurder 
(slechts 1.990.000 fr.). 

U heeft weinig t i jd. Maak U geen zorgen : 
wi j doen alles voor U 

• Ideeën die uw architekt voor U uitwerkt; 
• uitzonderlijk grote grondenkeuze; 
O administratie is onze zorg; 
• technisch bestudeerde uitvoering; 
• technisch studiebureel tot uw dienst; 
• kunstenaars voor uw Interieur en open haard. 

15% 
aan konfanten 

volstaan 

INFORMEER H O G V A N D A A G BIJ ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
ANTWERPEN 

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 T2 30 u en van 14 u tot 18 u. Zaterdag van 9 u Jot 12 u en van 14 u tot 17 u. 

Tot uw dienst 
MET PRACHTIGE 
BOUWGRONDEN 
...te ANTWERPEN : 

met duizende mooie bouwgron
den te Biasschaat, Ekeren, Ede-
gem. Mariaburg, Mortsel, Kapel
len, Kontich, Wilrijk, enz .. 

...te GENT : 

met een reeks zeer rezidentiéle 
villagronden te Drongen, Maria
kerke, De Pinte, Lochnsti, enz... 

. . . te GENK : 

de streek der (jitzonderlijke be-
leggingsgronden met prachtige 
toekomst, percelen van alle ma
ten, uitzonderlijke natuur en goe
de liggingen : een Rezidentieel 
Park in 't mooiste landschap, 
zeer heuvelachtig, volledig uitge
rust met mooie brede lanen te 
OPOETEREN Hj 
ONGELOOFLIJK GOEDKOOP I 

...te LEUVEN : 

met mooie en voordelige gron
den dicht bi| Centrum, Kessel-
Lo, Bertem, Linden, Rotselaar. 

Vraag gratis meer details aan 
onze inlichtingsdiensten. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

*1 (te frote tekende Daltae en Belglsctie 
jrkesten zallen er zorgen Toor de stemming 
In al onre tekaten Is er aKiJd t originele 
Brensellaanse stemming deftige lente en 
plezier • goede bcdlenlnx beste IradkLii 
goed en niet dnnr. 
N B. Al onze zalen zijn gan^ de winter tei 
beschikking »oor Bal» Banketteo • Ver 
gaderlngen enz... 

— LEUVEN 1 1000 plaatsca 
— AALST t 1 000 plaatsea 
— HCLSTE . RURTRUK i 1000 pi 
— ANTIVERPBN 700 plaatsen. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

CMPORl A B T B 
rtensesteenweg 188. Korbeek Va 

T d I in*t ts3.l i . 

«•rtrerkopert «orden remuigA 
- Oortmnnder TlUer 
- TonlatelDei >rodet. 

aUnwUnen 't' JACOB»-BBUJtBKi 
Oan-AIgesbelni 

DORTHONDER THiER BRAU 

Miop) — nonwt en bnort cafés tn tans nc 
^M — Hedewerkcn nordcr nTraagd 

UB KB 

GLAZEN M MONTdREM, 
Grfet t voof vtatUfdaft, 

WaHer ROLAND 
— Gt4tf)9irittr4 Opt<tli«r «M 
Kt r i i lTMt 58 — Aitwerp»» 
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BRASSER ZIET "BRITISH WEEK IN BRUSSELS'' 

Karnaval ? Bijiange niet, maar als Brit wordt men in Brussel heel wat beter ontvangen dan 
als Vlaming !!! 

« De Biezen » iŝ  een lan die gemiddelde 
wijken waar\an de bewoners zich modern 
noemen omdat hun huis relatief nieuw is, 
een van die woonwijken die zich door hun 
uniformiteit de pretentie van een dorps
gemeenschap aanmeten en zelfs een eigen 
naam gaan >oeren. Het is doorgaans op
vallend hoe\eel kinderen er op straat 
spelen en hoe de status van hun ouders 
zix;h weerspiegelt in het schooluniform 
dat zij dragen. 

Anny droeg het uniform van de non
netjes en Rudy mocht improvizeren om
dat men er op het ateneum nogal liber
tijnse principes op nahield... zelfs waar 
het kleding betrof. In de vrij \rome buurt 
« De Biezen » is het nog steeds een raad
sel dat in de schoot van een familie de 
schooloorlog zo kon opgelost worden doer 
zoon Rudy naar het officieel en dochter 
Anny naar het katoliek onderwijs te 
sturen. Na het gebeuren zou het voor de 
vrome bewoners der Biezen nog moeilij
ker worden. 

