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De heer Sekoe Toeree heeft
in een redevoering van meer
dan zes uur het kongres van
de Demokratische Partij van
de afrikaanse staat Guinea
\erzocht, hem volledige volmachten te geven. De heer Sekoe Toeree verzocht het kongres, een « alleenverantwoordelijke » aan te duiden; er bestaat geen twijfel over het feit
dat-hijzelf daarvoor de enige
kandidaat is.
De heer Sekoe Toeree heeft
ven'olgens verklaard dat de
huidige toestand van het land
de uitschakeling vergt van de
oppozitiekrachten en van hen,
die het met de partijlijn niet
eens zijn. Hij richtte duidelijke bedreigingen tot hen die
zich verzetten tegen de beslissingen van de Demokratische
Partij van Guinea. « ledere sabotage van de genomen beslissingen », verklaarde hij, « zal
beschouwd worden als een
aanval tegen het vaderland zelve en als dusdanig worden bestraft ».

NO PASARAN!
Het woord diktataur wordt nogal vlug — en vaak té vlug — in het
politiek debat geslingerd. Is het, in verband met Vanaudenhove,
misplaatst om van diktatuur te spreken ? In alle oprechtheid : neen I
We zijn ons zéér bewust van de grenzen die aan de macht van deze
man gesteld zijn, en sinds het klinkend « njet » van B.S.P. en C.V.P.
zullen ook zijn volgelingen terzake wel geen al te grote illuzies meer
koesteren. Maar wat te Knokke gebeurde, was diktatuur. Als dat een
kans zou krijgen in het land : op slag zitten wc in de diktatuur.
Laat ons nog even terugkeren
naar een intermezzo dat voor
veel P.V.V.-kongressisten niets
meer dan een « détail » zal geweest zijn, maar dat — duidelijker dan wat ook — aantoont
waarheen de volmachten in handen van de fatale Diestenaar ons
leiden. De antwerpse P.V.V.volksvertegenwoordiger Boey —
het woord « flamingant » is te
veel voor hem ; laten we hem
gewoonweg een Vlaming in de
P.V.V. noemen — stelde in een
amendement bij de kongresbesluiten voor dat het aanleren van
de tweede landstaal in het onderwijs verplichtend zou worden gemaakt. Ondanks geschreeuw en
gefluit van francofoncn, bleek
het voorstel Boey in de sektievergadering een meerderheid bij
de stemming gekregen te hebben : 44 tegen 42. Van op dat
ogenblik was die tekst bindend :
de bevoegde sektie van het kongres hnd hem bij stemming goedgekeurd.
Welnu : Vanaudenhove heeft
op de plenaire zitting zijn energie, zijn gewicht en zijn volmachten onmiddellijk in de
weegschaal geworpen om van het
kongres te eisen dat deze reeds
goedgekeurde tekst zou worden
geschrapt. Dat is onverwijld geschied en de Antwerpenaar Boey
moest zich beperken tot de wrange opmerking « dat toegevingen
altijd van één kant moeten komen *
De grond van de zaak interes-

seert ons niet ; het staat de Walen volkomen vrij als tweede taai
Chinees, Lingala of nog maar
eens Frans te leren. Anders is
dat echter voor de superpatriotten en trikolore zwendelaars van
de P.V.V. : met een dergelijke
wederkerigheid in het aanleren
en hanteren van de tweede landstaal staat of valt heel hun patriottiek recept.
Is het woord diktatuur ja dan
neen op zijn plaats ? En wanneer de Barnum-standwerker uit
Diest zo in zijn partij handelt, is
er dan enig motief dat ons toelaat te veronderstellen dat hij anders zou doen als hij de macht
had ?
Is het woord diktatuur ja dan
neen op zijn plaats ten aanschijn
van een man die onlangs nog
voor de B.B.C, verklaarde dat
men na de oorlog nog veel meer
vlaamsgezinden tegen de nmur
had moeten zetten ?
Is het woord diktatuur ja dan
neen op zijn plaats ten overstaan
van de partijleider die de joernaUsten waarop hij druk kan uitoefenen — die van radio en T.V.
— verwijt dat zij « te veel spel
van de ekstiemisten maken » en
tegelijkertijd bedreigt met periodieke overplaatsing naar andere
diensten en administraties ?
Is het woord diktatuur ja dan
neen op zijn plaats ten overstaan
van de politieker die zonder omwegen in het publiek bekent, dat
hij zijn volmachten wil gebruiken om de parlementsfrakties die

hem niet aanstaan uit de weg te
kunnen gaan, de bevoegdheden
van het parlement te beknotten
en alles en nog wat bij volmachtsdiktaten te regelen ?
Deze gevaarlijke avonturier,
deze tovenaarsleerling die ook
eens wil eksperimenteren met
een gaullisme van pietluttige belgische afmetingen, deze gerateerde bevelhebber van voorbije
maar misschien niet van toekomstige exckutiepeletons moet gestopt worden !
Dat is de opdracht voor de
eerstkomende-maanden l

NAAR HENEGOUWEN?
(tvo) Er dreigt een schandaal Petrochim !
Dit groot antwerps petrochemisch bedrijf wil
uitbreiden ; de uitbreiding zou werk verschaffen aan 500 tot 1.000 mensen. Indien het normale ekonomische spel zou gespeeld worden, dan
is er geen twijfel mogelijk over de vestigingsplaats : zo dicht mogelijk bij diep vaarwater,
want zowel de in- als de uitvoer van het bedrijf
lopen over zee.
Het normale ekonomische spel dreigt echter
eens te meer doorkruist te worden door de
« priorité pour la Wallonië » ; het ministerie
van Ekonomische Zaken laat niets onverlet om
Petrochim er toe over te halen, de nieuwe vestiging in Henegouwen te plannen. Het bedrijf is
vanzelfsprekend
daarmee niet ingenomen en
blijft wijzen op de transportfaktor, die in Henegouwen een extra-uitgave van ettelijke tientallen miljoenen zou meebrengen.
Overigens
wijst Petrochim er op, dat er bij de waalse vestigingsplaats een schromelijk gebrek aan koelwater is.
Om deze bezwaren van de baan te vegen
heeft Ekonomische Zaken — beheerd, zoals
men weet, door de frakofone brusselse P.V.V.er Van Offelen — een hele reeks kompensaties

in het voortdtzicht gesteld. Er zou voor anderhalf miljard uitzonderlijke geldelijke hulp verstrekt worden, er zou een miljard gespendeerd
worden voor de bouw vati een stuwdam met
een kunstmatig meer, de staat zou tussenkomen in de aanleg van de pipe-line AntwerpenHenegouwen en zou verder ongeveer 50 % voor
zijtj rekening nemen van allei hande kosten.
Zoals men ziet : eens te meer een aantal miljarden die aan het waals ongenoegen te grabbel gegooid worden om een petrochemisch bedrijf in Henegouwen te krijgen, de slechtst mogelijke vestigingsplaats.
Met een investering van 1 miljoen per arbeider kunnen een hele reeks kleinere initiatieven
genomen worden; de vestiging in Henegouwen
zou 2,5 miljoen per arbeider betekenen. Dat is
de prijs die Vlaanderen moei betalen om de regering toe te laten, spektakulaire
bluffprojekten te verwezenlijken
die de waalse onrust
moeten bedaren.
We zullen waakzaam het touwtrekken rond
Petrochim blijven volgen ! Volksvertegemvoor^
diger Hugo Schiltz overweegt tans reeds, de minister te interpelleretu
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DGKUMENT
Ofschoon het niet in mijn gewoonte hgt een pennetwist te
voeren met mensen uit de lezersrubriek, kun ik het difniual toch
niet niilafen de mening v;ui ,).N.
over een in « WIJ » gepid^Iiteerd
dokument te weerle^^gen.
Volgens deze heer zou een onderpastoor van Oostende een
aantal franssprekendcn uit zijn
parochie « voor geestelijke zaken » in hun eigen taal moeten
tegemoetkomen.
Mijns inziens druist zulk voorrecht volkomen in tegen de
gi-ondheginselen der Vlaamse Heweging, liet is niet de plaatselijke geestelijkheid, maar wel de
ingeweken franstaligen die zich
zouden moeten inspannen, om
zich aan te passen aan de taal
van de parochie en \an heel de
stad.
Men moet trouwens maar eens
door de hoofdstraten van Oostende wandelen om vast te stellen tot welke vlaam.s-onwaardige toestanden de toegevingen
v;ui « l)re«idenkende » handelaars hebben geleid.
II.\'.

De veeprijzen zijn lager dan 10
jaar geleden, gezien er duizenden
stuks vee worden ingevoerd. De
a^ardappelen zijn nu bij de boer
tegen de prijs van 1930 !
\Yat de sociale politiek betreft,
de middenstand en de landbouw
zijn van in de wieg tot in het
graf lie verstotenen van de regering. De kindertoeslag is een
schandalige aalmoes tegenover
andere standen, de pensioenen
nog geen .30.000 fr maar dan
nioogt ge niet meer dan 18.000 fr
inkomen hebben, wie meer heeft
krijgt lager pensioen of wel niets,
maar die dan geen inkomen heeft
moet het toch maar stellen met
30.000 fr., terwijl de andere
standen het dubbel of drie\oud
ontvan.gcn
zonder
onderzoek
naar hun hestaan.sniiddelen. Ze
mogen zelfs miljoenen bezitten.
Is dat die rechtvaardige politiek
mijnheer de eerste-minister, leider van een volksi)artij die zicli
kri.stclijk noemt ? Is dat volgens
de kristeliike lering ? Daarom
mijnheer de eerste-minister zullen de middenstanders en landbouwers U weldra indachtig zijn.
R.B.,

Torhout.

lirussel.

VERSLAG BILZEN
« ONRECHTVAARDIGE KRITiLK »
—

^••V'
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In zijn T\-toespraak was onze
eerste-minister
verontwaardigd
i o \ e r de v;)!gens hein onrechtvaardige kritiek op het regeringsbeleid, in hoe\er die kritiek onreclitvaaiilig is, wil ik
hier met enkele cijl'ers aantonen.
liet land zat in een grote put
door de schuld van de vorige regering en men zou besparingen
<iocn. Nu hebben ze hun vergoeding verhoogd met 'JÜO.OOO fr,
maar ja, het is de bedoeling het
land te redden. Wij worden overspoeld met belastingen en taksen, maar we moeten toch bekennen dat men aan besparingen
doet, vooral op de rug \an landbouwers en middenstanders, zie
de begroting van landbouw 2.S
tegenover Franki'ijk en Nederland !),.'). Daarmee moeten onze
landbouwers hun plaats veroveren in de VJ'A'i ! Dan hebben we
de prijzen der landbouwprodukten. Ten eerste de melk : sinds
3 maanden is de prijs van de
melk, aan de landbouwers betaald, met 15 et. verlaagd en dat
ondanks de itijgende produktiekosten.
De gemi<Idel<Ie prijs is 4.5 fr.
per liter, zelfde prijs van het
jaar 19-l!l. liet brood is reeds met
4 fr,kg. verhoogd, maar voor
hun graan krijgen de landbouwers nog geen centiem meer.

Bij het lezen van do neerslag
over de vrijdagavond te Bilzen
werd ik ontgoocheld door de zorgeloosheid die (iw overigens gewaardeerde medewerker Nic Van
Bruggen onvergeeflijk aan de dag
legt daar waar hij blijkbaar «van
horen zeggen wetend» totaal
naast de werkelijkheid de gebeurtenissen aanhaalt tijdens het
optreden van Boudewijn
de
(iroot. .\fgezien van het feit dat
<leze zogenaamde ordeverstoorders zich heel wat ongenoegen op
de hals haalden ouKlat de aanwezigen over het algemeen helemaal niet wisten waarom het
ging en afgezien van het nut dat
een optreden tegen een zanger
die bij de meerderheid der aanwezigen goede punten haalt ai
dan niet heeft, hadden de gcbeurtenisben, vermits vernield, ook
juist vermeld dienen te worden.
I'w medewerker had zich toch
tenminste evenals ik, die geen
van hen was, de moeite kunnen
getroosten om te trachten een
der strooibrieven te bemachtigen. Deze werden verspreid en
ondertekend door de AKS.\, .XntiKomnumistische Studenten Aktie.
die behalve
het
bijvoeglijk
naamwoord « jong » niets gemeen hebben met de door uw
medewerker (waar ?) opgemerkte « groep jonge kommunisten » en. hiermede rekening geh(Miden, voor een begrijpelijk
onthaal zorgden van het niet te
I)egi'ijpen « Meneer de Prezident ». Tussen hetgeen gebeurde
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en hetgeen in uw blad verscheen,
zit er dus wel degelijk een verschil en dan nog niet zo klein.
Uw verslag is niet bemoedigend
voor deze jongeren die eindelijk
in groep en doelbewust, zij het
dan op de hun eigen manier, een
rem willen zetten op de kommunistische gedachte die, onmerkbaar of niet, in ieder geval op
verontrustende wijze h«t publiek
bij gelijkaardige gelegenheden
als te Bilzen bij beetjes wordt
voorgeschoteld ; de AIvS-A draagt
in ieder geval mijn voldoening
weg.
Met dezelfde nauwkeurigheid
als uw me<lewcrker de gebeurtenissen beschrijvend, meen ik
hem duidelijk opgemerkt te hebben in een bilzense drankgelegenheid, dit tijdens het optreden
van Boudewijn de Groot...
R.A., Opglabbeek.

HUIS- Tü!N- EH
KEUKENLIEDJES
Ik ben die jonge en onervaren
opsteller van het fameus stukje
dat zoveel opschudding schijnt te
verwekken.
Mag ik eerst en vooral aan de
heren F.P. uit .Mechelen en N. uit
Brugge, en degenen die nog zou-

den kunnen volgen, vragen of z<s
niet alleen de kritiek van W.D.M,
gelezen hebben (en met alle respekt voor hem, het ligt zeker
niet in mijn bedoeling om hem af
te breken) maar ook het verslag
dat in bewegingswijzer stond onder Blankenberge '? Hebben deze
mensen dan niet gelezen dat er
geschreven stond « W.D.M, hield
bet bij de huis-, tuin- en keukenliedjes en liet het aan de sopraan
Alice Varr Walleghera en de
Jeugdgroep Fro over om iets van
strijdbare
Guldensporenviering
over te houden ». Daarmee wordt
bedoeld dat de uitvoeringen van
de sopraan A.V.W. en de jeugdgroep Fro zeker als geslaagd
mochten bescliouwd worden en
wat de woorden huis-, tuin- en
kcukenliedjes betreft, mijn moeder zong ze inderdaad heel \ a a k
bij ons thuis, zelfs in de keuken
en de tuin. Wat verkeerd is daaraan, of mag men (wanneer het
Vlaanderen aangaat) ^een objektief verslag meer mt brengen
misschien ?
Waar haalt N. uit Brugge het
uit om te spreken van Vlamingen
die andere Vlamingen in de rug
schieten en om onze jeugd a;'n te
vallen, .^lis wij vooruit gaan in
Vlaanileren, mijn waarde N., is
het zeker ook aan de jeugd te
danken en zal de toekomst ook
van de tegenwoordige ieugd afhangen. En dan met menseH als
Wies iMoens, Cyriel Verscbaeve,
Borms enz. voor de dag te komen. Weet u dan niet dat bet
juist deze mensen waren die probeerden ons volk wakker te
schudden en ze niet in slaap te
zingen ?
Ik heb niets tegen deze liedjes,
maar op 11 juli heeft W.D..M. buiten één strijdlied, niets anders
gezongen dan Annèke-^Iarieke,
Moederke Alleen, enz. Zullen wij
op de aanstaande betoging van 5
november te Antwei-pen ook deze
liedjes zingen ? En is onze 11
juli niet evengoed een betogingsdag geworden ? Of mag 11 juli
alleen nog dienen als folklore ?
Als wij zo voortdoen, dan zal
Vlaanderen kinnen 167 jaar nog
niet vrij zijn. Ga eens naar de

grote dag van Waterloo, mijn
waarde N. en F.P., en kon» mij
dan eens vertellen wat u daar
hebt horen zingen.
J.V.P., Blankenberge.

STRATEGISCHE AANVAL
Wanneer mogen we een even
strategische aanval als die van
prof. Derine, verwachten van
on*e V.U.-vertegenwoordigers ?
Ontevredenheid : levensduurte,
taksen, betogingen, stakingen en
dat vrijwel op alle fronten.
Van die algemene onrnst nu
heeft de schrandere politieker en
prof gebruik gemaakt om in de
stinkemle mestvaalt van de universitaire ekspansie te roeren en
net als zijn hogere partijgenoten
de boel warmmaken vóór de verlammende ru.st van de vakantie
ophoudt. Zo giet hij de olie vooraleer het parlementaire vuur opnieuw brandt : en branden zal
het, als het maar niet ontploft.
Daarbij komt nog dat hij zijn
politieke kollegas herinnert aan
hun belofte : we halen het of d«
regering valt. Ondertussen zijn
de partijpoppen aan bet dansen,
Aan U, VH-mensen het ritme to
bepalen. Misschien is prof. Derine's metode niet de uwe, durf
toch ziin politieke diplomatie te
bewonderen.
Na afwachten op de rezultalen
of zal nogmaals blijken dat een
zet z<jnder geld waardeloos is ?
H.D., Avelgcm.

De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud der gepubliceerde lezersbrieven. - Ze behoudt zich het
recht van keuze en inkorting
voor. Over de lezersrubriek
wordt geen briefwisseling gevoerd

van de redaktie
Brussel, 4- oktot>er 1967,
3 e t r . : dag- en'veekbladwezen.
Enkele niaanden geleden hebben we op'onze middenpagina's een reportage gebracht over het krantenwezen in Vlaanderen, over de koncentraties in de^
perswereld en over de ondergang van e«n aantal
bladen.
In een duits rapport ("üntersuchung der Ursachen
der Gefélirdung der wirtschaftlichen Existenz der
deutschen 2eit\ingen") lazen we zopas interessant
cijfermateriaal over de pers in de Bondsrepubliek. Het verschijnsel van koncentratie i s OOK
daar volop bezig.
Sinds 1954 i s het aantal uitgeverijen van zelfstandige kranten er geslonken van 6C7 t o t 540. De
beweging gaat de j o n g s t e ' t i j d steeds s n e l l e r . Sr
verschijnen in de Bondsrepubliek'nog steeds 1200
dagbladen. Wie zich over dat hoge aantal verbaast
-aoet daarbij wél bedenken dat die 1200 bladen
slechts over 157 volwaardige, zelfstandige redakt i e s beschikken ; de meeste kranten zijn afdrukjes van grotere broers of plaatselijke uitgaven
die reeds lang door een ketting opgeslokt z i j n .
Eén der gevolgen daarvan,; de koper weet niet
meer, met wie h i j t e doen heeft a l s hij een krant
koopt ; h i j wiegt zich wellicht in de i l l u z i e , e e n
kleine onafhankelijke krant t e steunen en in werkelijkheid geeft h i j zijn centen aan een grote fabriek van bedrukt papier die de opinievor!Tiing monopolizeert.
Dat staat allemaal netjes in het rapport te lezer.
Evenals de opmerking "dat een bloeiende markt van
weekbladen een steeds belangrijker korrektief i s
voor ^.^ ^'cncentratie in de r<ersuereld". \/^'
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> IN HET P.LP."P.V.V.-PARADiJS

joernalisten
achter de
vuilniskar ?
'(red.) In de teksten die door de P.V.V.leiiding aan het kongres werden voorgelegd,
wemelde het van onnauwkeurigheden (het
voorstel om artikel 3bis in de grondwet te
doen opnemen), folkloristische wissewasjes
(de troonrede), demagogische voorstellen
(de beperking van het aantal ministers tot
10 en de omdoping van de overigen tot parlementaire sekretarissen) en klinklare maar
daarom niet ongevaarlijke nonsens.
Bij de onzinnige en tevens gevaarlijke
P.V.V.-plannen moet vermeld worden het
voorstel waarbij de joernalisten van radio
en T.V. zouden verplicht worden, om geregeld hun beroep te ruilen voor een baanije
in andere administraties of openbare diensten.

I
U

Over het P.V.V.-kongres te Knokke wordt elders in dit blad gehandeld, wat ons ontslaat van de
droeve plicht om het hele geval hier
in deze rubriek nog eens uit te
benen. Kernstuk van het hele kongres waren de volmachten aan Vanaudenhove. De rest was een merkwaardig allegaartje van onbekookte
voorstellen, folkloristische bevliegingen en niet-uitgewerkte plannen,
waarin met enige moeite links en
rechts een enkele bruikbare idee terug te vinden was.
Heel dit publicitair opgepepte
kongres had een dubbele betekenis.
Ten eerste wilde de P.V.V.-leiding,
door als kongrestema « het nieuwe
België » te stellen, zeker spelen dat
het aktuele België niet zou worden
behandeld. Het vendelzwaaien met
levensgrote trikolores had onder
meer voor doel, de aandacht van de
partijbazis en van de publieke opinie weg te trekken \ an de weinig
fraaie werkelijkheden in het P.V.V.C.V.P.-België van vandaag : de hele
financiële toestand, de doorzichtige
kunstgrepen om een « sluitende »
begroting te hebben, de eskalatie
van prijzen en tarieven, de vloedgolf van al dan niet verkapte belastingverhogingen. In die zin had de
man, die ooit schreef dat « la patrie
Ie dernier refuge du cretin » is,
overschot van gelijk : de P.V.V. ging
hals over kop schuil achter het driekleurig dundoek.
En vervolgens is het duidelijk, dat
er te Knokke eigenlijk een pre-elektoraal kongres 'gehouden werd. Er
komt iedere dag wat méér sleet op
de huidige regeringskoalitie en het
wederzijds loeren naar de gunstige
gelegenheid om te breken en de kie.
zer naar het stemhokje te jagen,
blijkt voortdurend duidelijker.
In die zin is Knokke dan alvast
een kostbare aanduiding : meneer
Vanaudenhove stelt zich voor, de
volgende verkiezingskampanje
te
voeren in het teken van het éne en
onverdeelbare vaderland, de unite
te allen prijze en desnoods tegen alles en iedereen in. Wel bekome het
hem ! We zijn niet blind voor het
feit dat een dergelijke kampanje in
Wallonië en vooral te Brussel enige
kans op sukses heeft en bijvoorbeeld de brusselse F.D.F, gedeeltelijk de wind uit de zeilen kan nemen. Maar in Vlaanderen ? Dat is
uitgesloten : no passaran ! Dat die
vlieger in Vlaanderen niet opgaat,
is Vanaudenho\e al voorgerekend
geworden door menige vlaanise liberaal. De man van Diest, gevangen
als hij is in de machtige greep .an
zijn brusselse en waalse federaties
en van zijn franskiljonse geldschieters in Vlaanderen, is blind voor
deze argumenten. In die omstandigheden kan een vcrkiezingssukses
voor de P.L.P. alleen maar betekenen, dat de fundamentele belgische
krizfs nog wat scherper wordt gesteld en dat de ontknoping vlugger
zal komen.
Er is nog een ander facet. Door
het vaderlandse strijdros als trekpaard voor de blauwe propagandaen verkiezingswajren te spannen.
"•onlt la |i;itrio lerlaaird .ot een vul-

Er is op
dio en T.V.
joernalisten
wat aan te

de nieuwsverstrekking door raen op de wijze waarop sommige
er hun beroep uitoefenen, heel
merken.

Het voorstel om de joernalisten de loer
van de openbare diensten te doen maken,
kan echter alleen maar ontsproten zijn aan
het krankzinnig brein van ontspoorde
maclitswellustelingen : aan het brciu van
de P.V.V.-top.
Over de bekwaamheid en de beroepskwalifïkaties van radio- en T.V.-joernalisten
moet geoordeeld worden bij hun aanwerving. Eenmaal dat degelijke en bekwame
mensen aangeworven zijn, moet hen de kans
gegeven om — vrij vai) politieke druk —
hun taak zo goed en zo objektief mogelijk
te vervullen. Voor de rest is joemalistiek
een gespecializeerd vak waaraan men zich
volledig moet wijden om het naar behoren
uit te oefenen.
Indien het — zoals de P.V.V, toch beweerï — waar zou zijn dat de joemalistiek
alleen kan .geoefend worden door mensen
die om de haverklap naar een ander baantje
verwezen worden, waarom beperkt de
P.V.V. haar voorstel dan tot radio en T.V.?
Voor het antwoord moet men niet ver gaan
zoeken. Vanaudenhove zélf heeft reeds bij
herhaling gezegd dat radio en T.V. « te
veel aandacht besteden aan de extremisten^.
Oni de grote nieuwsmedia helemaal te
stroomlijnen in de zin van de P.V.V.-opvattingcn, om de nieuwsvertrekking hele-

gaire kiesdraafster voor één enkele
kliek. Dat is wat voor de uiteindelijke devaluatie van het begrip patrie in ons land nog net ontbrak I
Wij zijn beslist niet de enigen om
in het P.V.V.-kongres hoofdzakelijk
drie dingen te zien : een poging om
de aandacht af te leiden van de
weinig fraaie
alledags-werkelijkheid, een poging om achter de volmachtbluf de verdeeldheid binnen
de P.V.V. te verbergen, een poging
om een elektoraal platform op te
richten. De woordvoerders van
B.S.P. en C.V.P. hebben het kongres
op gelijkaardige wijze benaderd en
behandeld. Die behandeling moet
een flinke koude douche betekend
hebben voor menig heetgelopen"
blauw brein. De C.V.P.-voorzitter
deed Vanaudenhove's voorstellen
als onrealistisch, onaanvaardbaar en
elekforalistisch van de hand en liet
de deur niet eens op een kier voor
de P.V.V.-plannen om de besluiten
van de kommissie Meyers « bij volmacht » in wetten om te zetten. Namens de B.S.P. klom ondermeer Jos
van Eynde in z'n pen en hij ging de
P.V.V.-voorstellen zo hardhandig te
lijf dat hij er zelfs toe gebracht
werd, het door Vanaudenhove beoogde uitsluiten van de « ekstremis-

maal in P.V.V.-richting te krijgen, moeï er
een middel zijn waarmee de joernalisten
kunnen gemuilband en geringeloord worden.
Welk middel is beter geschikt dan boven
het hoofd van iedere joemalist het zwaard
van Damokles te hangen van een dreigende
overplaatsing « voor een tijdje » naar een
andere dienst ?
Het P.V.V.-voorstel is niet alleen vernederend en krenkend voor het hele joemalistieke beroep, het is daarenboven een regelrechte aanslag op de vrijheid die essentieel is bij het beoefenen van de joemalistiek. Het voorstel werd — zoals te verwachten — unaniem veroordeeld door de hele
pers, van de « Libre » tot de « Volksgazet ».
Door de enen werd het scherp gelaakt, door
anderen werd het ontvangen op een schaterlach en op het bekende gebaar van een
lik met de vinger op het vooihoofd.
Deze reakties hebben de P.V.V. doen aarzelen. Toen op het kongres te Knokke zélf
een P.L.P.-lid uit de beheerraad van de
R.T.B, het woord nam om het voorstel 'te
verwerpen, durfde de P.V.V.-leiding niet anders dan het hele plannetje terug te verwijzen naar een studiekommissie. De tussenkomst van de R.T.B.-beheerder dwong Vanaudenhove er noclitans toe, te bekennen dat
de verantwoordelijkheid voor het voorstel
bij hemzelf en bij het permanent partijbureau lag.
Zonder het unaniem verzet van de hele
belgische pers had de P.V.V.-leiding haar

geen incidenten. Het vlaams studentenleven ligt er — om het met een
volkse uitdrukking te zeggen — « o p
zijn gat » : het jarenlang gemaneuvreer van enkele would-be marxisten heeft het K.V.H.V. zo goed als
tegen de grond gekregen. Onzekerheid, wantrouwen en futloosheid
zijn zowat de overheersende gevoelens. Dat is de prijs die tans betaald
wordt voor het ideologische geliefhebber en gescharrel van een kleine
groep.
I'ro-rect6r Piet de Somer sprak
een wijze en vooral voorzichtige
openingsrede uit die hem dan ook
applaus bezorgde uit alle mogelijke
hoeken, zelfs van de « Libre ». De
eigenlijke kern van het leuvens
probleem — de overheveling — deed
de pro-rektor nogal vlug af in één
zin, waarin de verantwoordelijkheid
paar de politieke sektor wordt geschoven. De bisschoppen zullen er
hem niet ondankbaar om zijn...
Zoals te verwachten was, zitten
we reeds midden in een universitaire schooloorlog omwille van de
voorgenomen uitbreiding van Leuven naar Brussel. De V.U.B, steigert
tegen deze uitbreiding. Ze steigert
trouwens ook tegen het Nederlands
dat, bij beslissing van de akade-

beroepsHALVE

bekeken

tische minderheden » in het parlement — zeer terecht .— de negatie
zelve van de demokratie te noemen.
De Volksunie reageerde met een
perskonferentie.
waarin
enkele
puntjes' op de i*s gezet werden en
waarop verklaard werd dat de
vlaams-nafionale partij heel graag
de handschoen opneemt tegen de
P.V.V. Het zal overigens geen fluwelen handschoen zijn, want zelfs
zonder veel fantazie kan men voorspellen dat de volgende verkiezingsstrijd in Vlaanderen hoofdzakelijk
en zeer hard zal gevoerd worden
do<jr de Volksunie en de P.V.V. Op
de-'perskonferentie lieten de V.T-.woordvoerders geen twijfel bestaan
over hun beslistheid, om de vlaamse
openbare mening duidelijk te maken
hoe de vork aan de steel zit.
Overigens zal reeds op .5 november bij de grote betoging te .ontwerpen blijken, dat Vanaudenhove's
bluff werkt als een kafalizator voor
het vlaams verzet : het sukses van
deze betoging zal goeddeels mede te
danken zijn aan de oorlogsverklaring die de P.V.V. te Knokke aan al
de vlaamse aspiraties lief geworden
Te Leuven werd. in de overige
universitaire centra, het akadenii^rh
jaar seopcnd. F-r waren dit jaa"-

mische overheid, veroordeeld blijft
tot een Assepoesrol.
De vlaamse socialisten zaten de
hele tijd druk middenin de voorbereidingen van hun « kongres ».
Hoofd brok wordt een rapport van
ex-minister Vranckx, waarin een
aantal hervormingen worden voorgesteld die vrij dicht die van de
C.V.P. en meer speciaal het provincieplan Houben benaderen. Over 'at
provincieplan is inmiddels van
C.V.F.-zijde nog gespecifieerd dat de
provinciale « parlementen » in geen
geval gezamenlijk of in groep zullen
mogen vergaderen ; er mag niet de
minste kans bestaan op interprovinciale vlaamse of waalse samenwerking.
Merkwaardig genoeg zullen op het
vlaams socialistisch kongres een
heleboel brusselse partijgrootheden
aanwezig zijn. die .-loorgaans bij de
francofonen
worden geklasseerd.
Brouhon, Pierson en Simonet zijn
van de partij als « waarnemers ».
Over Brussel zal overigens waarschiinlijk heel wat gezegd worden,
want Vranckx zal de oprichting van
een arrondissement Halle-Vilvoorde
verdedigen. Favat en Gelders — politiek ter dood \eroordeeld op de
verkiezingslijsUn \an de brusselse

Neem nu reeds deel aan de
betoging van 5 november :
stort een milde bijdrage op
p.r, nr. 4831.91 van Mevr.
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schapenkudde te Knokke ook déze waan.
zinnige en diktatoriale tekst doen steramen l
Dat de tekst niet gestemd werd, was allerminst de bedoeling van de P.V.V.-leiding.
Haar opvatting was duidelijk : de joernaliv
ten op gezette tijden achter de vuilniskar l
Er is één land in de wereld, waar dit ge-<
breveteerd
Vanaudenhove-sisteem volop
toegepast wordt : kommunistisch China l

B.S.P.-federatie — zullen de debatten met méér dan onthechte belangstelling volgen : het gaat om hun
hachje. Overigens hebben Van Eynde en Van Acker hun waalse « politieke vrienden » al gerustgesteld
met de verklaring, dat zij op het
vlaams kongres voor gematigdheid
en « gezond verstand » zullen zorgen.
De plechtige opening van de sluis
te Zandvliet — the biggest in the
world — was voor Antwerpen deze
vfeek een groot ogenblik : bekroning van een eerste tienjarenplan en
inzet van een tweede. Dat 'n 70.000tonner aan de vooravond van de
opening de bruikbaarheid van de
sluis kwam bewijzen, was een schitterende publicitaire stunt ; dat de
helft van zijn lading uit een lekke
opslagtank liep, was dan weer niét
zo mooi. Hopelijk vergeet men bij
al het feestvieren toch niet dat we,
inzake havenpolitiek, op een beslissend keerpunt staan en dat opties
moeten genomen worden die een
flink eind liggen buiten het kader
van wat dé jongste maanden over de
toekomst van Antwerpen is geroepen en herroepen.
Het treinongeluk nabij Luik heeft
bewezen dat ook in de meest-geautomatizeerde bedrijven de menselijke faktor en het menselijk tekort
een belangrijke rol blijven spelen.
Overigens is 1967, met zijn diverse
grote branden, ontploffingen of
windhozen, voor ons land wel een
rampjaar bij uitstek.
Eindigen we met een greep uit het
folkloristische leven van onze (en
• weldra Europa's ?) hoofdstad. Een
F.D.F.-er uit de brusselse gemeenteraad heeft voorgesteld dat de
Gaulle door het magistraat zou worden rfitgenodigd. De man wil kennelijk ook eens het ogenblik beleven,
waarop uit staatsmanskeel de kreet
opborrelt « vive Ie Bruxelles libre ».
In de wijk Het Voor van de
vlaamse gemeente Vilvoorde, door
de francofonen zo welklinkend omgedoopt tot Beauval. kwam het verleden zondag tot incidenten : vlaamse betogers stoorden op de sinds
de U. Geest- en St Jozef-manifestafies gebruikelijk geworden wijze
een franse mis. Te noteren valt dat
de plaatselijke parochieherder het
oirbaar acht, zijn in een vlaamse
gemeente gevestigde kerk voor 50 %
te bedienen met franstalige diensten.
Eki tenslotte heeft vice-goeverneur
Cappuyns eens te meer een onwettige benoeming van burgemeester
Cooremans and his band moeten opschorten. De vroede brusselse burgervaderen hadden er niets beters
op gevonden dan een eentalige
(francofoon natuurlijk ; wat dacht
U ?) te benoemen tot direkteur-generaal van onderwijs en schone
kunsten. De vlieger gaat voorlopig
niet op. En het hoeft beslist niet
onvermeld te blijven dat het de
waakzaamheid van onze bloedeigen
senator Jorissen was die de brusselse plannen terzake doorkruiste :
Wim bond de kat de bel aan.
tv o.
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DE OGEN ZIJN OPENGEGAAN

allred
hekelt
ons
(j. olaerts) Minister Alfred Bertrand heeft
rich te Genk hopeloos belachelijk gemaakt.
Wij lezen in het verslag over zijn rede voor
de kantonnale C.V.P.-bijeenkomst dat hij
de aktie, die door sommige minderheidsgroepen woidt gevoerd in verband met de
V:rizis in de kolenindustrie, hekelde.
Weet de heer mmister niet dat heel Limburg, dat van het A.C.V. inbegrepen, de regeringspolitiek tegenover Limburg hefeelt ?
Kent de heer Alfred de akkoorden van
Zw artberg niet ? Of wil hij opzettelijk zijn
toehoorders misleiden ? Een man van zijn
gestalte zou toch eindelijk zeker moeten begrepen hebben dat de aktie voor Limburg
van in de aanvang er slechts op gericht was
en is, de Limburgers werk in eigen streek
te bezorgen.
Als Alfred daarvoor zorgen wil, mag hij
alle mijnen sluiten. Intussen zijn we met
ïijn zever geen stap vooruit. De Limburgers
zijn bovendien danig verwondeid dat Alfred de Limbui-ger pas kwaad wordt nu
Limburg voor de eerste keer enkele miljarden nodig heeft en dat hij zonder enig doeltieffend verzet, jarenlang tientallen miljarden in de uitgeputte «aalse mijnen hielp
f toi ten.
Deze bijzondere vorm van belgische naastenliefde kiiigt Limbing niet meer verteerd,
beste Alficd. De ogen zijn opengegaan.

DE LIHBÜBGSE
EKGHOMISCKE RAAD

een
komisch
soenario
(j. degiaeve) Enkele wrange bedenkingen
moeten ons liit de pen na het lezen van
het « Verslag van de laad van beheer aan
de algemene ledenvergadering ovei de werking \an de Limburgse Ekonomijche Raad
(L.E.R.) in 1966 ».
De raad \an beheer stelt — tot zijn spijt
•— vast dat de uitvoering van het omschakelingsprogramma in Limburg niet « voldoende \lot » verloopt. Waarom deze al
te zachte veibloeming van hetgeen wij
steeds duidelijker ervaien : het gaat bijster slecht met de ekonomische rekonvcrsie
in Limburg ?
Het verslag haalt dan een reeks faktoren aan, die de oplossing van de omschakelingsproblemcn «niet vergemakkelijken».
Wie zou het nog méér eufemistisch kunnen zeggen ? Wat een flemende bezorgdheid om niemand te kwetsen I
En \\ elke zijn nu deze faktoren ?
De regering heeft bij de E.G.K.S. een
aanvraag ingediend voor de financieiing
van het omschakelingsprogramma voor
Limburg. Nu blijkt dat de afhandeling van
dit verzoek op allerlei politieke en administratieve moeilijkheden stuit, « waarover
de L.E.R. geen stelling wenst te nemen 2>.
Uit welke hoek deze politieke moeilijkheden komen, vertelt de L.E.R. ons niet.
Dat de L.E.R. hierbij geen stelling wenst
Ie nemen is op zijn minst een zeer betwistbare houding, maar dat ze weigert ons ten
gronde in te lichten is onverantwoord en
in stiijd met haar statuten.
Volgens de L.E.R. is er in ons land tegenover de omschakelingsproblemen een
politiek-cmotioneel klimaat ontstaan. Ik citeer uit het verslag : « Dit klimaat wordt
van bepaalde zijde kunstmatig en sistemati«cii tot stand gebracht door het formule-

ren van overdreven en onaanvaardbare eigen, en gestaafd door veelal onvolledige
en zelfs onjuiste gegevens ». Als die zijde
bepaald is waarom ontzegt de LJL.R. haar
lezers de nadere beschrijving van die zijde'
Mist de L.E.R. daartoe de moed ? Meer
duidelijke voorlichting en getuigenis dienaangaande zouden hier vooi zeker op hun
plaats zijn.
De raad van beheer van de L.E.R. stelt
vast dat bepaalde ministeriele instanties
niet alleen uiterst geringe inspanningen
doen om buitenlandse investeerders naar
Limburg te oriënteren maar bovendien
projekten, waarvoor Limburg een kans
maakte, hebben ontmoedigd met de bedoeling ze elders tot vestiging te brengeq.
' Misschien kon de L.E.R. dit « elders »
wat nauwkeuriger lokalizeren ? Voor het
overige klinkt deze beschuldiging mij tamelijk vertrouwd : vele maanden geleden

schreef toch het A.C.V.-Limburg in een
memorandum : « O p landelijk vlak wordt
Limburg in zijn pogingen tot industrializatie sistematisch achteruitgesteld ». Normalerwijze zou er iets moeten losbarsten als
een arbeidersorganizatie, zo machtig in
Vlaanderen en machtiger nog in Limburg,
de brusselse diensten openlijk verwijt Limburg volgens een duidelijk omlijnd sisteem
en welbewust acliteruit te stellen. Doch
neen, alles blijft kalm en zoveel maanden
nadien herhaalt het A.C.V., langs haar
spreekbuis de L.E.R., met dezelfde schaapachtige gelatenheid dezelfde klacht. De tekst
werd zelfs nu nog wat meer in mineur gesteld, %vat overigens niet hoeft te verwonderen als men de ledenlijst van de raad
nagaat.
De raad van beheer van de LJE.R. doet
beroep op de regering opdat zij de objektiviteit en rechtvaardigheid zou herstelleft.

prof. a. verhulst
Je hoeft geen feniks te zijn om er achter te komen dat de heer Vanaudenhove de volmachten, die hem ao onderdanig werden verleend, nodig heeft niet
om het land te redden maar wél om zijn partij aaneen te lijmen. Als je ergens
in de een of andere kroeg een knaap tegenkomt die beweert « dat hij' iedereen
zal pakken •», dan kan je "doorgaans je pilsje m alle gemoedsrust verder uitdrinken : zo'n windbuil verzet alleen maar heel veel lucht om te verbergen dat hij
vreselijk ondermaats en beneden het gewicht is. Zo ook met smiling Omer uit
Diest : achter zijn zogenaamde sterkte gaat de hele zwakte van de P.V.V. schuil.
Neem nou eens de vlaamse P.V.V.-ers. De UHaeseleers, de h*jm^s en Boey's
hebhen te Knokke méér affronten moeten slikken dan zelfs voor hen goed ts.
Ze hebben geslikt; het zijn partijmannetjes die heus niet zo dom zijn om zich
te wagen aan een verzet dat geen schijn van kans heeft. Dit weze gezegd niet te
hunner verontschuldiging, maar omwille van de feiten. Trouwens : lafheid en
ja-knikken tegen beter weten in heeft nog nooit en nergens als verontschuldiging
gegolden, wél als bezwarende omstandigheid. Maar om bij de feiten te blijven :
deze knapen voelen heus wel de striem die Vanaudenhove hen op de onmannelijk gebogen rug heeft gegeven. Vergeten doen zij beslist niet — in dat opzicht
is de politieke jungle met véél olifanten bevolkt — en als het zo eens past, zal
de man uit Diest zeker ondemnden
dat ze hem maar al te graag een je-weetwel-wat aftrekken. Zelfs knechten doen dat!
Daarnaast (en vér daarboven overigens) heb je nog altijd een aantal échte
vlaamse liberalen : gezworen tsaliers, bij wie vlaamsgezindheid
onverbrekelijk
gekoppeld is aan libeialLsme. Zij mogen dan al niet veel politiek gewicht in de
schaal werpen en hun trouw aan de liberale partij moge voor ons onbegrijpelijk
ztjn : ze bestaan en af en toe manifesteren ze zich.
Zo professor Verhulst Een jonge man nog, vooraan in de veertig naar we
schatten. Overtuigd en eerlijk vlaamsgezmd. Liberaal uit traditie : -ioon uit een
iian die protestantse vlaamse families, voor wie de liberale partij het logisch
besluit voor een politiek en maatschappelijk engagement is.
Professor Verhulst is voorzitter van het Willemsfonds; ztjn vereniging staat
tchter de 5 november-betoging te Antwerpen. Alleen al het feit dat het liberale
?tiket nog plakbaar is zowel op de neo-fascisten van het kongres te Knokke als
op de vlaamsgezmde demohaten van het Willemsfonds, spreekt boekdelen over
de werkelijke « sterkte » van de P.V.V.
De leden van het Liberaal Vlaams Verbond krijgen, uit hoofde van hun
lidmaatschap, het L.V.V.-blad « Volksbelang > toegestuurd. Met de verzending
of de redaktie van dat « Volksbelang > moet er iets mis gelopen zijn, want een
heleboel abonnenten wisten ons zopas te vertellen dat ze het blaadje niet gekregen hadden en dat ze — tot hun grote verbazing — in de plaats < Neo > kregen
toegestuurd, voor de alleieeiste maal. « Neo » is het orgaan van het Liberaal
Vlaams Studenten Verbond. Juist.' dezelfde jongens die op het kongres te Knokke
de zaal uitgezet werden omiville van hun protest tegen de verwerping van het
amendement Boey.
Hef bedoelde nummer van « Neo T> bleek samengesteld te zijn dOor de OuüLedenbond van het L.V.S.V. En zo komt het dat een van de bijdragen erin uil
de pen komt van prof. Verhulst.
Opmerkelijk bijdrage.' Zéér beleefd, een beetje diplomatisch maar glashelder
legt prof. Verhulst er in uit, waarom de P.V.V. een franskiljonse en vlaamsvijandige boel is. Maar laten we hemzelf aan het woord :
« De voorzitter van de P.V.V. stelt er prijs op m aanwezigheid van vlaamsgezinden uit zijn partij te wijzen op de grote vooruitgang die, zijns inziens, de
Vlamingen in de P.V.V. hebben gemaakt in vergelijking met de toestanden m
de vroegere Liberale Partij. Hij venuijst daarbij gaarne naar het feit,, dat hijzelf
een Vlaming is, dat de politieke direkteur van de P.V.V. een Vlaming is, dat de
stemming in de Napelsstraat voor de Vlamingen gunstiger is gewor den enz. Wim
pelt men deze uiterlijke tekenen af als zijnde van bijkomstig belang en stelt
men de partijvoorzitter de vraag zuaarom, desondanks, de P.V.V. als partij zo
weinig begrip opbrengt voor standpunten die toch door de overgrote meerder
heid van de Vlamingen worden gedeeld, dan spreekt de heer Vanaudenhove realistische politieke taal. Hij verklaart, ten eerste, dat de P.V.V. de eerste politieke
partij is te Brussel, de tweede m Wallonië en pas op de derde plaats komt in het
vlaamse land. Ten tweede, dat de financiële middelen waarover de P.V.V. beschikt — en moet beschikken met het oog op de verkiezingskampanje — vOor het
overgrote deel afkomstig zijn uit franstalige kringen, meer nog, uit franskiljonse
kringen in Vlaanderen zelf ».
Et voila, madame, pourquoi votre fille est muette! Laat niemand ooit ver
geten wat prof. Verhulst uit de mond van Vanaudenhove zélf optekende en wereldkundig maakte via een op merkwaardige wijze verspreide « Neo » .
de P.V.V. is niets méér of niets min dan de majooxdoom van de franskiljonse
bourgeoisie, speciaal dan nog de franskiljonse bourgi\)isie tn Vlaanderen, die
haar centen langs de P.V.V. om alleen nog spendeert aan wraak — zoveel mogelijk wraak — omdat zij door de vlaamse demokratie uit-ge-ran-geerd werd!
dio Genes.