Rudy was twee jaar ouder dan Anny, 
geen slechte maar wat stroeve leerling die 
wat straatschuimaktiviteiten betrof een 
voor een ateneumjongen gunstige reputa
tie genoot. « Een wat introverte jongen » 
zei de godsdienstleraar « maar voor het 
overige een goed karakter ». Dat introvert 
werd niet zo meteen begrepen... Rudy's 
faam groeide dan ook rond zijn goed 
karakter en de sombere vruchten van zijn 

DE LACHEN 
fantazie werden goedmoedig op rekening 
van het introverte geschreven, wat het 
ook mocht. 

Somber... och kom. Elke gezonde jongen 
heeft in zijn jonge leven toch gemummifi
ceerde muisjes verzameld of beweerd dat 
hij een middel gevonden had om bloemen 
^ijn te doen. Toen Riidv's vader vond dat 
zijn zoon in de Fantastische Verhalen van 
Edgar Allen Poe nogal specifieke frag
menten onderstreept had, vroeg hij de 
godsdienstleraar of dat soms iets te kna
ken had met het « introverte » van zijn 
zoon. De godsdienstleraar, die geen lite
ratuurkenner was, vond het te verwaar
lozen... « U weet wel meneer, hoe we 
zelf waren als jongens ». 

Alleen Anny vond het niet zo fijn. Rudy 
en Anny sliepen in een kamertje tussen 
de badkamer en de kamer van hun ouders. 
Niet zo fijn, omdat Rud) de Poe-fragmen-
ten in het donker voor het inslapen uit
voerig vertelde en aanvulde met een aan
tal details die zelfs de drankzuchtige 
Amerikaan achterwege gelaten had. Na 
een tijdje begon Rudv zijn eigen verhaal
tjes te vertellen. 

Anny was een wat schriele teenager 

met lange zwarte haren en vertederend 
bruine ogen. . en beet ze al eens haar poes 
in de oren, ze had er later veel spijt van 
en dan mocht poes in het wiegje van haar 
grote pop slapen. Anny was een gevoelig 
meisje en die dagen dat ze met slaapoogjes 
in de klas zat en te veel geeuwde voor 
een meisje van haar leeftijd, waren de 
dagen dat Rudy over Poe verteld had of 
over Lach 1, Lach 2, Lach 3.. . tot Lach 7. 

De Lachen waren de hoofdfiguren uit 
Rudy's eigen verhaaltjes. Het waren zeven 
gruwelijke Chinezen die zowat alle mis
daden ter wereld op hun aktief hadden en 
hun onschuldige slachtoffers (bij voor
keur jonge meisjes met zwarte haren en 
bruine ogen) uitvoerig doodmartelden 
terwijl ze afschuwelijk lachten. 

Rudy had dan ook een heel arsenaal 
van gruwellachen in petto die hij onder 
de dekens en vermengd met een vermeend 
zangtalent uiterst virtuoos kon gebrui
ken... zo zelfs dat hij bij de toneelopvoe
ring van « Tien kleine negertjes » ( ten ' 
voordele van de Paters van Scheut) ach
ter in de koelissen tienmaal een nummer
tje gruwellachen mocht ten beste geven. 

Die avond had Anny niet zo best gege

ten, was erg nukkig geweest en dan ook 
vroeg naar bed gemoeten. Ze was nog 
wakker toen Rudy rond negen uur in zijn 
bed stapte. « He » fluisterde Anny « niet 
zeggen morgen, he .. ik heb iets heel naars 
meegemaakt. Deze middag op de tram, er 
was veel volk, kraste een man met zijn 
nagels in mijn hals, hier in mijn nekharen. 
Toen ik verschrikt opkeek glimlachte hij 
naar me ». 

« Dat was lach 2 » zei Rudj . « Kan 
niet » fluisterde Anny « het was een erg 
keurige man, met een mooi grijs pak en 
een aktentas ». « Lach 2 kan alles » zei 
Rudy « hij kan zich vermommen, het is 
de wreedste van alle Lachen, als ik jou 
was zou ik maar oppassen ». « Hij had 
toch geen spieetogen ». « « Die heeft hij 
nooit als hij kleine westerse meisjes wil 
vermoorden, had hij scherpe nagels ? » 
« Ja ». « Pas dan maar op ». 

Rudy sliep meteen. Anny pas veel later 
(ze had ma en pa nog naar boven horen 
komen). Rond twee uur klonk er een af
grijselijke schreeuw. «Ga eens kijken» zei 
ma. « Ach, Annj droomt weer » antwoord
de pa. « Ga toch maar kijken ». 

Toen pa het licht aanknipte, zat Anny 
rechtop in haar bed. Ze lachte gelukkig... 
« Pa, pa, ik heb Lach 2 gewurgd ». Rudy's 
hoofd was rood en vreemd en zijn tong 
hing wel 5 centimeter uit zijn mond. 

NIC. 
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