Een bekentenis te meer van de limburgsc
achteruitstelling. Eigenaardig, dit beroep
op de regering als men weet dat minister
Bertrand in hoogsteigen persoon als lid van
het direktiekomitee van de L.E.R. fungeert.
Een komisch scenario !
Uit dit alles blijkt dat de L.E.R. in haar
informatieopdracht te kort schiet en dat de
gevestigde machten en organen die Limburg
vertegenwoordigen zich nog steeds gedragen
als bedelaars aan de brusselse poort.
Overigens steekt deze gelatenheid schril
en tergend af tegen de beangstigende geladenheid van duizenden arbeiders en bedienden uit Zwartberg, Eisden en elders.
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RAHDNOTA BIJ EEN KONGRES

grootjans,
minister van
p.v.v.-onderwiis
(red.-) In de dagen vlak voor en na het
P.V.V.-kongres kon men op pagina 2 van
« De Standaard » dag aan dag een der leerrijkste polemieken van de jongste jaren volgen.
De « Standaard » kreeg het verleden week
aan de stok met de P.V.V.-er Grootjans, minister van Nationale Opvoeding. Het blad
van de Jacqmainlaan had nogal pertinent
de vraag gesteld, hoe de vork eigenlijk aan
de steel zat met de inmiddels berucht geworden benoeming van de chauffeur van
Grootjans.
De minister meende te moeten reageren.
In een lange brief — door de « Standaard >
Toet vriendelijke grijns integraal gepubliceerd en ruim gekommentarieerd — pleitte
Grootjans onschuldig : politieke benoemingen, zegde hij, gebeurden er op zijn depörtement helemaal niet. Als je de minister
mocht geloven, was hij de vennoorde onschuld.
« De Standaard » liet echter niet af en er
kwam een tweede brief van Grootjans, waarin de minister — weKswaar véél voorzichtiger geworden — nog maar eens zijn onschuld betuigde en tevens verklaarde dat
hij, eenmaal minister-af en terug joernalist
(aan de « Nieuwe Gazet »), zéér voorzichtig
zou zijn met aantijgingen tegen ministers :
hoe onrechtvaardig al dat geschrijf wel kan
zijn, ondervond hij immers zelf aan den lijve...
En « De Standaard >, hi] ploegde voort,
met een hardnekkigheid die wi] het blad bij
menige andere gelegenheden toewensen.
Verleden woensdag pakte de krant uit met
namen. « De Standaard » bewees, dat op 19
benoemingen in het Rijksonderwijs er 18
naar P.V.V.-ers en één naar een C.V.P.-er
waren gegaan. De gepubliceerde lijst bevatte daarenboven niet minder dan 9 namen
van leden van het kabinet van Grootjans,
dio door hun minister benoemd zijn geworden.
De « Standaard » voegde er aan toe : «...
zodat op het departement wordt gezegd dat
behoudens de koffiemadam en de persattaché geen enkel kabinetslid zonder bevordering en benoeming bleef >.
Het is de jongste maanden al ettelijke
keren gebeurd dat Grootjans — meestal
zonder dat hij kikte — in de pers werd
aangevallen omdat hij het onderwijs en zijn
departementele diensten vol steekt met
parlijkreatuurtjes.
Bij heel deze vieze geschiedenis van partijdige benoemingen en parachutages hoort
eigenlijk héél weinig kommentaar; de feiten
spreken voor zichzelf. Toch is het goed, nog
even dit misselijk klein partijpolitiek geklungel te stellen tegenover het heerlijke,
ongerept-zuivere, totaal vernieuwde België
dat de P.V.V. te Knokke aan de goegemeente heeft trachten te verkopen.
De P.V.V. is nog altijd wat de liberale
partij de langste tijd is geweest : een partij
die de macht schaamteloos gebruikt « pour
faire Ie ptein » zoals dat in het brussels
politiek jargon heet. En die, om aan de
macht te komen, bereid is tot iedere vorm
van demagogie, tot iedere graad van bedrog.
Niet alleen de Pest Voor Vlaanderen,
maar ook de Partij Voor Vriendjespolitiek 1
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nazijn
DATA VRIJHOUDEN !
Op pagina 20 van dit blad
staan, onder de rubriek « van
de V.U.-leiding », nadere gegevens over de oktoberkaderdagen. Het hele V.U.-kader wordt
dringend verzocht, deze kaderdagen bij te viTonen : zondag
15 oktober te Deurie voor
Oost- en West-Vlaanderen ;
zondag 22 oktober te Heist o/d
Berg voor Limburg, Brabant
en Antwerpen,
Vanzelfsprekend wordt ook
de datum van 5 november —
grote nationale betoging te
Antwerpen — door iedereen
vrijgehouden !

PETROFINA BEDREIGD?
Er hebben geruchten de
ronde gedaan over internationale beursmaneuvers die tot
doel hadden, de belgische petroleummaatschappij
onder
amerikaanse kontrole te krijgen. De geruchten werden gelogenstraft ; oppassen is echter méér dan geboden omdat
een logenstraffing in dergelijke gevallen natuurlijk in elk
geval komt.
De regering heeft beloofd,
dat ze de zaak nauwkeurig zal
volgen. Dat weze haar geraden,
alhoewel we ons afvragen of

ze — verstikt als ze zit in neoliberalisme — de armslag en
de middelen zou hebben om
desnoods de bedreiging af te
weren.
Petrofina staat op de lijst
van grote wereldfirma's op de
69e plaats als eerste belgische
firma.
In Frankrijk is er onlangs
een nogal onrustwekkend voorbeeld geweest : de overname
van de maatschappij Buil door
Amerikanen. Een der fatale
gevolgen van deze overname
was de overbrenging van de
hele researchafdeling en van
de
wetenschappelijke
staf
naar de Verenigde StateiL

GOEDE STUNT
De P.V.V.-kongressisten te
Knokke kregen aan de ingang
van het Casino een briefje van
1.000 fr in de hand gestopt.
Het dioeg aan de ene kant de
beeldenaar van Vanaudenhove
met kanten kraag en mercatormuts. Aan de andere kant
prijkte een gespierde Atlas die
het hoofd van Vanden Boeynants torste.
De zeer fraai en plezierig
uitgegeven, met inslaande teksten bedrukte briefjes waren
een geestige repliek op het fa-
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.^ uk fiuu.j Lmk : de zoveelste katastrofe dié het tand in 1967 treft. Brussel,
lange, Oostmalle ...

meuze biljet dat de P.V.V.
zelf bij de jongste verkiezingen verspreidde. In de kranten werd deze stunt terdege
opgemerkt.
Hoeft het gezegd, dat het
een Volksunie-initiatief was ?
Onze brugse vrienden deden
het uitstekend ! (Wie belangstelling voor de biljetten mocht

hebben, verwijzen we naar G.
van In, Predikherenrei 23,
Brugge).
Ook de kempense V.U. pakte uit met een goede stunt ;
de uitga\e van een fraai autostrade-vignet met protesttekst,
zelfklevend aan de ruit van de
wagen te bevestigen. (Belangstellenden komen terecht bij
J. Belmans, Possondries 3,
Geel).

EINDE VAN
VLAAMSE P.V.V.

TROONREDE
Het is beslist hoogst bedenkelijk dat de
dagbladen (die reeds de maandag na het
wereldschokkend kongres van de laatste,
maar in al haar geringheid dan ook de
grooti>te van de nationale partijen, kommentaar uitbrachten) ongeveer geen belangstelhng over hadden voor een van de
meest belangrijke punten van dit kongres:
de troonrede. Zelfs de zeldzame joernalist
die er een paar woorden over schreef, zag
er blijkbaar het overgrote belang niet van
in.
Persoonlijk zijn we door dit voorstel
diep getroffen ! Onze vermoedens dat d«
grote leider niemand naast zich zou duiden, bleken boosaardig en onjuist te zijn.
Onze « de Gaulle van PLP-formaat >, zoals een zeer ernstig blad de achtbare heer
Vanaudenhove durfde te noemen, aanvaardt wel degelijk dat — ook als zijn
partij de volledige meerderheid in ons
geliefde vaderland heeft behaald en bij,
als de onbetwiste leider die het grootste
en het meest nutteloze en meest valse van
alle problemen heeft opgelost, ook alle
andere « laatste woorden » zal spreken —
nog « iemand > naast hem een jaarlijkse
troonrede zal houden. De toekomst is voor
Baudouin I, roi des Belges, schitterender
dan ze ooit geweest is.
Om onze staatsburgerlijke opvoeding zo
vlug en 7o volledig mogelijk te volt(x>ien
(en ook wel enigs^ms omdat we de execatiepcletons van de menslievende en achtbare heer Vanaudenhove liefst uit de
buurt hoaden ') zouden we echter graag
enkele aanvullende inlichtingen krijgen.
Want het kongres heeft zich met met alle
kleinigheden kunnen bezig houden — dergelijke dingen kan de nationale menslievende leider v.el zelf regelen En al krijgen we daa heel waarscMpitijJc tocb geen
£Hitwooni, «mwe tcriWitwwonJriijMwid tegenofcr iMt «elicMe vaemiarad eist dal w«
ten Miaste de «ragSm stellen.
Het koagrcs «oorzicl d m w^ cc
rede, UMMT cprcdtt sidi mtt n t ofw de
^ e g ca de w^tc wmmrap de trciMMi, ^amwaar deze Iroorarede gihaaérm wcwdly be-

reikt wordt t met een gouden koets ; met
een vergulde en door een zeldzame echte
Belg bestuurde Luipaard-tank (door een
tv-joernalist reeds als « Léopold-tank »
aangekondigd) ? Misschien te paard 1 En
welke straf wordt er voorzien als tijdens
een dergelijke roemrijke tocht een vlaamse « neger s>, zoals dat in 1960 te Léopoldville (Kinshasa) gebeurde, met de koninklijke sabel gaat lopen ? Of zal dat misschien het teken zijn dat er met de Vlamingen evenmin als met de negers nog
huis te houden is ? En mag vlak na die
troonrede onze (nog onbekende) Loemocmba het woord nemen ?
Het kongres voorziet dus wet een troonrede, maar het spreekt zich niet uit over
de uiterst belangrijke vraag of deze troonrede zittend of rechtstaande zal gehouden
worden. Zelfs wie alleen maar als toeschouwer grote komedianten aan het
•werk ziet, kan begrijpen hoe beslissend
een houding kan zijn ! Voor zover we hier
iets van begrijpen, moet een beslissing in
dit verband genomen worden door iemand
die over volmachten beschikt en moet het
opnemen van zijn beslissing in de grondwet, die alleen maar met een twee-derden
niqerderheid kan veranderd worden, overwogen worden.
liet kongres voorziet wel een troonrede,
maar het spreekt zich niet uit over het
uniform dat de « troonred?naar » zal behoren te dragen. Het i» de vaderlandslievende be kiiker van offrciele foto's niet
ontgaan dat Baudouin i, roi des Belges,
over meerdere uniformen beschikt. Als
hier een zeer bescheiden mening mag uitgesproken worden • een van die uniformen Inkt buitengewoon geschikt omdat
het 70 sterk herinnert aan bet uniform m
< Mao-snit », of aan het modern pastoorskostuum.
Welk eea waamBgr tnist zoa een dergetiike « tDwniredeKHR' > oitstralen, staande at zittcad en vamai w^sflic kracht —
als bil zQa sabel M V hetlt,
NEMROD.

Het is zielig en revolterend
te moeten lezen dat Van Audenhove kan bluffen met te
zeggen dat de P.V.V. de enige
partij is die niet verdeeld is
over de taalkwestie.
Want waarom is ze niet verdeeld ?
Omdat de vlaamse P.V.V. akkoord gaat met het feit dat de
Voerstreek opnieuw naar Luik
moet en dat niet minder dan
20 brusselse randgemeenten
zullen verfranst worden. Allen
gaan daarmee akkoord. Ook
D' Haeseleer, ook Van der
Poorten, ook Grootjans.
Het plan komt zelf uit de koker van de man van hun studiedienst, de kleurloze mechelse volksvertegenwoordiger Fr.
de Weert.

^arte-

plechtigheid geworden, die bewees dat de vlaams-nï^ljonale
jeugdgroepen aan echt vormingswerk doen in een pozitieve geest.
Het is tevens verheugend
vast te stellen, dat de verdeeldheid in de vlaams-nationale
jeugd meer en meer tot het
verleden behoort en dat er, in
alle verscheidenheid, een eenheid is gegroeid die de zaak alleen maar ten goede kan zijn.
We wensen de leiding i^an
de jongeren daarvoor geluk en
we zijn er van overtuigd dat
de volgende tien jaar een nog
grotere bloei zullen kennen.

Neem nu reeds deel aan de
betoging van 5 november :
stort een milde bijdrage op
p.r. nr. 4831.91 van Mevr.
De Schuyteneer - Brussel 8.

PEST
VOOR VLAANDEREN
Men begrijpt dat vele vlaamse P.V.V.-ers het kongres verlieten. Men begrijpt de reaktie
van de gentse en antwerpse
liberale studenten die protesteerden en die verzocht werden de zaal te verlaten. De
P.V.V. is de Partij Van Vroeger gebleven, de Partij van het
Vlaams Verraad, de Pest Voor
Vlaanderen.
Welke vlaamsgezinde ook —
hij mag dan Willemfondser
zijn — kan deze partij nog
steunen ?
Zal dat de betekenis niet zijn
van Antwerpen 5 november ?
Dat alle vlaamsgezinden marsjeren tegen het massale verfransingsplan van nieuwbakken leider Omer.

TIEN JAAR
Te Gent werd verleden zondag een feest gehouden naar
aanleiding van de tienjarige
werking der Blauwvoetvendels.
Het is een uiterst stijlvolle

MISDADIG
In het septembernummer
van de Internationale Organizatie voor Burgerbescherming
verscheen een door internationale eksperten opgesteld verslag over de brandramp in de
Innovation, die 235 mensen het
leven kostte. Onder de oorzaken voor de omvang van deze
ramp werden verschillende
faktoren opgesomd, die inmiddels wel door iedereen gekend
zijn. Een enkele faktor dient
toch onderstreept ; de eksperten zijn van oordeel dat « aarzelingen over uitgaven die niet
als renderend werden beschouwd » een grote rol hebben gespeeld. Daar zal o.ra.
wel mee bedoeld zijn het ontbreken van een sprinklerinstallatie.
Inhalerigheid, winstbejag :
ziedaar een van de oorzaken
van de dood van zovelen. Hoort
de « Inno » ja dan neen thuis
op de beklaagdenbank in eeii
gerechtshof ?
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T P.V.V.
DRiE KOMMISSIES
De opkomst \oor de sekt ie veigadcringen \an het kongies verleden ^veek \iijdagiiamiddag ^\a<i alles behahe overucldigcnd. Toen de kongressisten op de koop,toe
nog vernamen dat ei o\er de besluiten \an
de sektic\ ergaderingen slechts later, tijdens
de ucekendzitiingen, zou woiden gestemd,
verd er boos over en ueer gcioepen « dat
men dat op \ooihand had moeten zeggen;
dan hadden v\e geiust nog ccn dag ihuis
kunnen blijven ».

P
V.V.-VOLKSVERT.
BOEY, ANTWERPEN
:
« De toegevingen
moeten
van één en dezelfde kant

altijd
komen».

DE SEKTIES
Een eerste sektie vergadcide onder \oorzittenchap van volksveuegenwoordiger Hanotte; de vei>laggever was partijsekrctaris
De Croo en het tema luidde « eenheid der
Belgen ». Een tweede sektie beluisterde een
verslag van volksvertegemvooidiger De
VV'ccit, weid vooigezeten door volksvertegenwooidiger Piion en hield zich be/ig met
de voornaamste kongiestema's : de zgn.
« vernieuvsing van de staat ».
Een derde settie werd voorgezeten door
geldschieter en giootondeniemer senator
Colhn, die ecu verslag van P. Biujneel ter
bespieking legde over alles wat men onder
de weidse naam « public relations » zou
kunnen samenvatten.
Het kongies trachtte niet eens de schijn
van de « cenlicid der Belgen » ic ledden :
de sekties weiden alle riiie vooigezeten dooi
fianstahgen '

VLEES NOCH VIS
De eeiste sektie veigadeide in de Casino
zaal die veisieid is met de bekende surrealistische v\ andschilderingen van Magiittc
Het bureau zetelde voor een fiesko dat een
naakte dame met vissenkop voorstelt. Deze
muurschildeiing inspired de al vrij vlug een
kongicssist die het woord nam om te bewe
ren « dat de le/oliiiies vlees noch vis walen »
Veislaggcvcr De Croo moest beginnen
met dt mededeling dat er een « materiele
f..ut » in zijn verïlag geslopen was : op pagina 19 werd namelijk voorgesteld, de fameuze aitikcls 38bis (« waarborgen tegen
minou/atie ») en 3bis (« vastlegging der
taalgrenzen ») in de grondwet te doen^ opnemen. De Cioo veizocht de koiigiessisten,
de passus over artikel 3bis — die « verkeerdelijk » in het verslag zou geslopen zijn —
te willen schiappen

EEN « FOÜT » ?
Ingewijden wisten in de wandelgangen te
vertellen dat het alles behalve om een
< materiele fout » ging, maar dat « snotneus
De Cioo » een belachelijk rappoit had opgesteld dat krioelde van de fouten en dat
helemaal moest hcrweikt worden.
Men kan de ernst waarmee het PVV-kon
gres werd vooibeieid afmeten aan het feit,
dat heel de blauwe partijleiding over deze
« materiele fout » had hecngelczen en dat
de aanwezigheid van het aitikel 3bis in de
tekst slechts werd opgemerkt, toen de
« Soil T> een voorafdruk van het verslag
bracht en zo enkele buitenstaanders alar-

< UNITE » OF (( UNION »
Zattidagvoonniddag hervatte de ceiste
tomro'issie haar werkzaamheden met een
iiogal uitgesponnen dispuut over het feit
«f het ia de teksten « Union des Belees —

Eendiacht onder de Bdgen » dan wel
« Unite des Belges — Eenheid der Be'gen »
moest heten. De kongiessistcn bev\czen unaniem, katolickcr dan de paus en tiikolorer
dan de nationale vlag te zijn • de leuze
« l'union fait la force » werd geestdriftig
omgedoopt in « l'imilc fait la foicc ».

ES
Dicst
het leeds goedgekcuide amendement weid ieestelijk ovei boord gegooid
O heihgc dcmokratie !
Het gegiom in de wandelgangen had zelfs
oeen .iiukdousthc w iiido

CEDENT OF PLEISTER ?
D'HAESELEER
Op deze sektieveigadeiing v\eid heel
eventjes en luVl voorzichtigjes het woord
gevoeld door de voorzitter van het Liberaal
Vlaams Verbond, Lowictje D Haeseleei uit
Aalst. Deze brave jongen, die door zijn eigen paitij te lichtjes bevonden weid om minister of kameivooizit'er te woiden en die
als tioostprijs het vooizitterscliap van het
LVV heeft gekregen, had in de dagen voor
het kongres hoog van de toien geblazen
« dat het er zou stuiven ». Veeitien dagen
geleden, op een bijeenkomst van het L W
waar het partij"kongres voorbereid werd,
hadden D'Haeseleer en Poma nog gezworen
« dat ze zich niet zouden laten doen » in de
kwestie van het referendum en in de zaak
van de volmachten aan Vanaudenhove.
Heel deze dikdoeiierij herleidde zich in
de eerste sektie tot de brave opmerking vanwege D Haeseleer « dat een referendum het
land misschien nog méér zou verdelen ».
Vanaudenhove stelde de ondeidanige tegenwringer dadelijk op zijn geraak : het
referendum, zo zegde de man van Diest, zal
niet over preciese vragen gaan maar w e l ,
over de wenselijkheid om « een einde te
zien stellen aan de taaltwistcn ».
Meteen is tevens duidelijk, wat de P\'V
eigenlijk bedoelt met haar als supeidemokratisch aangekondigde volksraadpleging :
een vage, louter sentimentele en demagogische kampanje die de kern der dingen wil
ontv\ ijken.

Tn de tweede stktie weid intussen keimis
gevicid.
De vooizitter — de biussclaai l'uon —
leidde de debatten uiteist slecht en de helft
van de tijd wisten de kongTessisten niet
waaiovei het eigenlijk ging. ^
De diskussie kende een van haar zeldzame « hoogtepunten » toen de lol der monarchie ter sprake kwam. In het verslag
stond geschieven dat het vorstenhuis « het
cement der natie is ». Sommige hoera-patriottcn vonden dat niet juist : de natie is
immers gemaakt uit één stuk en hoeft dus
niet met cement aaneengehouden te worden. Een spuiter die vooistelde het woord
« ciment » door « colle » te vervangen, werd
het zwijgen opgelegd. Uiteindelijk stelde
iedereen zich akkooid om van de monarchie
« het simbool dei natie » te maken.

AUTO MET CHAUFFEUR
LVV er Poma kwam even aan het wooid
om zijn ongenoegen uit te drukken over het
voorstel dat de uitschakeling beoogt van
alle extra-parlementaiie drukkings- en onderhandelmgsgioepen. Hij biacht van zijn
« veizet » al even veel terecht als Lowietje
D'Haeseleer in de eerste sektie...
Toen de diskussie loskwam over de be
peiking van het aantal ministeis en het aanstellen van parlementaire sekretarissen, rees
bij enkele ministiabelen de bange vraag of
deze sckretaiissen als volwaardige ministeis
zouden beschouwd worden. Uit de zaal
werd geuiststellend geroepen « Ja, ja, ze
kiijgen een auto en een thauffeui >.

FAMEUZE « EENHEID »
Tijdens de zaterdagvergadering van deze
eerste sektie speelde zich het eeiste schuifke
af van de smerigste en meest diktatoiiale
epizode van heel het kongres.
De antwerpse
volksvertegenwoordiger
Boey verdedigde een amendement, waarbij
het aanleren van de tweede landstaal in het
onderwijs verplichtend werd gesteld.
Boey werd warm toegejuicht door de
Vlaamse kongiessisten die van deze tussenkomst demonstratief gebruik, maakten om
voor één keer eens hun waar gemoed te
luchten .. zonder al te veel gevaar voor aanzien en carrière in de partij; het ging ini
mers om een voorstel dat bij uitstek geroe
pen scheen om de zozeer bezongen « unite >
(én niet x union » 1) der Belgen te v eiste
V igen. Aan de waalse en brusselse kant ging
er echter geroep en gefluit op de heren
Walen zijn immers al lang niet meer bereid
om het Nedei lands als tweede taal te laten
onderwijzen, zij veikiezen dooig-aans Engels.
^ e t amendement Boey werd desondanks
ter stemming gelegd en haalde een nipte
meeideiheid : 44 tegen 42 stemmen.

IN TWEE SCHUIFKENS
Dit eeiste schuifke weid gevolgd dooi een
tweede... Op de plenaire zitting zaterdagnamiddag begon Vanaudenhove met storm
te lopen tegen het bij meerderheid goedgekeurde amendement. Hij beweerde dat het
onontvankelijk was, omdat het fameuze
« vergelijk van Luik wel spreekt van het
« bevorderen der tweede landstaal > maar
niet van het « verplichtend stellen ».
Boey mocht even aan het woord komen
om tt zeggen « dat de toegevingen altijd
van één kant moesten komen » en om zich
nog eens toe te laten juichen door de
Vlaamse PVV-ers die zich vlak daarop —
strop rond de nek en waai-schijnlijk niet de
fameuze « dood in het hait » ~ ncei legden
bij het diktiat van wouklbe de Gnulle uit

ANARCHIE
De sektievrrgadeimg dicigde meer dan
eens onder te gaan in de meest volledige
anarchie. Iedereen praatte door mekaar, er
werd over en weer geioepen, sommigen
werden er van beschuldigd hun stem twee
keer te hebben uitgebiacht, anderen eisten
van voorzitter Piron dat die zou zeggen
waarover er nu eigenlijk gehandeld werd.
Op een bepaald ogenblik veibood Piron de
kongiessisten « een reeds venvorpen tekst
toe te juichen ». Uit de zaal klonk verward
protest , « maar we hebben no2 niet ge
stemd »
Een iianstahge brussclaai vatte op dat
ogenblik de sektiewerkz.iamheden voorcref
telijk samen in de kreet : « Geen mens
wordt er nog wijs uit ».

HET « BLAUWE BOEKJE »
Hot veiwaid de diskussie in de sektie Pi
ion De AVeest ook was, op de plenanc zit-

ting 's namiddags weid De Weeit met de
gebiuikelijke barnummetodes opgefokt tot
de grote denker van de partij, wiens veislag
«• het blauwe boekje » van iedeie PVV-er
moet wolden
O p dezelfde plenaire vergadering stelde
Etrimo-boss Collin de besluiten van de detde sektie voor.
Zoals heel de op vooihand klaaigestoomde en bedisselde oveiige besluiten, weiden
ook die van CoUin praktisch unaniem goedgekcuid Eén kongiessist onthield zich echter en rechtvaardigde zijn onthouding met
de verklaring « dat hij noch voor noch tegen kon stemmen, omdat ei in die tekst
helemaal niets instaat j>.
Dat deze eenzame onthouder met zijn
mening niet alleen stond, was in de wandelgangen duidelijk te vernemen. Maar bij
iedere stemming werd de komedie van de
« grote, sfeike partij » toch maar netjes
door de hele blauwe bende gespeeld

DE Z0NDA6MCETIN&
Het hoogtepunt van het kongres moest
de
feestelijke zondagvoormiddag zittin^
worden, met de plechtige bevestiging van
de volmachten aan Vanaudenhove.
De Propagandastaffel (in een Fuhierpartij is deze teim best op zijn plaats !) had
gezorgd voor een levensgrote en hemelsblauwe kermis • wapperende vlaggen, veel
knetterende muziek en een tweetalige film
die een half uur lang alle gemeenplaatsen
van het hoera patriottisme de zaal inknipperde onder het motto « pourquoi j'aime
mon pays — waarom heb ik nu ju \ aderland lief •». Ja, waarom ?
Toen aldus de gemoederen het scmiiin-iitele vaderlandse smelipunt genaderd v\aien,
hield Vanaudenhove met zijn Vanaudenhovelingen een dreunende intrede in de
zaal : het ogenblik was gekomen om de petieterige diskussies in de sektievergadcringen
uit de herinnering weg te vegen met een
stevig nummcitje show en brainwashing.
Gedaan met de schuchtere opmerkingen
van de D'Haeseleers en de Boey's, gedaan
ook met de klacht dat P.LP. de afkorting
dreigt te worden van PLeins Pouvoiis, gedaan met diskussies over besluiten v\ aarvan
niemand meer wist of ze al dan niet gestemd
waren : de schoenmaker uit Diest liet zich
toejuichen, bewonderen en bewieroken als
de Giote Man Die Het Zaakje ^Vel Zal Opknappen.

DE ZONNEKONING
De Vlaamse kongressisten slikten haastig
hun vele ontgoochelingen en vernedciingen
door en hadden zelfs geen goed wooid meer
over voor de studenten van Antwerpen en
Gent die met een geimprovizeerd pamfletje trachtten te proiesteien tegen de moord
op het amendement Boey. Er was in dè hele
kongreszaal alleen nog plaats voor onderdanigheid, voor handgeklap en glimlachjes,
voor de vele pogingen om mekaar in gemaakt entoe/iasme te overtreffen en zich zo
te doen opmeiken door de diesterse Zonnekoning . de man die de plaatsjes op de lijst
en de holletjes in de kaas verdeelt.
Nieuw België ? Met een « sterke man »
lan het stuui ?
Het antwoord kan je onder meer vinden
m het zéér korte, zéér ontgoochelde en zéér
dubbelzinnige verslag dat
Vlaanderens
giootste PVV krant — het < Laatste
Nieuws » — verleden maandag wijdde aan
de kermis van Knokke...
Lül.
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MEER MACHT
NAAR DE
PROVINCIES?

na2e:ijn
V.V.A.
VOOR 5 NOVEMBER

C.V.P.-vooizitier Houben heeft een paar dagen voot het
P.V.V.-kongies uitgepakt met de belofte, dat ivetsvoorstellen zullen ingediend wolden die aan de provincies meer macht zullen
geven : een soort van piovinciaal « federalisme » (dat die naam
met durft noemen en hem trouwens ook niet verdient) waarbij
de bestendige deputaties tot mini-regerinkjes en de piovincie
laden tot kleine parlementjes zouden uitgebouwd loorden.
De bedoeling van Houben lag er vingerdik op : een paar
dagen V001 het P.V.V.-kongrcs wou hij Vanaudenhwe de show
stelen door zélf in het nieuws te komen met plannen om België
te hei-vormen. Hij is er aan geweest voor zijn moeite, iDant aan
het plan Houben werden slechts luttele en efemeie kommentaren
vastgeknoopt. Het moge hem een tidost zijn dat het P.V.V.-kongref, in onvervalste Barnum en Baily stijl, véél minder weeiklank
heeft gevonden dan hij wel gevreesd moet hebben. Het plan Houben, de wijze en de datum u aai op het bekend gemaakt weid, zijn
echter een zoveelste aanduiding voor de steeds mindei vlotte verhoudingen tussen de regeringspartijen : het elektoralisme wordt
mcei en meer de hoogste ti\}cf...
Ovei de grond van het voorstel weze vooreeist
dat het plan Houben allesbehalve nieuw is.

opgemerkt,

De dccentrahzatie naar de piovincies staat reeds sinds 1945
in het fameuze Keistpiogiamma van de C.V.P.; er weid nooit een
poging ondernomen om dit fnogiammapunt
te verwezenlijken.
Plet lag meer dan twee decennia in de diepvries, >om nu plots als
€ levende-vers •» opgediend te woiden.
Ook de Vlaamse socialisten hebben al héél voorzichtig tn die
richting gedacht. In het veislag van het vlaams socialistisch kongies van 14 en 15 oktobei ivtjdt oud-mimster Vranckx er enkele
beschouwingen aan. Héél voorzichtig, zoals we zegden, want in
die piovinciale legeiinkjes en pailemenljes liggen — zoals we
terder nog zullen aanstippen — kleiikale wvlfijzers en schietgeiuelen uaar de B.S P.-ers nu met bepaald scheutig ^p zijn.
Zelfs de super-umtai) e P.V.V. heeft reeds, bij monde van
haar mtniste? Van der Pootten, laten zeggen dat er gewerkt wordt
aan een plan tot hervorming van de piovmciale
bestuursmacht.
Haastig schijnen de blauwe heren echter niet te zijn, want onze
volksvei tegemvooidiger dr Goemans kreeg nog steeds geen antU'ooid op de vraag waarmee htj ettelijke weken geleden informeel de naar de stand van zaken tn deze kwestie.
Kieuwe wijn dus tn oude zakken ! En wat voor

wijn!

Over de noodzaak tot hervorming van de provinciale besturen kan xvel iedereen akkoord gaan. Voor wie een kort geheugen
mocht hebben : in haai kongresbeslutten van 1962 en 1963
heeft de Vvlksume zeer nadrukkelijk, en vóór de andere partijen
een reeks aanbevelingen en voorstellen tn die zm gedaan.
Bij hei plan Houben gaat het hem echter om iets totaal anders : het gaat om het zoveelste unttaristisch maneuver om door
een schijnhervorming het federalisme tegen te houden of te voorkomen. Ztj die steeds beweerd hebben ? dal BelgiS te klein ts om
het tn twee te verdelen », vinden datzelfde België nu plots g)Vot
genoeg om het in negen, tien of elf te verdelen
Een evolutie tn de richlmg zoals Houben die wit, loopt regelrecht tegen de hjn van de vlaamse beweging tn. Een der voornaamste verworvenheden van de vlaamse bewegmg is, dat ztj tn
een decennialange strijd er m geslaagd ts over alle vlaamse provincies en parttkularismen heen een hecht nationaal vlaams gevoel
te Aoen groeien, van de kust \}t tn Overmaas, li^te tn Vtaanderen
bereid gevonden xuordt om deze brede vlaamse consensus te ruilen
voor 19de eeuwse parttkularismen, moet ofwel te kwader trouw
ofwel stapelzot ofwel blind voor de evolutie zijn.
De vrees om te rrfoelen denken tn termen van twee lolks
gemeenschappen tn België brengt Houben (en vóór hem Van
Zeeland en talloze andeie unitarislen van karaat) er toe, mozaiekje
te gaan spelen met entitettjes dte absoluut kunstmatig zijn en
met opgewassen tegen de laak dte de C.V.P.-voorzitter hen van
uit zijn ivoren studtetoren toekent. De provinciale dimensie ts
niet eens gioot genoeg t>m een fatsoenlijke ireg aan te leggen;
XI at zou ZIJ dan volstaan voor het ucik dat Houben haar ("/ vrees voor een echt icdeiahsme — uil opleggen '
C) zit overigens een flinke klerikale adder onder het gras Het
IS in de provincies, en vooral tn de piovincies, dat de C.VJ'. haar
macht en haar invloed het sterkst heeft weten te handhaven. Zij
iit in de negen bestendige deputaties. V*3rm deze deputaties om
tot mint-regertngen, zegt Houben, en het spel ts gespeeld : ruime
honzonnen bloeien open voor eindeloze reeksen klerikale benoemingen en mancuveis die de CV P of) het nationale vlak steeds
mindci en minder aankan.

H e t V.V.A., bloeiend v e r b o n d
van V l a a m s e Akademici, is
een voorbeeld v a n e e n organizatie m e t intellektuèle m o e d .
I n e e n o p r o e p t e n voordele
van de 5 novemberbetoging betoogt deze organizatie, d a t w e
t e A n t w e r p e n m o e t e n marsjer e n o m onze afkeer te u i t e n
voor d e o n w a a r d i g s t e hoofdstad van de wereld waar de
taal v a n d e m e e r d e r h e i d v a n
de belgische bevolking w o r d t
geschuwd.
« S i n d s 1830 w o r d t t e Brussel F r a n s gesproken, a a n h e t
Koninklijk Hof, in de ministerraad, in d e direkties van rijks-,
provinciale e n gemeentelijke
a d m i n i s t r a t i e , in d e beleidsfer e n v a n diplomatie, leger e n
gerecht. Eenvoudig o m d a t m e n
in deze milieus nederlands-onk u n d i g wil zijn e n h e t ook «de
b o n t o n » a c h t zo t e zijn ». Deze t o e s t a n d m a a k t België t o t
een s c h i j n d e m o k r a t i e .

VINGER OP DE WONDE
H e t V.V.A. durft e c h t e r d e
vinger o p d e w o n d e leggen, e n
d a t d u r v e n weinigen. W a n t h e t
V.V.A. k a n t zich u i t d r u k k e l i j k
tegen d e leiding van de traditionele p a r t i j e n o m d a t zij h e t
politiek
personeel
geleverd
h e b b e n , d a t verantwoordelijk
is voor g e n o e m d e m i s s t a n d e n .
De nagel o p d e k o p !
Degenen d i e m e n e n d a t intellektueel zijn b e t e k e n t niet
r o n d u i t voor d e w a a r h e i d durven u i t e n o p t e k o m e n , worden h i e r in h e t ongelijk gesteld.
H e t V.V.A. is v o o r w a a r e e n
kultuurvereniging die niet vergiftigd is d o o r vlaamse kleinmoedigheid.

HOE GROOT IS DE
DIEFSTAL ?
Geregeld w o r d e n w e gekon
fronteerd m e t onregelmatigheden
in de
ziekenfondsen.
H e t gaat hier o m tientallen
miljoenen p e r j a a r die achtero v e r g e d r u k t w o r d e n e n ont-

stolen a a n de gemeenschap
Vaak k o m t dit a a n h e t licht
dooi
de
belastingsdiensten.
Daar stelt m e n vast d a t dokt e r s g i o t e b e d i a g e n a a n inkom e n v e r d u i s t e r d hebben. Bij
nazicht van de briefjes van d e
ziekenfondsen blijkt h e t d a n
e c h t e r d a t gewone behandelingen heelkundige ingrepen
g e w o r d e n zijn e n d a t een
b l i n d e d a r m o p e r a t i e een ingewikkelde longoperatie geword e n is ! Bij d e b e h a n d e l d e zieken k a n de w a a r h e i d gemakkelijk
achterhaald
worden.
Dit b e t e k e n t miljoenen " p e r
j a a r die d e s t a a t s k a s door de
politieke ziekenfondsen ontstolen w o r d e n . De belastingen
m o e t e n afdruipen e n d e zaak
w o r d t in d e doofpot gestoken
w a n t B S P , CVP e n PVV hebb e n alle drie h u n ziekenfondsen die h e n financieren in ruil
voor de doofpot.

genieten van d e premiea t o t
wederhuisvesting, o n t w e r p v a n
reglement nopens d e oprichting van een provinciale d i e n s t
voor Toerisme. Bij de m o t i e s
zijn te vermelden : motie nopens fabrieksluitingen, afdankingen en i n d u s t n e v e s t i n g e n
in West-Vlaanderen, motie n o p e n s de westvlaamse havenbelangen, m o t i e nopens de aanleg van vliegvelden voor sporten zakenluchtvaart.
Deze initiatieven zijn uitera a r d n o g m a a r een begin.
Toch moge n u r e e d s o p n i e u w
blijken d a t de acht m a n sterke V.U.-fraktie h e t vijfvoud
van h a a r effektieven w a a r d is!

Neem nu reeds deel aan ds
betoging van 5 november:
stort een milde bijdrage op
p.r. nr. 4831.91 van Mevr.
De Schuyteneer - Brussel 8 .

AFLEIDING
I n e e n zuidlimburgs stadje
is t a n s w e e r zo e e n schandaal
a a n gang. Vandaag is het hier
en m o r g e n is h e t daar.
O n d e r t u s s e n w o r d t de aandacht van d e ziekenfondsen afgeleid e n w o r d e n d e d o k t e r s
de z o n d e b o k k e n van h e t deficit van de ziekenfondsen. Zeker, bij d e d o k t e r s zijn e r misbruiken, m a a r ze zijn geringer
in o m v a n g e n de regering
grijpt m e t opzet zo weinig mogelijk in bij de d o k t e r s o m d a t
e r e e n zondebok nodig is o m
de a a n d a c h t v a n de stelselmatige diefstal van de ziekenfondsen af t e leiden.

WESTVLAAMSE
PROVINCIERAAD
De gewone zitdag v a n de
Provincieraad w a s nauwelijks
voor geopend v e r k l a a r d of het
regende V.U.-voorstellcn e n
-moties. O n d e r de voorstellen
vermelden wij ; o n t w e r p van
reglement o m o o k de westvlaamse t u i n b o u w e r s t e laten

ZELFSTANDIGEN
O n d a n k s het mooi verkiezingsprogram van de P.V.V.
groeit de mistevredenheid in
d e kringen d ^ r zelfstandigen
van dag t o t dag.
De l a n d b o u w e r s , die h e t n o g
steeds m e t hongerlonen moeten stellen, h o u d e n betoging
o p betoging. Noch C V .P., n o c h
P.V.V. steken ook m a a r ^een
vinger u i t voor het sociaal stat u u t d a t de P.V.V.-regering b i j
de veikiezingen n o c h t a n s beloofde.
Door de steeds stijgende
lasten die deze C.V.P.-P.V.V.-regering de bevolking oplegt,
gaat h e t slecht m e t d e zaken.
Elke dag d o o r n e n d e zelfstandigen dan o o k beter de blufpolitiek van de regeiing, een regering die we! m e t m i l j a r d e n
gooit naar het grootkapitaal
dat wil investeren in Wallonië
en dit grootkapitaal p r a k t i s c h
v n j stelt van belastingen, m a a r
die anderzijds d e zelfstandigen als melkkoe gebruikt o m
die miljarden weer binnen t e
krijgen.
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A'a dit alles hoort er zekei geen tekeningetje bij om duidelijk
te stellen dat de Volksunie het plan Houben met de meeste beslistheid zal bestujden Reeds tn 1963 heeft de Volksunie gewaar
schuwd tegen een piXwinciahsme dat niets anders zou zijn dan
een laatste iangeerspoor voor het federalisme Hoe de Volksunie
daarnaast de alleszins noodzakelijke heivormmg van de provin
ciale beslui en ziet, zullen we tn een volgend aittkel behandelen.
tvo.

Een grote dag voor Antwerpen
: de inhuldiging
van de Zandvliet sluis. De inhuldiging
afgegaan door een « stunt » : een 70.000-tonner voer door de sluis.

werd

voor-

De tieer yai^udenhove begint zich in zijn nieuwe roi in te leven. Zijn taai
en zijn wezen Icrljgen een arrogante stempel, die bedoeld is om indruk
te maken op de konservatieven en de reaktionairen die in het spoor van
Portugal, Spanje, Frankrijk en Griekenland wachten op een zogeheten
sterke man om de belangen van de geidverismeiaars veilig te stellen.

DE NIEUWE VLAAMSE PROPAGANDALEIDER
AI is Vanaudenhove geen sterke
nian, dan toch kan hij proberen sterk
te schijnen. Met een goede publiciteit
kan men veel. En in de politiek evenals in het leven in het algemeen betekent schijn nu eenmaal vaak meer dan
.Men zal in Vlaanderen misschien nog
de schouders ophalen bij de ondcmokijtische en fascistische strekking die
bij de partij van de « vrijheid » steeds
sterker wordt. Men heeft ongelijk !
Brussel en Wallonië ondergaan steeds
sterk de invloed van Frankrijk. Zelfs
de linkse Walen en linkse Brusselaars
raken hun demokratische refleks kwijt
als ze een de Gaulle moeten beoordelen
De Gaulle mag dan ondcmokratisch en
rechts zijn, hij is Frans en wekt de indiuk het aanzien van het Frans en van
( Fii'^nl^rjjk ij? ^^^^j^^reld te versterken.
Dat is genoeg.
De P.V.V. >ve;kt de indiuk de sterkste
partij te zijn in België om de voorrechten \an het Frans te verdedigen en verder uit te bouwen. Dat is voldoende
\oor de transtaligen.
Aan de vlaamsc mccrdeilieid wil de
PVV een antidemokratische mouw passen. Een regering met een franstalig
en konsen'atief overwicht en met
steeds meer volmachten, en de vlaamse
meerderheid is even zeer uitgeschakeld
als de meerderheid van de dcinokrati<-che massa.
Een tipisch \ oorbeeld is de kommissie
Me\ers. Men scha'kelt eerst de Volksunie uit, dan schakelt men de drie tradi
tionele partijen gehjk en in die partijen duidt men evenveel Vlamingen aan
als Walen en franstalige Brusselaars.
Men heeft dus evenveel franstaligen als
nederlandstaligen in teorie, want in de
praktijk zijn er dan nog de franstalige
Vlamingen als Meyers, Lilar e.a. De
\oorstellen van die heren zouden dan
boven het hootd van het parlement bi)
\oImachten dienen uitgevoerd. Dat is
belgisch unitaristische rekenkunde en
dcmokratie. Van een verkrachting \an
de dcmokratie gesproken !
Maar vergeten wij het niet : de franstaligen vinden dat normaal. Ze zijn ci
zelfs van overtuigd dat die lialf ontwikkelde gekoloni/cerde Vlamingen en de
demokiatii.che massa in het algemeen
\eel te veel te vertellen hebben en dat
daar maar eens komaf moet mee ge
maakt worden.
Het is verleidelijk op de/.e mening
van de franstalige gcldkaste in te gaan
en hun sterke man te willen spelen.
Zwakkere figuren kunnen daaraan
moeilijk weerstaan. Het is zo prettig
vooreen politieke tiener, de Halbstarkc
uit te hangen.
Maar dat spel kan ge\ aai lijk woi
den omdat kapitaal, hof en kerk, deze
lundamentele machtspijlcrs van het
konscrvatief en anti-vlaams belgisch
unitarisme, dit spel zullen steunen
wanneer ze zien dat het kan slagen.
Vergeten we immers niet dat kardinaal Sucnens vorig jaar op dezelfde
• arrogante wijze zijn anti-vlaamse \Lzie
op Leuven aan de Vlaamse massa heelt
willen opdringen.
Suenens en Vanaudenhove zijn eksonenten van de taalrassistische en

anti-dcmokratische mentaliteit van de
brusselsc salons.
Hetgeen te Knokke daarbuiten \erteld en besloten werd, heeft niet zo
veel om het lijf en is een poging om
een kunstmatig mistgordijn in het leven te roepen waarachter het blauwe
boekje- van vorige verkiezingen met alle inooie onvervulde verkiezingsbeloften moet verdwijnen.
Nog slechts tien ministers ?
Waarom nog tien ? Is acht ook niet
genoeg ? En waarom wachten tot na
de volgende verkiezingen ? Dat kan nu
toch onmiddellijk ? Dat vice-eerste-minister De Clercq afspreekt met Van
den Boeynants en dadelijk de regering
in die zin hcn'ormt !
De helft senatoren te veel ?
Voor de P.V.V. is dit zeker juist,
want meer dan de helft zien we zelden
in de senaat. Ze beperken zich tot het
opstrijken van hun wedde en doen buiten de senaat hun zaken. Die brengen
méér op ! Van een nieuwe geest in de
politiek gesproken. Ongetwijfeld hebben zij die !
Geen kumul meer van burgemeesters van grotere steden met een parlementair mandaat ?
Nog eens : waarop wachten de
P.V.V.-burgemeesters van zoveel steden
om hun ontslag in het parlement in te
dienen ? Zij moeten daarmee niet
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wachten tot na de volgende verkiezingen. Zij kunnen het dadelijk en het
parlement zou van hen verlost zijn.
Een ombudsman ?
De .Volksunie heeft die al sinds jaren
gevraagd en in de Kamer werd er vorig jaar een wetsvoorstel terzake ingediend door de socialist Vranckx.
Een jaarlijkse troonrede van de koning? Wat een vernieuwing ! Een stuk
folklore bij !
Parlementaire kommissies om ministers, die de wetten niet toepassen in
beschuldiging te stellen ?
Nog eens : waarop gewacht ?
De flamingantische P.V.V.-minister
Grootjans heeft vorig jaar geen enkele
nederlandse rijkslagere school opgericht in Hoofdstad-Brussel en dit jaar
slechts vijf, daar waar de wet voorschrijft dat er tien per jaar dienen te
komen? Dat men hem onmiddellijk
\oor de vierschaar dage.
Het referendum ?
Dat men er mee begint in de gemeenten die men wil samenvoegen.
Hoe onsamenhangend de P.V.V.-\ oorstellen zijn, blijkt uit het feit dat men
voorstelt de ekstra-parlementaire kommissies af te schaffen en dat op het
ogenblik dat ze voorstellen van de kommissie Meyers een koninginnestuk te
maken !

Tussendoor kreeg de Volksunie een
dikke pluim. Wijzigingen aan de taalwetten in anti-vlaamse zin dienen bij
volmacht geregeld omdat ze in het parlement door de agitatie van de ekstremistische groepen (lees Volksunie!) er
nooit zouden doorkomen.
Potsierlijk was de bewering van leider Omer dat de taaivraagstukken te
veel de aandacht vereisen en dat ze dienen uitgeschakeld om de sociaal-ckonomische problemen aan te pakken. Er
werd op dit kongres geen enkel sociaal
of ekonomisch vraagstuk behandeld.
En met reden !
Levensduurte, nationale schuld, belastingen, pensioenen, kindervergoedingen Zijn wel taboe voor de huidige
P.V.V. Het blauwe boekje dient vergeten. Het was dan ook simbolisch dat
op het einde van het kongres spuiters
nieuwe gedevalueerde briefjes van
1.00 fr. uitdeelden. Tipisch was daarbij
de anti-vlaamse geest van het kongres.
Het « Laatste Nieuws » dat, veelzeggend genoeg, slechts een kort verslag
aan het mislukt showkongres wijdde,
verhaalt hoe een motie van de antwerpse vertegenwoordiger Boey om
van 't Nederlands de verplichte tweede
taal te maken in Wallonië een meerderheid haalde met 44 tegen 42. De uitslag
werd echter onder het protest van de
Walen en franstalige brusselaars door
\'an Audenhove zelf vernietigd !
Van een nieuw België gesproken. Dat
van 1830 -! Volgens « Het Laatste
Mieuws » voelden de Vlamingen zich
bedrogen. En of ! Velen verlieten de
/aal. En de leden van het Liberaal
Vlaams Studenten Verbond die onmiddellijk een gestencilde protest-motie
uitdeelden, werden door de voorzitter
verzocht de zaal te verlaten.
Mochten ze nu de moed hebben de
partij te verlaten, want een vlaamsge/inde hoort daar hoegenaamd niet
meer thuis.
Het showkongres vond weiijig weerslag in de vlaamse pers en door de staking in radio en T.V. kreeg het niet de
gewenste publiciteit. Show-Omer zal
dus wel niet al te gelukkig zijn. Eén
zaak heeft de nieuwe leider echter wel
bereikt. Hij is de propagandaleider geworden en de orkestmeester van de
grote vlaamse betoging te Antwerpen
op 5 no\ember, waar al de demokratische vlaamse krachten, met inbegrip
\an de vlaamse liberalen die, in tegenstelling met de P.V.V., liberaal gebleven zijn, zullen marsjeren tegen het
oude, al te oude België dat Omer
Vlaanderen wil opsolferen.
Als hij beweert dat twee Belgen op
drie denken zoals hij, zal hij het wel
hebben over de franstalige Belgen en
dan nog is het een wensdroom.
Maar wat wij zeker weten is, dat negen Vlamingen op tien tegen diktator
Omer zijn en tegen zijn plan van verdeic kolonizatie van Vlaanderen.
En dat zal hij op 5 november te Antwerpen beleven. Na kardinaal Suenens
zal hij erin geslaagd zijn heel Vlaanderen tegen zich in het harnas te hebben
gejaagd. En wat dat betekent, zal de arrogante showleider weldra ervaren 1
WIM JORISSEN

ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN M A N !
ben graag de naam vlaamsgezind, maar vlaamse daden stelSinds enkele maanden heb-^ len is iets anders. Wij zijn beben de T.V.-reporters nieuwe' nieuwd te vernemen of op de
onderrichtingen
gekregen. nieuwe vraag de minister anWaar ministers verschijnen, dermaal niet zal durven antdienen ze enkele sekonden in woorden.
close-up genomen en op het
T.V.-scherm gebracht.
SenatcM" Jorissen heeft mi- NEDERLANDS
nister Van Elslande gevraagd ONDERWIJS
of deze onderrichtingen juist TE BRUSSEL
zijn en hoeveel sekonden zulke
Kamerlid Mattheyssens vroeg
close-up eigenlijk wel duurt...!
Nog een leuker vraag ver- de minister van NOK of er in
trok maandag na het PVV-kon- de nederlandse afdeling van de
gres en wel naar de eerste-mi- rijkshogere technische school
nister en de vice-eerste-minis- te Anderlecht ook kursussen
ter. Senator Jorissen verheugt voor de opleiding van ingenizich in de vraag om de op het eur in de chemische en biochePVV-kongres genomen beslis- mische industrieën werden insing, voortaan nog slechts 10 gericht e n ' of in ontkennend
ministers aan te stellen. Welis- geval dergelijke kursussen alwaar vindt senator Jorissen leen zouden worden ingericht
dat 8 ook al zouden volstaan, vermits ze enkel in het Frans
maar toch zou 10 een verbete- worden gegeven in het provinring zijn. Met een goede ver- ciaal centrum voor onderricht
nieuwing dient echter niet ge- en onderzoekingen der voewacht tot na volgende verkie- dings- en chemische industriezing, aldus senator Jorissen. ën te Anderlecht. Verder wou
Zouden de eerste-minister en hij vernemen of dergelijke
de vice-eerste-minister die ver- kursussen in het Nederlands
nieuwing liefst niet dadelijk reeds in 'n rijksinstituut van 't
Brussel-Hoofdstad
bedoorvoeren in de huidige rege- arr,
ring zelf ? Nu mag vice-eerste- staan. De minister antwoordt
minister De Clercq antwoor- pozitief op de eerste vraag alden. Van den Boeynants zal tans wat de opleiding tot technisch ir. voor industriële scheihem wel eerst raadplgen !
kunde en scheikundig genie
betreft; doch ontkennend wat
de oprichting van een nieuwe
IJZERBEDEVAART
afdeling Nederlands ter zake
EN T.V.
betreft. Ook worden de beSenator Jorissen heeft mi- doelde kursussen in het Nedernister Van Elslande gevraagd, lands aan 't rijksinstituut van
of hij een ruime uitzending het arr. in kwestie niet gege(minimum 30 minuten) of een ven. Het ziet er dus maar povolledige uitzending van de IJ- ver uit.
zerbedevaart niet wenselijk
achtte.
Minister Van Elslande ontwijkt de zaak door te antwoorSCHOLEN TE BRUSSEL
den dat de T.V. er 5 minuten en
21 sekonden over deed.
,
Uit het antwoord op de
Wim Jorissen heeft de mi- vraag van dr. AnciauK aan de
nister nu opnieuw gevraagd of minister van NOK blijkt dat
minister Van Elslande per- dit jaar in Brussel-Hoofdstad
soonlijk niet vindt dat een mi- 6 kleuterscholen werden opgenimum van een half uur of, be- richt met het nederlands taaiter nog, een volledige uitzen- regime. Opvallend zijn de uitding wenselijk is en of hij eenlopende data van oprichgeen initiatief kan nemen ter ting gaande van april naar sepzake.
tember. Intussen is al uit anNatuurlijk kan hij dat. Maar dere vragen en antwoorden
ja, alle vlaamse ministers heb- gebleken dat de minister zich

LEUK EN RAAK

m |>(f

De opening \an het akademisch jaar te Leuven : de stoet, met nigr. Descainf; en prof. Leemans
op kop, loopt « spitsroeden » tussen leeuwenvlaggen.
absoluut niet houdt aan zijn
beloften en zelfs het minimum
aantal (10, tegenover een wettelijk aantal van 20) niet bereikt.

UITVLUCHTEN
Minister Van Elslande heeft
geantwoord op de parlementaire vraag van senator Jorissen
betreffende de verdaging van
de oprichting van de drie muzick-akademiën en de twee
scholen voor plastische kunsten in Hoofdstad-Brussel tot
volgend schooljaar. Om administratieve redenen was het
niet mogelijk « deze scholen
op te richten vanaf het huidig
schooljaar », luidt het ! Feit is
het dat de minister er pas aan
gedacht heeft iets te doen,
toen senator Jorissen hem
rechtstreeks te lijf ging na de

1 'I

straffe taal die de minister gesproken had ter gelegenheid
van de herdenking van Emiel
Verhaeren. De minister had
toen Verhaeren een literaire
huurling genoemd en gesproken over de rampzalige taaitoestanden in Vlaanderen in de
19e eeuw. Bij de pinken, nam
Wim Jorissen de minister onmiddelijk op zijn "woorden en
wees hem op de 19e eeuwse
taaitoestanden
te
Brussel,
waarvoor Van Elslande als minister tans zelf verantwoordelijk was, Wat zal er nu gebeuren ? Zal uitstel afstel worden?
Ook minister Grootjans beloofde aanvankelijk 20 scholen
en nadien 10 te Brussel. Er
kwamen er 5 : één ervan opgericht op 4 september ! Door
de minister bestendig achter
de veren te zitten, krijgt men
toch iets gedaan. We lezen een
vraag van senator Jorissen, gesteld op 28 augustus, wanneer
de taalinspekteurs voor Brussel benoemd zouden zijn.
Men wachtte er óp sinds 1963.
Begin september werden ze
benoemd door de minister.
Dat is dan toch dat weer.
Senator Jorissen laat niet
gauw af 1 Zo hoort het !

SABOTEUR CROOTJANS

De taiidbouw ei ? zijn — zeer ierecht I — weer volop aan het betogen Te St Niklaas nam zelfs de
Bücicnbond (!) het « voorzichltg » en biaaf initiatief. Veileden maan la^^ ic A^enen ging het ei
haul aan toe . de n!k^\.( ichl WLid eens temmeer op de boeien losgelaten.

Als antwoord op zijn parlementaire vragen over de nieuwe nederlandse scholen te
Brussel heett minister Grootjans aan senator Jorissen 'geantwoord dat er geen enkele
njeuue
nederlandse
vrije
school of nederlandse gemeenteschool opgericht werd voor
het schooljaar '67-'68. Anderzijds worden er geen 20,
geen 10 doch slechts 5 nieuwe
nederlandse rijksscholen opgericht.
Een van de vijf, die te E velt
heeft nog steeds geen
schoolhoofd en het sekretariaat werd geopend op 4 september I Zullen jer in die school
inschrijvingen zijn ! De franstalige brusselse kringen zullen
dus gemakkelijk kunnen beweren dat nederlandse scholen
te Brussel geen bijval kennen.
Met de kollaboratie van minister Groot jans !
Anderzijds stellen we vast
dat ei "een 20 scholen acko

men zijn, zoals Grootjans aanvankelijk beloofde, en ook
geen 10 zoals hij nadien zegde!
De wet wordt dus door minister Grootjans niet toegepast, want de wet zegt duidelijk dat er 10 scholen per jaar
moeten komen zolang de noodzaak zich doet gevoelen ! En
die noodzaak heeft de minister zelf vastgesteld door het
verslag Kint, waartoe hij zelf
opdracht gaf I
Naar verluidt zou senator
Jorissen ter zake interpelleren.

NATO EN
BELGISCH GERECHT
Uit een vraag van senator
Ballet blijkt de prokureur des
konings te BiTtgge en die van
Antwerpen in het Frans te antwoorden o.a. aan de diensten
van de militaire attaché van
de amenkaanse ambassade te
Brussel i.z. overtredingen van
NATO-militairen in hun rechtsgebied. De senator veinara
graag van de minister van Justitie wat deze heeft gedaan om
de betrokken magistraten op
de taalwet ter zake te wijzen,
ten einde aan deze verkeerd
opgevatte hoffelijkheid
een
einde te stellen. Op 18 mei il.
antwoordde de minister dat
desbetreffend inlichlinEen bij
de gerechtelijke overheid voornoemd gevraagd werden en
dat dan een definitief antwoord zou volgen.
In een nieuwe vraag dd 17
augustus vraagt senator Ballet
waarom dit definitief antwoord uitblijft na drie maanden. De minister antwoordt
dat de vraag niet uit het oog
werd verloren, dat de magistraten in kwestie (o.w. de h.
Vossen, die zich op het vlak
van de toepassing der taalwetten reeds averechts onderscheidde — cfr. de zaak Van
Steenkiste) werd ondervraagd
doch dat hij het advies van
zijn kollega van Buitenlandse
Zaken afwacht M.a.w. de klassieke belgische truuk om dergelijke aangelegenheden op de
lange baan te schuiven De
franskiljonse magistraten mogen intussen lustig verder de
laalwetQtN ma o\oitrcden.

WIJ
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VAN AT
Het wordt tijd, dat we ons nog eens met de situatie in Griekenland
bezighouden.
Veel schijnt er daar niet te veranderen, (behalve dat de ministers
mini-minded worden; zie onze foto op de pagina hiernaast);
de militairen schijnen het bewind stevig in handen te hebben. Zo stevig — zeggen ze — dat ze zich
kunnen
perniiteren
om een aantal geïnterneerden
na het ondertekenen
van een loyauteiisverklaring
vrij te laten.
Schijn bedriegt vaker : onder ^ie heUe§nse as smeult het vuur. De jongste dagen Zi:g men steeds vaker rook
opkrinkelen.
E r is vooreerst het feit dat een aantal
europese
landen zich onlangs
s c h e i p over de d i k t a t u u r h e b b e n uitgelaten. Belangrijker was het onthaal,
d a t koning Konstantijn een drietal weken geleden in de Verenigde S t a t e n te
b e u r t viel : hij trof e r een grimmig
Kongres aan dat geen kritiek s p a a r d e
en dat besloten had, de levering van
z w a r e w a p e n s aan Griekenland stop te
zetten. De militairen te Athene wuiven
deze maatregel van de h a n d . Zware wap e n s , zeggen ze, hebben we niet nodig
w a n t als er oorlogsgevaar k o m t , gooien de Amerikanen ze ons toch toe; en
voor het handhaven van d e binnenlandse o r d e volstaat onze lichte uitrusting
ruimschools.
De houding van de Amerikanen is
e c h t e r belangrijk. Het is een publiek
geheim dat de C.I.A. destijds een rol
jge^sj)ecld heeft in de m a c h t s o v e r n a m e
d d o r de militairen; de a m e r i k a a n s e geh e i m e dienst achtte die machtsovernam e nodig om iedere kans op een linkse
g r e e p n a a r de m a c h t onmogelijk te make'i. Deze berekening is falikant uitgevallen : de algemene afkeuring in de
westerse landen voor de griekse diktatu':!- wordt handig uitgespeeld door
Moskou, met als gevolg dat de mogelijkheid van een uiterst-linkse bewindo \ e r n a m e te Athene tans groter w o r d t
d a n \ ó ó r de staatsgreep. Het militair
a v o n t u u r w e r k t als katalizator voor
w a t liet juist heette te voorkomen; uiterst-links in Griekenland heeft, d a n k
zij het on\'er<;tand d e r reaktionaire mi-

litairen, over heel de w e r e l d onverw a c h t e — zij het d a n vaak ook onbew u s t e — b o n d g e n o t e n gekregen.
Deze o m m e k e e r in d e a m e r i k a a n s e
h o u d i n g zal zich over niet zo heel lange
tijd te Athene laten gelden. Na het kontlikt in het Midden-Oosten voelen d e
Amerikanen er n i e t s voor, nog op andere plaatsen de sovjets een p e n e t r a t i e k a n s in de Middellandse Zee te" geven.
Tekenen van o n r u s t op een schiereiland in de Middellandse Zee, woorden van vrede o p een a n d e r . Te R o m e
heeft p a u s Paulus, n a a r aanleiding v a n
de b i j e e n k o m s t d e r Synode, eens t e
m e e r een berOep gedaan op de b e t r o k ken staatslieden o m tot een v r e e d z a m e
oplossing te k o m e n in V i e t n a m en h e t
Midden-Oosten. Paus Paulus, die een
moeilijke en gevaarlijke erfenis v a n
zijn
voorganger m o e s t o v e r n e m e n ,
blijkt m e e r en m e e r een groot opvolger
van P e t r u s te zijn. De goodwill die Joh a n n e s over heel de wefeld l o s m a a k t e
door zijn menselijkheid, zijn hervormingswil
en zijn vredelievendheid,
blijft o n d e r Paulus b e h o u d e n . Dat d e
huidige p a u s echter m e e r dan zijn voorganger d o o r d r o n g e n is van de vatikaanse traditie van diplomatie, blijkt uit de
omzichtigheid w a a r m e e Iiij — r a d i k a a l ,
m a a r behoedzaam — de vernieuwing
voortzet en afrondt. I n dit v e r b a n d w a s
zijn lede, k o n s e k w e n t en tegelijk toch
vol waarschuwingen, a a n het begin d e r
Synode kenschetsend.
Nog een a n d e r e redevoering eiste d e
jongste dagen de a a n d a c h t op. Prezi-

ESTE EPILOOG
\ 111 (Ie~\(i()r;u(>n(l van'de 50e verjaaril.ig der Oktoberr€\oliitie heeft het de
Opperste Sovjet behaagd, de banvloek op
te hefltn <lie een kwarteeuw geleden uitgispriiken werd tegen een gans \olk :
de Krinitartaren.
De Kriintartaren. een \olk \an iets
meer dan 300.000 zielen, woonden op het
Krim-scliiereiland waar ze ongeveer een
vierde \an de bevolking uitniieken. Ze
hadden tot bij hun veroordeling een
autonoom gebied. De Krinitartaren zijn
Mnliamedanen, voelen zich verwant aan
de Turken en wijzen trots op hun afstaimmng van Dsjengis Khan's Gouden
Morde.
Zij hebben zich nooit neergelegd bij
het konmiunistisch regime. Toen in.1942
de Ihiitsers de Jvrim veroverden, werden zij door de Tartaren als bevrijders
begroet.
Een eerste deel van het drama der
Krinitartaren speelde zich af onder duitse he/etting. De berefdwilligheid om met
de Duitsers samen te werken, botste
steeds weer op de waanzinnige « Untermensch »-teorie die voor heel de bezet-

te gebieden in het Oosten vanuit Berlijn
als bindende richtlijn werd opgelegd.
Het gevolg was een zeer verwarde situatie : kollahoratie op het plaatselijke
vlak, naast (en steeds meer overslaand
in) verzet tegen de bezetter. De Krimtartaren beleefden het drama dat voor
en na hen door zovele kleine volkeren
in Oost-Europa werd meegemaakt : hun
onafhankelijkheidsdrang werd misbruikt
en ze werden een speelbal in de botsing
tussen kommunisme en nationaal-socialisme. Het duits cinisme dient onderstreept : terwijl kollahoratie op het lokale vlak aangemoedigd werd, maakte
Berlijn zich gereed om de Krim gewoonweg uit te bouwen tot een oosterse
« cóte d'Azur » van het Reich, mét verbanning der Krinitartaren.
Toen de Sovjets terugkwamen, barstte
de hel los. Alhoewel veel Tartaren in hel
verzet hadden gestaan en een aantal
onder hen — zo o.in. de dichter Moeza
Dsjahl — door de.Duitsers werd gefuziljeerd, veroordeelde het Kremlin gans
het volk tot burgerlijke dood en deportatie. De krimtartaarse Sovjetrepubliek

d e n t J o h n s o n deed een verbale gooi
n a a r h e t h e r w i n n e n van zijn geslonken
populariteit d o o r o p indringende wijze
d e Amerikanen in kennis te stellen v a n
zijn Vietnam-inzichten. Nieuw w a r e n
de inzichten niet, m a a r duidelijker d a n
ooit wist de p r e z i d e n t te stellen hoe
d r a m a t i s c h de t o e s t a n d is : de Amerik a n e n zouden zich wel uit h e t wespennest willen t e r u g t r e k k e n , m a a r ze vinden e r d e weg niet voor. Alhoewel Johnson het zo niet bedoeld heeft : de eskalatie-politiek kon niet s c h e r p e r veroordeeld w o r d e n . W a n t a c h t e r de woorden van de prezident school de bekentenis dat de eskalatie o p het militair
vlak geen beslissing heeft k u n n e n afdwingen en o p h e t politiek vlak niet
alleen de d e u r n a a r o n d e r h a n d e l i n g e n
heeft dichtgespijkerd, m a a r d a a r e n b o ven de R u s s e n heeft verpUcht o m —
n a lang w a c h t e n — eindelijk e r n s t te
gaan m a k e n m e t de hulpverlening a a n
Noord-Vietniun. Deze h u l p zal h a a r ge-

wicht in de b a l a n s gooien v a n zodra
h e t moesson-seizoen voorbij is : op h e t
ogenblik d a t in de V.S. de verkiezingsk a m p a n j e volop losbarst 1 I n m i d d e l s
is de a m e r i k a a n s e politieke pozitie n o g
m a a r een v e r z w a k t d o o r h e t t e Saigon
losgebarsten s c h a n d a a l r o n d d e vervalsing van de j o n g s t e verkiezingen.
Weinig h o o p d u s in V i e t n a m , gestegen h o o p in het Midden-Oosten. Men
schrijft N a s s e r p l a n n e n toe o m , door
grotere soepelheid, de konfliktsituatie
te helpen o p k l a r e n . E e n groot deel v a n
de w e s t e r s e ( i n b e g r e p e n onze bloedeigen n a t i o n a l e ) p e r s m o e t n o g m a a r
eens van toonhoogte v e r a n d e r e n : d e
tot zopas als b l o e d h o n d afgeschilderde
N a s s e r blijkt n u de v o o r n a a m s t e vredestroef in h e t Midden-Oosten te zijn,
terwijl de zopas nog a a n b e d e n Mosje
Daj a n steeds m e e r e n m e e r gelaakt
w o r d t o m zijn onzinnige oorlogspraat...

Idt.

De man die zijn levensdaad en zijn periode een halve eeuw overleefde
:
Joessoepof, moordenaar
van Raspoetin,
tans gestorven
aan de vooravond
het haljeeuwfeest
der
oktoberrevolutie.

werd van de kaart geveegd en het gebied
werd geannekseerd bij de Oekraïne. De
Tartaren waren trouwens niet de enigen
om dat lot te ondergaan : ook de Wolgaduitsers, de Kalmukken en een hele
reeks kaukazische volksstammen werden uitgeroeid of gedeporteerd.
Er bestaat vandaag de — vanuit Moskou aangewakkerde — neiging, om dergelijke gevallen van genocide in de laarzen te schuiven van één man : Stalin.
Een der vlijtigste uitvoerders van het
vonnis over de Krinitartaren was echter
de man die de Stalin-era « definitief uitluidde » : Kroesjtsjef. De gewelddadige
zuivering op de Krim en in de Oekraïne
geschiedde onder zijn direkte leiding.
Later, na het XXe Partijkongres van 1956
waarop Stalin tot enige zondebok werd
geproklameerd, zou Kroesjtsjef lachend
zeggen : « De hele Oekraïne ontsnapte
slechts aan het lot van de Krimtartarffn,
omdat de bevolking er te groot was en
omdat er geen plaats genoeg was om ze
te deporteren ».
Een jaar later — in 1957 — werden
een aantal verbannen en half-uitgeroeide
volkeren « gerehabiliteerd ». Zo o.m. de
Wolgaduitsers, voor wie de betichting
van « verraad » méér dan tragisch-onzinnig was : hun gebied werd zelfs nooit
door de Duitsers bezet en hun veroordeling was een zuiver rassistische maatregel.
Zopas heeft de Sovjet-Dnie — waarschijnlijk om zichzelf aan de vooravond
van het revohitie-feest wijs te kunnen
maken dat de natie onder de « grote

vaderlandse oorlog » één enkel heroïsch
blok was — ook de Krimtartaren van de
beschuldigingen vrijgesproken. In het
officieel besluit wordt aangestipt dat «de
kollahoratie van een deel der Krimtartaren met de Duitsers niet had mogen
dienen als voorwendsel om de gehele
bevolking te veroordelen s en dat « deze
ongegronde beschuldigingen > opgeheven moeten worden.
De opheffing van de banvloek is echter maar een schijnmaatrcgel : de Krim
tartaren krijgen immers niet het recht
om vanuit de plaatsen der verbanning
naar hun vaderland terug te keren en er
hun Republiek herop te richten. Met de
autonomie is het voorgoed gedaan en
als volk blijven de Krimtartaren van ('e
aardbodem weggeveegd.
Men moet niet lang raden naar de redenen tot handhaving van het verbod
tot terugkeer. De Krimtartaren zijn in
de jaren van de repressie gedecimeerd
en uitgeroeid. Het handjevol dat overschiet (Sovjetcijfers spreken tans van
100.000, waar de oorspronkelijke bevolking meer dan 300.000 bedroeg), mag
zich niet laten tellen. Bovendien — en
daarmee zitten we volop in het drama
van andere volkeren onder Sovjetbe
wind — is hun gebied aangehecht bij dr
Oekraïne en ingenomen door andere
bannelingen : vooral verjaagden uit de
baltische staten, die in 1943/1947 het
zelfde lot ondergingen als de Krimtartaren.
t\o.
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KAPITALIST
IN MOSKOU
De westduitse regering is op
zoek naar een nieuwe ambassadeur voor haar zo belangrijke ambassade te Moskou. Er
zijn al heel wat namen van
kandidaten door de zeef gevallen; uiteindelijk schijnt de 53jarige Berthold Beitz als grote
kanshebber over te blijven.
Een merkwaardige kandidatuur : Beitz behoort niet eens
tot het diplomatiek korps. Hij
was de grote vertrouweling en
manager van de onlangs overleden industriemagnaat Alfried
Krupp, die hem trouwens aanstelde als testamentuitvoerder
en beheerder van het Kruppvermogen.
In de Oostbloklanden geniet
Beitz een stevige reputatie. Hij
kent persoolijk de belangrijkste figuren m de Sovjet-Unic Zandzakjes en loopgrachten : een nieuw beeld van de oorlog in Vietnam. Tot nu toe kregen we
en in de satellietlanden; tallo- jarenlang de stereotiep geworden beelden van bewegingsoorlog in de jungle. Voor het eerst ligze handelsbesprekingen heb- gen Amerikanen en Noord-Vietnamezen tans massaal tegenover mekaar, dicht bij de 17e parallel.

ERNESTO GUEVARA
De jongste tijd is de naam van Ernesto
< Che > Guevara, voorheen rechlei hand van
Fidel Castro, en samen met diens broer
Raul de voornaamste medeiccrher van de
kubaanse diktator, weer in de persbericliten
opgedoken naar aanleiding van de aklie der
guerillero's in Dolivië. De in dat land gevangen gehouden jianse ]oernalist Regis Debray zou Guevara ontmoet hebben en de
boliviaanse regering zoji bewijzen hebben
dat Guevaia de subversieve aklte in dat
land leidt : zij toonde ten bewijze daarvan
enkele foto's van de gewezen « baibudo ».
Indien deze belichten juist it]n — en verwondei hjk zou het niet zijn — dan is Guevara niet aan zijn proefstuk
; Kuba was
niet zijn eerste en zal ook zipi laatste mV)lutionane avontuur met zijn. Tenuare ln]
— zoals ook al gemeld woidl — dood zou
zijn.
Ernesto Guevara de la Serna werd in de
grote argcntijnse stad Rosario geboren op
17 juni 192S. Hij studeerde aan de universiteit van Buenos Aires, brak zijn studies af
om de meeste zuid-amei ikaanse landen te
bereizen. Hij keerde daarna terug naar Argentinië om er zijn studies in de medicijnen te voltooien in 1953. Va?% dan af zou hij
een twcri'cnd beslaan voeren, met de poli
tiek als drijfveer. Hij was in Boln ie toen er
bhyedige onlusten
uitbraken.
Hif was in Pei n en Ecuador, m l'anamn
en Costa Rica. Toen kolonel Jarobo Ar
benz in Guatemala een uiterst-linkse diktatuur wildt vestigen, trok Gucvaia er lieen
Wt; kwam te laat : Arbenz was een voetje
gelicht dcfyr Castillo Armas en de rondreizende agitator moest naar de aigcnlijns''
ambassade vluchten. Hij belandde in Mr
xiko en ontmoette er een uitgeuehen peih
viaanse, Hilda Gadea, die later zijn ceisie
vA>HW zou worden en een der grote figuren van de kubaanse INRA, het staatsoiga
nismr dat heel de landbouw dnigceit en
de oude fnivé-latifundics
veivangen heeft
door een gigantisch
staatslattfundium
In Me\iko ontmoette Guevaia bij zipi
latere vrouw ook de gebroeders Castro Zij
hadden, na de mislukte aani'al op de Ka
zeme van Moncada, gn>angenisslraf gekre
gen, waren door de Batista-regering geam
nestteerd en naar Mexiko gevlucht. 7%>en
C<u<ro djn mvazie tn Kuba organizeerde
en met de < Gramma > landde op de ku
haanse kust met een tachtigtal icbelien
W€u Guevara erbij Hif vlucht met Fidel
ruuo' de bergen in het oosten, de Siena
Maestra. Vandaar uit zal het < maqiits »
langzamerhand
uitbreiding nemen, overzaan lot sroteie aanvallen — ivaarbij Gue
vara een belangrijke rol vervult
htj neemt
om de stad Santa Clara tn, blokkeert df
spooi haan en maakt een geblindeerde trci
van 17 wairons. een rijdende vesting, bv,
Wanneer Batista valt, trekt Gucia-a r
aim m een verband, aan het hoofd van ''
rebellen Havana binnen en leidt mede d
bloedige reftresste Aanvankelijk fiebben d

Veienigde Staten veel simpalie voor de
« demokraal > Caslro, alhoewel hun am
bassadeur de rcgeiing waarschuwde en op
Castio's verleden en dat van zijn entourage
wees. In het begin distancieei de Castro zich
ook van het kommunisme. Guevara's in
vloed deed zich echter meer en meer gevoelen.
Zelfs indien het waar is dat de Argentijn
een kompleks had opgedaan nadat hij een
rammeling had gekregen van ameiikaanse
« maünes •», dan nog verklaart dit zijn antiyankee-fanatisme onvohkiende
: er moet
een dicj)eie, ideologische oorzaak zijn. Kuba was voor hem slechts een proefterrein .
voor zijn anti-amciikanisme zowel als voor
zijn sociaal-ekonomische opvattingen. Zijn
iiwkied op Castro is zo groot dat weldra de
anti-amerikaanse oriëntatie de hele buitenlandse politiek in oostelijke richting drijft.
Op het binnenlandse vlak drijft Guevara,
tegen Castro's ooisfnonkehjke
bedoelingen
in, de nalionahzatics door. Als niet-Kubaan
kan hij geen belangrijke staatsfunkties vervullen, maar Castro maakt hem de weg vrij
door een speciale wet • Guevara wordt direktcur dei Bank van Kuba. Dan komen :
de mislukking van de anti-Castil> invade
tn de Varkensbaai, de gi*jeiende russische
tegenwoordigheid, Guevara's reizen in de
oosteitropese en aziatische landen, de terugtickking der sovjet-iaketten
Kuba geraakt
vit het wereldnieuws door de gebewtenissrn in Vietnam Men beweeide, dat de chinees lussische sfianning ook tn Kuba zijn
weerslag vond in de betrekkingen tussen
Castio en Guevaia, en meende er zelfs de
aanleiding tn te zien tot het verdwijnen van
- aigentiJTue beroepsagitator
Zijn heropduiken op de brandpunten van
het anti ameiikaans en anti kapitalistisch
vcizet lil Zuid-Amerika is geen toeval. Niemand kan de gegiondheid
van bepaalde
anti ameiikaanse
en
anti-kapitaltstische
sttomingen tn dat werelddeel betwijfelen.

ben hem vertrouwd gemaakt
met oost-wcstrelatics
Waar is de tijd dat de naam
Krupp te Moskou uitgekreten
werd voor het giftigste uitschot van het kapUalisrac ? De
«technokratische» aanpak, die
meer en meer kenmerkend
wordt voor de oostcuropese
wij^e van regeren, heeft een
soort « internationale van de
technokraten » in het leven geroepen, waarin de superkapitalist zich lekker thuis voelt
naast de kommunististhe bc
windsman.

DE NIEUWE KLASSE
In kommunistische landen
zijn « klasseverschillcn » vaak
even groot of nog groter dan
in kapualis.tische landen.
Zo bijvoorbeeld is er in Oost
Duitsland een zeer kleine
groep van topfunktionarissen,
wetenschapslui en kunstenaaib
die een weelderig miljonairs
bestaan leidt. De komponist
Suitner verdient 30.000 mark
per maand, de kernfizikus von
Ardenne heeft een onbeperkte
bankrekening en S.E.D.-professor
en
-staatspropagandist
Norden is een \aste klient op
alle grote postzegelveilingen in
de kapitalistische wereld.
Op de onderste ladder van de
kommunistische maatschappij

staan de zgn niet-produktieven, waarvan de grootste groep
gevormd wordt door de gepensioneerden. Drie-vierden van
alle gepensioneerden in OostDuitsland moet zien rond te
komen met minder dan 20*J
maik per maand.

ZIJN IMPERIUM
Sinds zijn reis naar Quebec
is generaal de Gaulle'^ woord
« la fiancité » steeds weer in
het nieuws. « Francité » is een
tipische de Gaulle-uitdrukking,
die men vergeefs zal gaan opzoeken in de grote Laiousse of
in de Littré. Het begrip hoort
thuis in dezelfde denkreeks
als het woord « Deutschtum »
dat tijdens het IHe Rijk nogal
gehanteerd werd ...
De francité omvat, naar gaullistisch recept, 50 miljoen
Fransen in het moederlanct,
900 dui/.cnd Fransen in de departementen overzee, 6 miljoen Frans-Kanadezen, 4 miljoen Walen, iets meer dan een
miljoen franssprekende Zwitsers en 100 duizend franstalige Lukscmburgers en Italianen.
De
Bietocnen,
Basken,
Frans-Vlamingcn,
Elzassers,
Occitancn. Katalanen , Italianen enz dic in Frankrijk wonen, behoren « d'office » naluuilijk tot de francité ...

MAN IN DE SCHADUW
In deze tijd van public relations en snelle kommunikatie
schijnt het bijna uitgeslotea,
dat iemand de maatschappelijke ladder kan bestijgen en tegelijkertijd onbekend blijven.
Dat was nochtans hel gevM
met de zopas bij een \licglutgonge\al
ov ei leden
45-jarige
westduitse
industriemagnaat
Harald Quandt. Samen met
zijn broer Herbert beheerste
hij een reusachtig industrieel
imperium waarvan de MauserVVerke de ruggegraat vormden
en dat zich uitstrekte tot belangrijke
participaties
bij
Daimler-Benz,
Wintershall,
Varta enz.
Harald Quandt v^as zo goed
als onbekend ; de publieke opinie wist zelfs niet dat deze industriekapitein een stiefzoon
was van Jozef Goebbels, in
wiens gezin bij werd opgevoed.

N

rtat het bij Guevara niet alleen om een ant!-yankee-reflex of een afschaffing van het
grootgioiidhezit gaat. heeft hij leeds op Kuba bewezen. Dat Guevaia een Argentijn is,
kan toeval zijn maar het is geen toeval dat
het door de V S. neergeworpen peronisme
kontakten zocht met het kommunisme Een
uiterst-rechts « justinalisme » in iierhmding
met een uiterst-links rastrtsmef De VSA
dachten de zelfstandisheids tendensen in
Zuid Amerika, die gevaarlijke vormen aannamen tn het peronisme, uitgeschakeld te
' '
I door de Aigentijn Pei on te laten
/•n door een mtli'aire camarilla De
Aincntnn Guevaia he'ft de Areentijn Pelon grwioken Oi dat tn zijn bedoeling lag,
twijfelen wij Maar ook in de politiek be'
' '
. I - / korte ter
De Verenigde Staten ondervinden dit nu
Zuid Amerika — en Guevara ts daarbij
chts het instrument der geschiedenis...

Tegen 15 oktober moet — bij oekaze van de Gaulte — de Novo
Frankrijk verlaten hebben. Aan de parte Dauphine te Parijs is
h'^t inpakken volop bezig De verhuiswagens vertrekken er, met
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Waarom die overschakeling? Miei
voelde reeds lang dat er een ander soort
lied bestond dan de rommel die hij
vooibracht Zoals alle andere vlaamse
zangers ^rouwens En zoals zij dacht
ook hij dat wie met zulke liederen op
de planken Lwam, ^ljn doods\onnib te
ktade
Buiten Will ïerdi uas er niemand die
pet dan waagde ernstige vlaarasc licde
ren te brengen Jaak Dieesen introduceerde Miei in Jules de Cortes weield
en in die van Bi assens (« de grootste
kleinkunstenaar die ik ken > zei Miei).
Tot Miels besluit vast stond
oorlogs
vc'klaring tegen de rommel waannee
de vlaamse liederenmarkt overspoeld
wordt en een pozittive bijdrage leve
ren om iets nieuws op te bou%ven
Na hem kwamen ook anderen los,
waarvan nu te weinig vvoidt gehoord .
Hugo Raspoet, Kor Van der Goten
Frieda « Wat moeih)k i« om los te
Icomcn IS dat je moet letten niet ver
stikt te geraken HieiTnee bedoel ik dat
]e zonder effektenjageii] vernieuwing
moet brengen in ie eigeif repertoire
Dat s niet altijd even gemakkelijk, want
je moet tevens jezelf blijven ».
HIEUWE MIEL
Niet alleen Miels interieur, zijn fizionomie en zijn programma werden ti)
dens de vooibije vakantieperiode ver
nienwd Zijn hoofd barst van nieuwe
idee-i Er gaan grootse dingen gebeu
ren
« In België vindt je \njwel geen ti)d
schriften die zich tegen de kommer
ciele humbug verzetten Je hebt wel een
J'67, een Vandaag, enz, maai die zijn

•

lilH

b^n kwm de neWim in ons OD om fe Teqgen « EksSuzecr meneer, wi]
haddei. een afsD'aak qemaakt met Miei Cools Bent U misschien zi|n
broer > » De grote qlimiach die haïverdoken laa arhtpr pen rinabaard
herinnerde ons torh aan via^nf^erens D O D H ^ M P klpinfennstenaar zodat
we ons maar metpen aanmeldden en onoeiucht waren toen we vernamen
dat we Miei himself voor ons hadden staan.
Van de smake'oTe hMifpniüde van het huis naar het prachtine interieur is
maar een stap Donzine netels wachten ons op en terwill het « vrouwke,
brena die heren PPP^ knffie » door de kamer n^lmt qaat Mie! doodbe
daard in een an'^ere zetel zitten, de benen lang uitgestrekt. Hij is niet
aan zsin eerste interview
MIPI

in het k o r t : afkomstig van Herk-de-stad, waar hij op 15 april 1935

geboren werd Humaniora en zes jaar zangschool. Gedurende laren zanoer
van liederen die hij nu « humbug » noemt en in 19A0 ziin eerste optreden als chansonnier dat was te Eeklo. De mensenvonden het afschiiwe'ijk,
waren üetfies van « blauw, trouw. aauw. hou van jou » aewoon en namen
met dat Miei zomaar liedies met inhoud stond te zingen.

#

•

niet specifiek op het lied afgestemd iJ
de Verenigde Staten vindt je Sing Out
In die zin zal vseldra hier in Vlaande
ren Troubadour verschijnen, v\aiimi
ik op een bescheiden wijze zal niecuer
ken Het zal op internationale lee^t oe
schoeid zijn Het belooft knap te uor
den, m alle geval is het de aandacht vjn |
wL met bet betere lied begaan ii, o\a
waaid 1).

In Nedeiland verzorgde Miei tui IV
programma dat oorspronkelijk ih «vul
lertje » bedoeld was. Het viel ^odam»
mee dat het zal uitgezonden worden
op een uur met grote kijkdichtheid Het
heet « Een man en een vrouu > In
zeer poëtisch proza zal het ondt,u\erp
behandeld worden, terwijl Miei ha met
zijn liedje^ omkadert. Het zal de problemen van de huidige samenlevin^r op
gevoelige wijze behandelen. Een twecdt
soortgelijl programma is in vooiberei
dmg
Ook zijn prijs is nieuw Om wat tijd
vrij te kunnen maken om zich te verdie
pen heeft Miei zijn prijs de hoogte doen
ingaan. Spijtig voor kleinere veremgm

MIE

leren
gen, maar hij moet wat tijd vrij kunnen houden wil hij kreatief blijven H i j
blijft echter met zijn prijs aan de lage
kant, indien m e n hem vergelijkt met die
van andere zangets die o p gelijke hoogte staan.
Hij bekijkt het nieuwe seizoen met d e
hem eigen glimlach. « Zij zullen even
moeten wennen aan de baard en de nieuwe liedjes maar het zal wel vlotten ».
Wat hij spijtig \ i n d t is, dat men h i e r
in Vlaanderen nog overal de regels van
beleefdheid niet kent. « H e t komt wel
meer voor dat ik verzocht word een datum vrij te houden en dat m e n twee of
drie dagen tevoor een brief stuurt o m
te vertellen dat ik helemaal niet hoef te
komen }e begrijpt dat zoiets voor mij
niet alleen tijds-, maar ook geldverspilling 19 ».
,

KLEINKUNSTSCHOOL ?
« Nee, dat
woord weegt
is alle jonge
brengen om

gaat het niet worden, dat
te zwaar. W a t we bedoelen
kleinkunstenaars bijeen te
de twee m a a n d bievoor-

OLS
EUW

REPERTORIUM
beeld om s.imcn mek lar te helpen Ik
zie het gebeuicn in een grote zaal vsaar
icdcr zijn beste stukjes naar voor bicngt
die eeihjk en open dooi de anderen
k u n n e n worden beoordeeld Zo kunnen
we elkaar helpen zoals hei moet n a n t
je ga it hier in V laanderen kapoi ais jfhet langs een platcnmcrk probeert ot
als je het alleen wil beieiken D a i r zijn
voorbeelden genoeg van »
De overtuiging waainiee Mitl d u /egt
doet»ons gelpven dat het vooi hem me
nens ib Als vse hem feliciteren met zijn
teksten en muziek boekje
dat
onlange
van de peis kwam, komt er een vage
glimlach
« de idee om diegenen die
mijn liedjes thuis of m de ]cug(lbt\ve
ging willen zingen te helpen door ze
teksten en ,muzick te geven
is uiiste
kend Maai de uitvoeiing Wi) s(ln|neii
hier nog met begrepen te hebben dat imi
ziek en liederen ook iets waard /!)n en
bijgevolg ook m ecu deftige uitgave nio
g e i teieeht komen Kijk naai de boe
ken die in de Verenigde Staten i\oiden
uitgegeven over Joan Baez Bob DNLUI
Josh White . daar heeft men geen se b u k
om v\at papiei wit te laten en f)iii ei
mooie tcLeningen aan toe te \oegen Dat
zqn echte kunstwerk)es en d n u h f n i l i
men graag vooi
Kaliope de L,riekse /anggexiin iiispi
reerde Miei voor de naam van d( pi i t t n ,
firma die hi) onlangs stichtte
Het is
m e t de bedoeling er veel geld uit te ha
l e i u a n t dan /ou ik beatgioepcn en zo
moeten kontiakteren maar wel om de
kleinkunst in V^laandeien de d o o i l n i i k
te geven die ze verdient T r o i n \ c n s er is
iets onveienigbaaib in een platenlirma
die zowel h u m b u g als kleinkunst die
zich tegen die h u m b u g iieht peist en

verkoopt Ieder zijn « genre », dan k o
m e n er de minste moeilijkheden ».
O p een volgende plaat van Miei zul
len we echter nog een jaartje moeten
wachten. Intussen k u n n e n we met zijn
nieuw lepeitoiiuiTv gaan kennis maken
bij gelegenheid van een van zijn vele o p
tredens m Vlaandcien Weldia komt de
eerste plaat van zijn lirma uit een kollektie veelbelovencle jongeien op één
zwarte schijf, die waarschijnlijk de moeite waard /al zijn.

NIEUWE KLANKEN
Het d u u r t natuuilijk met lang na het
d u n k e n \ a n de koffie of de gitaai \ a n
Miei ligt vast in z'n handen En na wat
ordeloze klanken en wat neuiieen beginnen Miels nieuwe liedjes
« Liedje
voor jan », << Witte Brood » " De Vrienden )), rt 1 rommel maar kleine man u,
« Boutade » en nog verschillende andere
Zomaar in enkele woorden Hei nieuwe
repertorium bespreken, gaat natuurlijk
niet We meikeu m Miei < teksten (ze
zijn niet van hem maar van Bert Broes,
Louis Verbeeck, e a ) een scherpere toon
naast de poëzie die nu weer kristalhelder is zoals m zijn vroegere liedjes. De
melodieën waren nog niet " a point »,
maar beloven sukses Ze zijn zoals wel
de meeste melodieën van Miei, met alleen mooi maar ook gemakkelijk mee
te zingen en meeslepend
« Een de mo kraat is een man met een
gouden hart, en ieder |aar maakt hij een
boUeke zwait » /ingt hij terwijl onze
fotograaf moeite heeft om zijn werk te
doen van het lachen Intussen is Veerle
op de tippen binnengekomen en luistert
met grote ogen naar papa Bertje schijnt
meer belangstelling te vertonen voor het
overigens praehtig akwarium en de tropische vissen en staat er wat beteuterd
met de vinger in de mond bij Hij heeft
het niet voor al die flitsen en begrijpt
met waarom hij niet op papa's schoot
mag \ n n e m i e en Ingeborg spelen intussen krijgertje of zo in de onmiddelti)ke nabnhcid

GEEN BAVO MEER
« iioei liavo itaal met meer op m'n
meuiu repertonum
Ik heb wel een lied]e op een %oo)ts,eli]ke melodie, maar of
dat hetzelfde sukses zal kennen is nog af
te wachten In het Duits valt het goed
mee, alsook enkele andere
vertalingen
dl" Beit Bioes voor mij gemaakt
heeft.

Ik denk wel dat er In Duit<;Iand no« mogelijkheden
zijn ».
Met of zonder baaid, van Miei Cools
mag verwacht worden dal htj de ingeslagen weg zal voorlzetlen . ee7i strijd tegen inhoudloze ce <,mncfkloze hedfei, het
aanmordtgfn
tan de andere En dat al'
les met zijn s^aczerveerde maar overtuigende vnendehjhhnd
die een hail vlug
heeft
gewonnen.
Tekst

BI R T S T L E N H O F F S

Foto b : B R U N O STEVENS.

haar

JEUGDBOEKEN
VOOR HERFST EN WINTER
De vakantie zit er weeral op voor een
tijdje. Marlief is naar het werk, de kinderen naar de school en het huis is
leeg. Er zijn nog altijd de avonden, die
herfstelijk lengen en de vrije namiddagen en zondagen. Zij staan er borg voor,
d a t deze rust geen al te verontrustende
afmetingen — met kloosterstilte en eenzaamheid — zou aannemen. Die vrije
namiddagen en zondagen zijn in he^
y warme » jaargetijde (of wat daarvoor
moet doorgaan) geen al te groot probleem, al gebeut t het meer dan eens dat
ook dan het weci jong en oud verplicht
b i n n e n te blijven.
N u echter herf.st en winter het spelen
buitenhuis gaan beperken, ook al ora
wille van het vroeger donker worden,
wordt de huiskamer meer en meer het
centrum van het familieleven. En wat
voor een leven soms 1
\'roeger wees ik er al eens op dat het
boek niet alleen voor de jonge lezer \ a n
een taalvormende en gecsiv e n ijkende
betekenis is, m a a r dat het ook een alge
meen kalmerende invloed uitoefent o p
d e huiskring : « wo Kinder lesen, lasst
dich ruhig nieder ». N u herfst en winter naderen, is het boek een welgekomen
vriend en is het lezen een leerzame en
tevens aangename bezigheid voor jong
e n oud.
H e t kan echter zijn dat de leesrezerve
uitgeput is, d a t de boeken van het vorige seizoen uitgelezen zijn en dat het

SPREKENDE
MANNEQUINS
De mode verandert en blijft altijd
de zelfde. Er ts niets nieutos ondci
de zon, tenzij men het bericht dat tn
een bepaald modehuis de kommentatrice van modeshoxcs ei'eneens een
viK)del draagt van de nieuwe kollektre, ah nieuws zou beschouwen. Dat
schijnt het laatste snufje op dcfitees
Ir zullen worden en naai mate hei om
hoger aangeschreven huizen gaat zou
den er zelfs meerdere « welsprekende » mannequins
voor de mtkro
staan om, tertvtjl de « lojiende »
mannequins defileren, op zich zelf nog
rem een aitraklie te zijn voor de gcprezenteerde kollektie.
Het ts nu de vraag of men wel
sprekende (of kort en goed : goed
ter tale ziptdr) jongedames kan vinden die lerzelfderttjd ook goede mannequins zijn. De schoonheidswedstrijden hebben al voUfjtndt bewezen dat
beide niet vaak samengaan. Daarom
heeft mm trouwens andere ivedstrijden uitgevonden, waar de tntelligentiegraad wél een rol speelt nacist en
flfs ondanks de mooie ttjn.
We zullen er geen nacht slapen
voor laten, want het merendeel der
viouweu k*jml nooit m een schoon
heidswcdstnjd terecht. We zijn nu
eenmaal niet allemaal in de wieg gelegd om al heupen wiegend nieuwe
« vodjes > te lanceren. De kleien maken de man, zegt men, maar we ge
loven nog altijd met dat dat echt
waar ts, zomin dus dat de kleren ook
de vrouw zouden maken. Misschien
zijn we ouderwets Maar wat moeten
we dan denken van opzettelijk verwaarloosd uitziende jongeren of met
bloemen en gras getooide hippies,
wien het mooie modekleed klaarblijKrlijk ook ee«rn barst kan schelen*
H.

jcugdboekenrek onverwijld aangevuld
d i e n t ' t e worden. Wij h o e \ c n daarbij
niet te wachten o p verjaardagen, o p St.
Niklaas, Kerstmis, Nieuwjaar of schoolrapport, al zijn die gebeurtenissen ook
gelegenheden tot het veiTijken van de
jeugdbiblioteck...
Voor deze « aanvulling » van de winterse leesrezerve, zowel als voor mogelijke tipekgeschenken bij de hogergenoemde gelegenheden, verwijs ik hierna naar
enkele titels. Zij zijn natuurlijk alleen
maar een a a n d u i d i n g : iedereen weet
ongeveer wel wat zijn kinderen « verdragen » kimnen. W a t goed of aangenaam
if voor de een, is het nog niet voor de
ander. Een vorige maal heb ik vooral
kinderboeken vooigestcld : voor lezertjes tussen 8 en 12 jaar. N u zou ik de
ouderen — die van 13 lot 16 en ouder
— eens een lijstje willen voorleggen
waaruit zij k u n n e n kiezen. Deze katego
rie acht zich voor het kindei boek vanzelfsprekend al te groot : de knapen en
bakvisjes die zich n u « tiener » noemen
zouden het van zelfsprekend als een
bloedige belediging beschouwen wanneer zij, ook bij alle onvolwassenheid,
nog tot de kategorie der kinderen zou
den gerekend worden...
De « tieners » krijgen in de klas al een
beetje kontakt met de « ernstige » literatuur. En hel kan ook geen kwaad dat
zij thuis al eens een <( ernstig » boek lezen; zij zijn er groot genoeg voor. Alhoewel natuurlijk een oordeelkundige
keuze zich hier opdringt. Benevens deze
literatuur mag er echter wel wat « ontspannends » komen : ook grote mensen
lezen niet altijd Proust (meestendeels
niet) en mijn literaire wederhelft beleeft ook zijn plezier aan een <( serie noire »-boekje...

t( Slaapmutsjcs ». Het is niet het eeiste
vooileesboek XAU deze schiijfster . zi]
schreef o.m. ook voor de kleuters : "Moe
der vcitelti) — « Het uuitje van Klaas
Vaak >) — « De Zandmannetjcs » — en
« Er was eens » (dat wij vioeger hier
reeds vermeld hebben). Wie zelf kleine
kinderen heeft weet bij ervaring hoe
moeilijk het is, wanneer de kleintjes vra
gen (I moeke, vertel eens wat... », om
steeds een aantiekkclijk en voor de leef
tijd en het begiipsvermogcn onzer klein
tjes aangepast verhaal te vinden Wij
stellen vaak bij grote mensen een al te
gefeicecrd u kinderachtige •> in plaats
van een kindcilijke vcilcUoon vast en
een verhaalopbouw die niet kinderlijk
eenvoudig maar kinderachtig - 'simplis-'
tisch is. Menig jeugdschrijven heeft zich
hieraan bezondigd en wij zien tol zelfs
in de « kinderuurtjes » van radio en T V
dit gewild naïeve. De kindeicn zijn vaak
zelf de scherpste (liiiii MKH /ulkc « kin
dcruurtjes ».
De schrijf^ler \,m « ->i lajiiiniisjes «
verstaat de kunst een kuulcn(filiaal te
schiijven dat gcle/en en vcttcld kan
worden en d.ii m e t onder n o t h boven

de begripsmogelijkheid van de kleintjes
staat. De verhalen hebben daarenboven
voldoende spanning om ook grotere kinderen nog te kunnen boeien... Wie nog
kleine kindeien heeft die naar een verliaaltje van moeke vragen, en wie niet
kan bogen o p een aangeboren vertellersgave zal in, dit boek een zeer rijke keuze en een welgekomen liulp vinden '
G.
f'alkriiseiie
(goed pockets vooi de
teitgdi :
Srlienriele : Tessa de Tiener.
Schei inele : Tessa doet een ontdekking.
Wheeler
: Ihlhe
Biadley
op kostschool
Wheeler
: Bilhe
Biadley
en haar
spookhuis.
Servaes : Noia's
conflicten.
Schutlevaer
: Syh'ia's
leisavontnur,
Le Comte : Buren en Ba'cons.
Bonebach : Cnpide reist mee.
l'er boek : 25 /r.
Kelly Kunst : « Slaapmutsjes » geb.
120 bh. — 65 fr. —
Standaard-Uitgeverij en Distributie, Belgièiei 147, Antwerpen.

DE BETOVERGROOTTIJD
a Une t r u i t e bleue » is voor veel l e k k e r b e k k e n d e s m a k e l i j k s t e wijze
om forel te b e i c i d e n . Je moet hen m e t s p r e k e n van « m e i m i è r e » of van
« a u \ a m a n d e s », ze h o u d e n hel gewoonweg bij blauw ; d e forel is zó lekker, zeggen ze, d a t alles d a t j e e r m é é r m e e doet dan koken h e m alleen
m a a r kan bedcr\'cn.
« y / s blaeiiw sleden » is al een heel o u d e n e d e r l a n d s e u i t d r u k k i n g . In
de tijd van b e t o v e r g r o o t m o e d e r k w a m riviervis — weze het d a n ook
geen forel — m e e r op de dis d a n tans. Op d e buiten w a r e n e r heel w a t vij
vers w a a r i n k a r p e r gekweekt w r d en manlief ging snoek vangen m e t
p a a r d s h a r e n lijnen of uitgegloeide k o p e r d r a a d .
Voor wie in deze riviervisarme tijden toch nog een snoek of karper
zou k u n n e n b u i t m a k e n , het volgend recept :
« Neempt een Karper of Snoeck, klooft hem door, giet Azvn daer op.
Als dan tM'aeter met Sout koockt, doet den Snoeck daerin en koockt
hem
heel hardt, hij sul blaeuw sijn, Aldus konclt ghy oock een Karper koocken en omme geheel blaeuw te hebben, koken de sommige hem wel in
half Waeter en fialf Rinse-Wijn
».
Maar, zoals mijn vissende echtgenoot zal zeggen : b l a u w k o k e n is niets,
als j e de snoek al hebt. E n d a n begint hij een verhaal over een snoekwater 350 k m ten n o o r d e n van w a a r wij wonen. Dkar zitten e r nog van 15
kilo, zegt h i j . Dat zal wel h e t gebruikelijke visserslatijn zijn, w a n t hij is
e r nog nooit geraakt.

Jonge mensen houden, wat men ook
bewere, van romantiek, nu zo goed als
gisteren en veel anti-romantische branie
van heden is niets anders dan een romantisch verweer tegen de nuchterheid
der technische wereld. Bij jongens en
meisjes lopen — wat de lektuur betreft
— deze romantische neigingen uiteen
naar verschillende gebieden : avontuur,
spanning, detektieve, science fiction bij
de jongens : romantische situaties, exotische wereld en... liefde, bij de meisjes.
Hieronder vindt U een achttal titels :
zij zijn slechts een greep uit een reeks
die in de eerste plaats het voordeel heeft
goedkoop te zijn (25 fr. per boek) die
daarenboven veizorgd is wat de taal betreft en die tenslotte goede en aan h u n
leeftijd aangepaste lektuur biedt voor
jonge meisjes van 13 jaar en ouder. Ik
durf gerust bekennen, d a t ik ze zelf met
veel plezier gelezen heb... en ik ben helemaal geen tiener meer, maar ook mijn
dochtertje van dertien heeft er veel genoegen aan beleefd.
De boekjes van Schermde hebben als
centraal personnage « Tessa de tiener » :
zo heet trouwens een van de boeken van
deze reeks. Bij die van WTieeler is het
Billie Bradley : één boek verhaalt haar
belevenissen op kostschool, een ander
een avontuurlijke geschiedenis in een
« spookhuis » • « Billie en haar spookhuis ».
De boeken van Anke Servaes, Borrebach en Le Comte vertellen op plezierige, romantische wijze over dat wat
men « ontluikende liefde » noemt bij
enkele bakvisjes — en men wordt er bijna met weemoed in herinnerd aan de
eigen (( romantische n tijd.
Het betreft hier — dit weze nog vermeld — boeken in pocketformaat.
Ik wil dit stukje niet besluiten zonder
aan onze kleintjes gedacht te hebben. En
in verband hiermee zou ik willen wijzen
op een voorleesboek van Nelly Kunst :

Mode en politiek ? Inderdaad
! De gric
diktators zijn onder de indruk van de berichtgeving
over griekse aangelegenheden
in het buitenland,
van
de terugloop van het toerisme enz. Om de berichten te logenstraffen
dat ze tegen
mini's zijn, is minister Patakos speciaal naar de verkiezing van «miss
minirokje»
getrokken.
Foei Patakos : je bent een
mini-malist.
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JEROEN BOSCH
Tie samenstelling van de Bosche tentoonstelling
heeft meer dan twee jaar geduurd.
Zij is dan ook een typisch staaltje van nederlandse ernst en sekuurheid
geworden
(inzoverre dit voor een ironische en moeilijk vatbare figtiur als Bosch mogelijk is
natuurlijk).
Zelfs de typografie
en druktechnische
uitvoering
van katalogus en
bijdragen zijn volmaakte voorbeelden
van toegepaste kunst. De vorige
Boschtentoonstelling
vond plaats in het muzeum Boymans-Van
Beuningen
te
Rotterdam,
maar is wat volledigheid
betreft moeilijk te vergelijken met de huidige die 45
Bosch-panelen
toont (waarvan een 20-tal met zekerheid als autentiek
worden erkend) en een nagenoeg komplete verzamelingen
aan
tekeningen.
Bij het afkijken van deze werken voelt men zich dikwijls in verlegenheid
gebracht... het is teveel en te veelomvattend.
Om het werk in zijn totaliteit te doorgronden zou men tegelijk kunstkritikus,
hunsthistorikus,
folklorist,
taalkundige,
stmbolist, enz. moeten zijn, en dan liefst nog deugdelijk gespecializeerd in de periode die men sedert Huizinga « Herfsttij der middeleeuwen
» noemt.
Maar het hoeft niet... het werk is plastisch en pikturaal zo indringend en
overtuigend dat de grond van ^de boodschap wel
doorkomt.

GROOTSE ONBEKENDE
Bosch situeren in een kultuurhistorisch kader is alweer een lastige opgave.
H i j is een late tijdgenoot van Rogier
van der Weyden en zijn jeugdwerk heeft
inderdaad bepaalde primitieve elementen. T o c h behoort hij niet tot de late
generatie van vlaamse primitieven, evenm i n tot de'hollandse meesters van zijn
tijd, daarvoor werkt hij te opgewekt, te
vrij van de werkelijkheid weg. De renaissance-maniëristen waren nog lang
niet aan bod gekomen, en evenmin heeft
het zin een groep te d e n k e n tussen Bosch
e n Pieter Breugel.
W a n n e e r er inderdaad een groep aanwijsbaar is, dan betreft het enkel figuren als Mandyn en Huys die zijn «tijl
imiteerden e n tot Breugel brachten (die
zelf veel van de Bosschenaar overnam).
J e r o e n Bosch staat apart, hij is een individueel gebeuren, een unieke persoonlijkheid.
Vandaar d a t het wel menselijk aanneembaar is dat slordige publicisten
Bosch gaan « verklaren » door hem in
een of andere ketterse sekte te plaatsen...
Zo belandde hij beurtelings bij d e astrologen, de Broeders en Zusters van de
Vrije Geest, de naaktlopers, de adamieten en noem m a a r op. H e t heeft allem a a l weinig zin, het zijn interpretatievergissingen die door de Hnguistieke inh o u d van de schilderijen zelf tegengesproken worden. De Bosch-onderwerpen
stammen niet uit de simboliek van een
ketters hermetisme, wel uit de k u i t u u r ,
d e taal en d e folklore van d e toenertijdsc Nederlanden en natuurlijk uit de rijke verbeelding van de kunstenaar e n
zijn geweldig kontaminatievermogen.

gemaakt werden. Er bestaat zelfs geen
enkel formeel bewijs dat het hieronder
afgebeelde zelfportret (uit de biblioteek
v a n Atrecht) inderdaad door hemzelf
gemaakt werd, of sterker nog, dat het
Bosch wel voorstelt.
H e t kunsthistorisch onderzoek betreffende de schilder en zijn werk is pas ged u r e n d e de laatste decennia voorgoed
begonnen. H e t essentiële ervan ligt vervat in de biezonder boeiende « Bijdragen » tot de katalogus met studies van
professor J.K. Steppe, dr. L. Pirenne, pater Gerlach en de professoren Bax en
van Schoute.

Hoewel Bosch de hele zestiende eeuw
in de mode bleef, zou hij nadien voor
driehonderd jaar in een onbekendheid wegdeemsteren wat enigszins v e r klaart waarom de wetenschap zo laat op
zijn spoor kwam. Voor dit wegdeemsteren en het gebrek aan wetenschappelijke
belangstelling zijn er redenen. Zijn werk
is buiten zijn grootse pikturale overtuigingskracht toch erg anekdotisch en literair, de schilderijen moeten evenzétër gelezen als bekeken worden. Vele situaties
zijn echter zozeer met het nederlandse
men... of uit een van Bosch natuurlijk. .taal- en kultuureigen verbonden dat het
« Hieranymus Aquens, alias Bosch, vervoor niet-Nederlanders erg moeilijk zomaerd schilder obiit » staat in brons op
niet onmogelijk wordt de schilderijen te
de Markt van zijn geboortestad, een
« lezen ». Daarbij komt dat veruit de
beetje ironizerend misschien o m d a t hij
meeste van Bosch werken door boergonpas vierhonderd jaar n a zijn dood zijn
dische prinsen en spaanse edellieden opeerste retrospektieve krijgt. Hij mag gegekocht werden en uit de Nederlanden
rust zijn, zij is een tentoonstelling die er
n a a r andere oorden verdwenen. De
zijn raag en ongetwijfeld duizenden beBosch-schilderijen werden dus niet meer
zoekers naar het noordbrabants muzeum
gelezen en m e n diende tot een flink stuk
zal lokken (u h e b t nog de tijd tot 15 noin de twintigste eeuw te wachten eer
vember). H e t muzeum zelf is een meem e n weer aan «^fiterpretatie » k o n denvaller, een niet te groot gebouw i » zuiken. O m Bosch helemaal door te h e b vere Nieuwe Zakelijkheid-stijl dat ook
ben moet m e n in feite grondig Nedervan b i n n e n funktioneel ontworpen werd
lands kennen, zo zelfs dat Erwin Panofen de stroom kunstliefhebbers aankan,
sky (wiens ikonologische metode een
al moet m e n voor de meeste schilderijen
grote omwenteling teweeg bracht in de
wel even geduld oefenen.
moderne
kunstgeschiedenis)
nederig
moest bekennen dat hij als niet tot het
nederlands kultuurgebied
behorende
G R O T E ONBEKENDE
niet aan een Bosch-interpretatie durfde
De figuur (schilder e n mens) die Je- beginnen.
roen Bosch geweest is, is nog steeds een
De onbekende Nederlander moest dus
grote onbekende. Van zijn leven weet
in
de Nederlanden zelf « herontdekt »
m e n weinig of niets, m e n is niet eens
en « verklaard » worden, met dat grote
zeker van zijn geboortedatum die men
nadeel dat een zeer groot deel van zijn
rond 1450 situeert, een dodenarchief veroeuvre zich in het b u i t e n l a n d bevindt.
meldt als sterfdatum 1516. Men twijfelt
De huidige tentoonstelling, de uitgeeraan of Bosch veel gereisd heeft, wel
weet m e n dat hij welstellend gehuwd breide en rijk geïllustreerde katalogus
en de uitzonderlijke « Bijdragen » zijn
was met een patriciërsdochter en dat zijn
dus voor alle rechtgeaarde Bosch-bewonschilderijen in zijn tijd biezonder gederaars een « must ».
geerd waren. De grootste twijfels bestaan
nochtans juist betreffende deze schildeNiet altijd is de verklaring zo eenvourijen; een volledig inventaris is er niet dig, zij gaat langs de fijnzinnige kronen van vele tekeningen, herwerkingen,
kels van een poëtische maar geweldige
kopieën en atelierrepliken weet m e n niet verbeelding en langs een hoogstartistiek
met absolute zekerheid of ze door hem, vermogen om alle materiële en geestedoor akolieten of door t o u a l vreemden lijke sirabolen van toen te verwerken in

Een woord dat zich natuurlijk opdringt, is het twintigeeuwse begrip surrealisme. Maar ook dit woord schiet
weer te kort wanneer men het voor méér
neemt dan « fantasmagie ». Jeroen Bosch
heeft niets met dieplepsichologie te maken en wanneer er overeenkomsten met
h e t surrealisme zijn, d a n is dit enkel omdat de surrealisten een deel van zijn vormentaal overnamen, maar niets van d e
essentiële inhoud, bedoeling en simboliek.

.^
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H e t vreemde m
net werk
van
Bgsch berust o p veel eenvoudiger gronden (zo eenvoudig dat ze juist zo moeilijk terug te vinden zijn).
De vreemde voorstellingen ankeren in
middeleeuwse volksgebruiken, taaldialektiek, de laatmiddeleeuwse vroomheid... kortom, het gewone leven van
toen. W a t moet er in de « trechter » gevonden worden, wat in de «hooiwagen»,
wat in de « duiventil » die een vrouw o p
het hoofd d r a a g t ? De trechter is het
toenertijdse simbool voor bedriegerij, de
hooihop|>er dat voor hebzucht. En welke niet-nederlandstalige Bosch-onderzoeker kan weten dat een du}fhuis in de
middelnederlandse volkstaal een eufemisme voor bordeel was ?
Als er één stad van het oude hertogd o m Brabant echt brabants gebleven is,
d a n is dit ongetwijfeld 's-Hertogenbosch.
Zelfs het landschap bezuiden de stad en
in de richting van Eindhoven zou zo uit
een schilderij van Breugel k u n n e n ko-

\
tortret

(zelfportret

?) van Jeroen

Bosch

—

Atrecht.

een pikturale taal die tegelijk plastisch
voldragen is en toch de lichtvoetige charme van de literatuur in zich draagt. E n
die verklaring wordt dan nog bemoeilijkt door het karakter van de schilder
zelf, zijn ironie, zijn spot, zijn eerbied,
zijn liefde voor het volksleven. Zijn d e
duivels en monsters werkelijk boosaardig
of schept de schilder er alleen maar een
kinderlijk genoegen in om ze speels o p
het doek te toveren in situaties die ze
ridikulizeren ?
Bosch' werk is een puzzle o p vele gebieden... het ontcijferen ervan een heerlijk intellektueel spelletje, een ongemeen
zuiver plastisch genoegen waarvan iedereen genieten kan... tot 15 november
in het noordbrabants muzeum te 's Hertogenbosch.
N I C VAN B R U G G E N .

HET

GALLO-ROMEINSE
VELZEKE
Velzeke-Ruddershove is een middelgwtl
dorp in het Zottegemse, met een fraaie kerk»
toren,'een architektonisch bedorven frankische dries, een groot aantal pendelarbeiders
en... een Volksunie-burgemeester : dr. Richard Van Leemputten.
Bij de archeologen geniet Velzeke een
zekere raam omdat het een nogal belangrijke vindplaats is van allerlei overblijfselen
uit de gallo-romeinse tijd. Filseca moet in
die tijd een vrij belangrijke « vicus » geweest zijn, gelegen op het kruispunt van
twee wegen. De vestiging zal zich hoofdzakelijk aan landbouw gewijd hèbb'eA, "alhoewel
het vast staat dat er ook een ijzer- en bronsindustrie is geweest.
De vroegere gemeeniebesturen van Vel'
zeke hebben nooit enige belangstelling g ^
had voor de archeologische schatten die iti
de bodem van het dorp schuilen. Bij gebrek aan deze belangstelling en aan steun
is er van grootscheepse, sistematische opgra*
vingen nooit iets in huis gekomen. Enkele
amateur-archeologen (amateur dan in de
goede betekenis van het woord) uit de
streek hebben jarenlang met beperkte mogelijkheden, geringe middelen en veel geest*
drift aan graaf- en zoekwerk gedaan. Dank
zij hen is er dan toch al heel wat te voop.
schijn gehaald; hun verdienste kan dan ook
«iet genoeg onderstreept worden. De afzijdigheid van de vroegere gemeentebesturen
bracht echter mee, dat al deze vondsten
voor de dorpsgemeenschap verloren gingen
en uiteindelijk in private verzamelingen terecht kwamen.
Burgemeester Van Leemputten heeft zopas, ter gelegenheid van de dorpskennis, het
belangrijkste uit deze verzamelingen weten
bijeen te brengen in een tweedaagse tentoonstelling. Voor de inwoners van het dorp
en voor hen die speciaal naar Velzeke kwamen, was het een openbaring : het tentoongestelde reikte ver uit boven de gebruikelijke potschervenverzameling die men bij
« amateurs » zou verwachten. Prachtig glaswerk, enig terra sigilata en vooral een indrukwekkende verzameling mantelspelden
bewezen, dat de velzekense vindplaats van
zeer groot belang is. De voorwerpen waren
voortreffelijk geëkspozeerd, een overzichtelijk grafisch materiaal (kaarten, foto's en
teksten) maakte het tentoongestelde toegankelijk voor de bevolking, een reeks diaprojekties rondde het geheel af.
De massale belangstelling van de inwoners-op-kermiswandeling bewees, dat hei
initiatief gewaardeerd werd. Toekomstige
opzoekingen en — wie weet? — vroeg of
laat het aanleggen van een gemeentelijke
verzameling zullen heel wat vlotter verlopen, nu de mensen uit het dorp voor het
eerst kennis konden maken met de werkebjke omvang en betekenis van de paar
eeuwen gallo-romeinse aanwezigheid op
hun grond
Het initiatief van burgemeester dr. Van
Leemputten en van de archeologen was
kuituurwerk in de beste zin van het woordl

H. BOEHME
De dichter Herhert Böhrne debuteerde in de deiliger jaren met sterk
nationaalgeïnspireerrle verzen. Over die verzen zegde hijzelf o.m. « Het was de stem van
een jongeman in zijn tijd, die zijn land in nood zag, de fiai tijen uitgehold
door
twist en egoisme, en het kommunisme
voor de deur, met nog slechts één
redding:
die, welke ook Theodor Hems in zijn hoek « H!*lers Weg " in Z"?? aanvaardde •
hij, die zoveel ouder en enarener was '.... n.
Na de oorlog kwam de dichter Bóhwe terug: aan het woord. Hij had met zijn
talent en met een, laat ons zeggen buigzamer, geesteshouding
in de officiële literatuur naar voren kunnen treden. Hij verkoos echter de trouw aan de dittgcn die
door de kehrt-euch-skribenten
bespot werden nadat zij de lof ervan hadden gezongen : vaderland, volk, heimat, gemeenschap
: de dingen die nodig zijn, wil
men de kuUuut en daarmee het volksbestaan
zelf niet
ondergraven.

Zijn naoorlogse ver/enbundels gelui
gen alle voor deze trouw : « Am Wohnsitz der Götter » is een konfrontatie met
geest en traditie van Hellas, zoals de
<( Preussische Balladen » een konfrontatie zijn met de pruisische deugden, die
wezenlijk bijgedragen hebben tot de vorming van het volksgezicht. In « W i r banden den Sirauss Inmiortellen » is liefde
in haar vei scheiden vormen tema en
verbinding : liefde \ a n het kind, liefde
in de •gemeenschap van man en vreuw,
liefde tot familie, stam en \aclerland.
Benevens de/e bundels verscheen ook
nog een antologie van zijn vroeger werk
in (I Anruf und Gesang ».
De prozaïst en verteller Böhmé toon
de 7ijn talent in roman en verhaal.
In « AiKlreas J e m a n d », de roman van
een opgroeiende knaap, wordt het tema
van de streek, van de heimat als onverliesbaar erfdeel breed uitgewerkt. Door
deze uitwerking en de psichologische
uitdieping groeide dit werk boven de
, lonc heimatliteratuur uit (al beschouwen ^'fj^e^c iKlrtaAfinK'^ce'hszins als iets
kleinerends). In « Auf der Brücke »
toonde Bohme zich meester in de korte
\ e r h a a l \ o r m . Een gToter verhaal als «Die
Flucht» schildert een oorlogsgebeurtenis:
de ontmoeting tussen een duits bczettingsofficier in Noorwegen en een
noors meisje. Uit het eigen en het volkskarakter gloeien zij naai de ontknoping
van hel kit, dat uit deze psichologische
onvermijdelijkheid meer dan uit de gebeurtenissen voortvloeit.

schoon woord tot opwekking van zijn
vaderland : «een Ficüte uit onze dagen»
zo noemde een kritikus hem.
In « Bekentnisse eines freien Mannes »
dat reeds in 1960 verscheen, heeft Böhme zijn bekentenis neergeschreven : een
zich bekennen tot de deugden van een
waarachtige menselijkheid, van een hu
manisnie zonder ideologische beperkin
gen en ,ifwij/ingen, een zich bekennen
tot recht vaaardigheid en liefde, waarheid en vrijheid. Grote woorden ? Böhme vei bindt ze met het eenvoudige menselijke fatsoen, de eerlijkheid tegenover
zich/elf en anderen : niet zonder reden
is de kenspieuk van zijn ((Kulturwerk»:
« Aller .\nfang ist deine Anstandigkeit ».
Flet is onmogelijk de inhoud van dit
ongemeen rijke boek (rijk aan gedach
ten en aan waarheden, maar rijk ook
door poëtische uitdrukkingskracht) maar
bij benadering mede te delen : het is als
een stioom die u meevoert langs oevers
vol verscheidenheid.
Het begint met een uiteenzetting over
de tijd en eindigt met een vijfvoudige
bekentenis : tot volk, taal, kuituur, heimat, vadeiland, een bekentenis die aangepast aan zijn land ieder rechtschapen,
nationaalvoelend mens kan onderschrijven.

Onmogelijk is het de hele rijkdom
van dit boek in enkele woorden samen
te vallen. Wij kunnen slechts enkele titels aangeven, die telkens boven de bladzijden staan aangeduid, als een leidinggevend begrip, een kemmotief, een idee
vanwaar uit vertrokken wordt. Een willekeurige greep ? « Wille zur Nation »
— « M u t zur Gemeinschaft » — « Das
Wort vom Vaterland » — « Das Wescn
im Charakler ».
Böhme schuwt geen probleem, blijft
echter niet aan de oppervlakte der aktucle beschouwing maar grijpt telkens
naar de kern : zowel over de schuld van
het duitse volk bijvoorbeeld, als over de
<x)rlogsdoelen der anderen. H i j citeert
daarbij auteurs en boeken van betekenis
als F. Voigt (uilgever van (c T h e nineteenth Centur)' » en auteur van het boek
« Pax Britannica ))).
H e t volk is een « Komposition der
N a t u r » zegt de auteur, de staat is de
konstruklie van het menselijk verstand.
De n a t u u r leeft verder verstandig... I n
dit verband wijst de schrijve* n a a r «le
strijd der Vlamingen en der Zuid-Tirolers.
R I J K E EX G E O R D E N D E VIZIE
Böhme's « Bekentnisse » bevat geen
sistematisch-uitgebouwd, ideologisch of
wijsgerig denksistecm maar wel een geordende en toch facelrijke vi/ie o p mens
en gemeenschap in deze lijd. De vele facetten van het objekt worden samengebracht en vloeien in elkaar over, uitklinkend in een geloofsbelijdenis in het
eigen volk. Veel wat ei in gezegd wordt,
werd ook bij ons menigmaal gezegd en
herhaald. Dat het in een normale tijd
niet beklemtoond moet worden, is logisch. Dat het o p onverschrokken wijze
voorgehouden wordt in een tijd, waarin
men de essentiële levenswaarheden en de
traditionele waarden, waarop onze kuit u u r en onze gemeenschap gebouwd is,
verwerpt of altans toch m i n d e r belangrijk aclit. dat kan alleen door diegenen
betreurd of aangev.illen worden, die er
belang bij hebben dat onze k u i t u u r en
gemeenschap ondergraven wordt.
Herbert Böhme : « Bekentnisse
eines
freien Mannes » — geb. 335 bh. Turmej-Veilag, Lochham b.
Munchcn.

Opnieuw wordt de soldaat kein \ a n
het \erliaal in « Ein gewonncnes Le
ben n : het heldhaftige wordt menselijk
in de zuiverheid en de eenvoud waamirc
de mens in de vervulling van zijn plicl
getekend woidt.

J.S. BACH : KANT AT EN 32 EN 39
(Columbia

stereo nr. SMC. 91424 •

295 fr.)

Bach heeft als nauwgezet kompO'
nist, verbonden aan een kerkgemeente, zich verplicht gevoeld voor alle
zondagen van het jaar een kantate te
komptitieren.
Het is dan ook niet verwonderlijk
dat bijna een dei de deel van de door
hem nagelaten werken uit kerkkantaten bestaat.'En dan heeft hij naar alle
waarschijnlijkheid nog bijna tweemaal zoveel kantaten
gekomponeerd.
Hans Brandts Buys schrijft over dit
gedeelte van Bach's werk in zijn boek
« Bach > : « Kwantitatief als kwalita'
tief behoien de^ kantaten tot het belangrijkste van Bach's oeuvre. De oneindig geschakeerde gevoelens en gedachten van de menselijke gelc^fs-,
wereld vonden hier onder het vergrootglas van de komponist een verdiepte uitdiukking als bij geen ander ».
Kantate 32 « Liebstcr Jesu mem
Verlangen* en 37 iBiich dent Hungrigen dein BiXjt » beslaan beide uit
sopraan- en basana's, recitatieven en
duetten, terwijl koor of koraal de
kantate besluit (en in nr. 39 ook
opent).
Vooral de begeleidende instrumentatie is zeer veiJOrgd en doorvoeld.
Blokfluit, cello, viool, bas, hobo, fagot, fluit en een klein poziiieforgel
brengen een zeer eigen klankleur die
de ietwat melancholische tekst (zelfs
piëtistisch naar de mode van de tijd)
op de juiste wijze steutit.
Het zuidduitse madrigalenkoor en
het Consortium Musicum onder de
leiding van Wolfgang
Gönnenwein
brengen een beheerste interpxetatie.
Een fijn-Jnnige plaat, tjm in de herfst
tt '•jnhn

II. AN-PHILIPPE

RAMEAU

5 PIECES DE CLAVECIN

:
EN

COS( ER r
(Philips stereo S^9.307 EGY - I6S fr.)
PItilips lanceetl een reeks, genaamd
« Boutique de Musique *, tegen de
gunst pi IJS van 168 fi. Deze plaat w
ei een van en taat toe te zeggen, dat
dr kwaliteit der opname zeer goed is.

M E E R D \ \ LI F E R A T U U R
Böhine's werk is echter meer clan litc
r a t u u r : het wil een bijdrage zijn tot cKopvoeding van een volk, dat van binnen
en buiten bedreigd wordt in zijn nalio
naai bewustzijn, in het geloof aan zicli
zelf en aan de waarden die de bazis zijn
vooi zijn vocMtbestaan aK volksgemeenscl. .p.
li')inue heeft zich niel tot het kreatici
lueiair werk bepeikt om deze bijdrage
te le\eren. Zijn ((Deutsches Kulturwerk»
en de « Klüterblatter » waaraan vele
vcJoraanstaanden uit het nationale Duitsland meewerken — prof. Schvvjitzer,
prof. T a n k , prof. Schmid-Ehmen, di
Hans W. Hagen. Ursel Peter, E i u h
Kein, Gerhard Schumann, T . Seidenfa
den, dr. Mirke Jelusich e.a.m. — zijn
een pozitief antwoord o p de nihilisti
sche wezensvervreemding en onircddi
ring van deze lijd.

Rameau, de ster van Versailles^
tijdgenoot van Bach, was de belang-i
rijkste franse komponist uit de 18de
eeuw. En meer dan dat xcas hij het
die als teoreticus de klassieke beginselen gaf aan de franse muziek. Voorat bekendy om zijn baletten en opera's ts Rameau voor ons echter de
grorjisie m zijn zuivere muziek En
naast zijn beroemde « Pieces de ctavecin » voor solo-instrument, brengt
ons deze plaat 5 stukken gespeeld
door een en^/"^!'!" ^ "'• M/>,.^--..>,;.«./
iluit en rei'
De fantasie)ijke ondcUilels [Laga,ante, L'indiscrète, enz.) mogen ons
niet afleiden van de prachtige muziek, die distinktie aan natuuilijke
eenvoud paai t. En dat is geen geringe
verdienste in de kunstmatige wereld
vnn klatergoud te Versailles,

H e r b e n Böhme heeft de waarden
waaruit" de gemeenschap haar levenskrachten halen moet, in menig ^artikel
en redevoering aangeduid en omschreven.
Drie dezei* redevoeringen werden uitgegeven : (( Was ist des Deutschen Vatcrland ? », « Die Idee Europas » en
« Religion und Kultur >'. In een o g c
blik van vernedering sprak Fichte ziji
<> Reden an die deutsche Nation » uit.
Hier spieekt geen filozoof. maar een
dichter een wijssrerig-waar en dichterlijk

FONOPLATEN RUBRIEK

Ruggero Gerlin, klnveetmbel, Ro
ger Albin, cello en de bei\>emde virtuoos Jean-Pierre Rampal, fluit, vertolken deze kamermuziek
op weerrn!n-i

Eén miniatuur
(om
piachti'ie
tentooi

1.300 P.C
'noinenleL.
houd
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TV TV TV TV TV. TV-TV
kiezen, een rode en een v^itte.
Hendrik VI, nog een knaap,
staat een beetje onbeholpen
in die strijd. In Frankrijk verslaat ondertussen Jeanne d'Arc
het engels leger, doch wordt
gevangen genomen en komt op
de brandstapel terecht. Tussen
Frankrijk en Engeland komt
dan een soort vrede wat de
Lancasters de kans geeft een
huwelijk te bekokstoven tussen de koning en Margareta
van An jou. (vrijdag 13 oktober - 22.1 Ou en zaterdag 14 oktober - ]6 30u)

FESTIVAL
'

Mogul », ean biitse T.V.-reeks op ons scherm. Vijfde
7 ing op 12 oktober.

ELECTRA
Een tragedie \an Euripides
Een antiek drama. Maar dat
hoeft niemand af te schiikkcn
Want al hield de griekse toneelschrijver Euiipides die
Eiectra 2.30Ü jaar geleden ten
doop, een op\oeiing nu kan
beu ijzen dat er in die tijd weinig in en rond de mens is verandeid. Zo weinig zelfs, dat de
gesprekken o\er haat en liefde,
over noodlot en ooi log, ook
\andaag
zouden
kunnen
plaalsvmden tussen een meisje in mmiiok en haar broer,
tussen een zelfstandige dochter en haar genotzuchtige moeder... Het verschil is hoogstens
dat de Eiectra van 23 eeuwen
geloden God bij een andere
naam noemde, de doden anders eerde en over Troje of
Sicihë spiak in pla IK \ <n
o\or Vietnam.
Daarom brengt
regisseur
Jan Retel die Electia niet als
een rekonstiuktie van het
drama, maar als een tijdloos
spel in een eigentijdse bewerking van Hans de Viies.
Vertaling : Hans de Viies.
Dekoiontwerp : Massimo Gotz
(dinsdag 10 oktober - 20 25 u).

afleve-

Na de dood van de jonge
Hendrik V, stellen zijn broers
Bedford en Gloucester zich
aan als de beschermers van
/i)n zoon, Hendrik \ I, die nog
een kmd is. Tussen Gloucester
enerzijds en kardinaal Beaulort en de vooraanstaande edelen anderzijds begint dan opnieuw de heibel o\er de i echten van de opvolging. De twee
frakties hebben hun aanhangers die als embleem een roos

Festival breekt vanavond
een lans voor jonge nederlandse filmkunstenaars. Ofschoon
bij onze Noorderburen de
nieuwe filmbeweging eigenlijk
nog op zoek is naar zichzelf,
geeft zij blijk van dinamisme,
en bij sommige cineasten
leeft reeds een verlangen naar
meer evenwicht en bestendigheid. Tot die groep hoort
Nouchka van Brakel. « Sabotage » is haar eerste film voor
kinderen. Met beperkte geldmiddelen en slechts op vier
dagen tijds kwam deze merkwaardige kortfilm in de zomer
\^n 1966 tot stand. Vier jongens gaan het opnemen tegen
de wereld van de volwassenen
wanneer zij na de vakantie
vaststellen dat, waar ééns hun
klubhuis stond, een werkplaats wordt opgetrokken. Om
zich te wreken plegen zij sabotage, en uiteindelijk herdopen zij het in aanbouw zijnde
kompleks tot hun nieuwe
klubhuis.
Iets heel anders is het knap
gemonteerde « Ik kom wat later naar Madra » van Adriaan
Ditvoorst, één van de meest
opmerkelijke figuren uit de
hedendaagse nederlandse filmbeweging. Droom en werkelijkheid, verleden en heden

TV TV TV

heeft hij hier vooi treffehjk
door mekaar geweven in de
geschiedenis van een soldaat,
(zondag 8 oktober op het
scherm om 21.45u).

GRENZEN
V A N DE GEEST
Een van de meest ingewikkelde en verfijnde menselijke
organen vormen beslist de hersenen. Daadwerkelijke vooiuitgang hebben dó wetenschapsmensen op dit gebied pas in
onze twintigste eeuw kunnen
boeken, vooral in de Verenigde Staten. De United Artist
Television was nieuwsgierig en
wijdde daaraan 'n uitzending :
Frontiers of the Mind. Grote
inspanningen ten spijt, blijven
er nog heel wa^ vrageri onbeantwoord, raadsels onopgelost.
In piekfijn uitgeruste laboratoria
en
onderzoekscentra
wordt inmiddels de speurtocht voortgezet. Daarheen

4

Op de Vlaamse TV
ZATERDAG 7 OKTOBER
)8 55 : Zondmonnetie — 19.00 : Flipper
64e ofl. : De Vuurlinie — 19.25 : Autoromo — )9 52 : Mededelingen. - Hier
spreekt men Nederlands — 20 00 : TVnieuws — 20 25 : De Filosoof von Hogem,
Tweede oflevering — 21 00 : Echo —
21 30 : Chorles Aznavour zingt — 22 20:
Toptoe op de Grote Morkt te Brussel —
No ofloop : TV nieuws.

ZONDAG 8 OKTOBER
1100 . Euchoristieviering —
14 30 :
Sterren strolen met. 4e en lootsfe otl. :
De goochelcor —
15-30 : Wielperuien.
Lootste kilometers en oonkomst ven de
oonkomst von de wielcrwedstri/d Pori|s Tours — 16 20 : De zoon "^an de Sohoro
Ie oflevering — 16 35 : The lost Night
of the Proms. Promenadeconcert —
18 20 : Klem, klein kleutertie — 18 40 :
Avonturen onder zee 6e ofl. ; Het rrwnster von de diepzee — 19.30 : Liefde
onder het dok. 2e ofl. : Voer voor toeristen — 20 00 . TV-nicuws — 20 15 :
Sportweekend — 20 40 : Wij trekken
vuur (vierde en lootste deel) — 21 45 :
Festivol — 22 10 : TV-nieuws.

MAANDAG 9 OKTOBER
14 05 • Schooltelevisie — 18 55 • Zondmonnfitie —
19 00 : Hobo, de kleirw
Zwerver I8e ofl. : De piloot — 19 25 :
Jonger don ie denkt — 19 52 : Mededelingen - De Weermon — 20 00 : TVnieuws — 20 25 : De vluchteling 16e
ofl : De gevongene — 21.15 : Het gelukkige gezjn Ik •»• Ji| = Wi) • Op
weg noor het huweliik — 22 05 • Gostprogromma De Kotholieke gedochte en
oc^ie — 22 35 * TV r-ieyws

Onze selekti
ZATERDAG 7 OKTOBER
21 00 BRUSSEL NED.
21 30 BRUSSEL NED.
C-iARLES A Z N A V O U R ZINGT
Tweecte deel v a n het o p t r e d e n in
de Koningin Elisabethzaal van de
A n t w e r p s e Dierentuin.
21.45 NEDERLAND I
HADIMASSA
Sa'i'isch D'^ogrsmma.
18 30 FRANKRIJK I
LE PETIT C O N ' S E T J V A T O I R E DE LA
CHANSON

VERRUKKELIJKE JULIA
Filmkomedie
\an
Allied
Weidenmann naat een no\elle
\an Someisct Maugham, met
Lili Paimer en Chailes Bover
m de hoofdrollen.
Wie is Julia ? Een wonderbare, geestige, fijne, beto\ercnde toneelspeelster. Zij is de
schoonheid, de beioemdhcid,
de chaime en het talent in eigen persoon. I>at voor de aktrice. Maar de mens ? Dat is
veel minder schitterend. Oordeel zelf maar (viijdag 13 oklobet 20.25U).

willen wij u meenemen, eer
uur lang en u een kijkje latet
nemen bij geleerden en artsen,
op zeer uiteenlopende terreinen werkzaam en hard op
weg om de menselijke emoties
te gaan beheersen en het intelligentiepeil te verhogen. Onder
hen bevinden zich niet minder
dan drie Nobelprijswinnaars.
Allerlei scheikundige en elektrische experimenten staan op
het programma ; bijvoorbeeld
de uitwerking van het beruchte LSD — een bewustzijnsverruimend verdovingsmiddel —
op het menselijk gestel, en die
ren die op elektronisch overge
brachte prikkels reageren ah
robots. Ook de scheikundige
afdeling van het amerikaanse
leger laat zich niet onbetuigd
en doet allerlei proeven die
een eventuele kontrole kuimeB
opleveren van de gedachtenwereld van vijandelijke sold!»
ten. (donderdag 12 oktoberte
21.45u).

DINSDAG 10 OKTOBER
14 05 : Schooltelevisie — 18J5 : Schoo»
televisie — 18 55 : Zondmonnetie —
19 00 : Ticnerklonken — 1935 : KwortEefie — 19.52 ; Mededelingen - Hier
«preekt men Nederlonds — 2000 : TVnieuws — 20 25 : Electro. Trogedie voT
Euripides — 22 10 : Medium — 22 5Q :
TV-nieuws.

WOENSDAG n OKTOBER
17 00 : Televnum — 18 00 : Schooltelevisie — 18 55 : Zondmonnetie — 19 00 :
Geknipt — 19 25 • Areno — 19.52 :
Mededelingen - De Weermon — 20 00 :
TV-nieuws — 20 25 : De Dick von Dyke
show 41e ofl. ; De groppenmoker —
20 50 : Ponoromo — 22.00 : Gcstprogrommo. Het vnie woord : Lekenmoroo'
en -filosofie — 22 30 ; TV-nieuws.

DONDERDAG 12 OKTOBER
'4 05 ; Schooltelevisie — 18 55 : Zondmonnetie — 19 00
Zorro. 5e ofl : De
koene held — 19 25 : Tienerklonken —
19 52 : Hier spreekt men Nederlands —
2000 • TV-nieuws — 20J5 : Mogul. 5e
ofl. : Kelly's oog — 21.15 : Hongkong,
portret von een kolome — 22.00 : Pfemière — 22 30 : TV-nieuws.

VRIJDAG 13 OKTOBER
14 05 : Schooltelevisie — 18.25 : Schoolte'evisie — 18 25 : Schooltelevisie —
18 55 : Zondmonnetie — 19.00 : Filmmuseum von de scho'erloch. « Een rore
droom > met Een Tu-pin — 19.10 : Ziel
u er wat in ? — 19 35 ; Zoeklicht —
19 52 • - Mededeiirigen. - De Weerman
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Speelfilm : Verrukkelijke Julio, komedie voi>
Alfred Weidenrronir met Lili Polmer efi
Chorles Boyer — 21 55 : TV-nieuws —
22 05 tot 23 10 : Stn)d om een kroor
(IX) Nege'de deel • De rode en de witte
roos

21.00 DUITSLAND I
DIE WITZAKADEMIE
met « professor a Theo Lingen.

DINSDAG 10 OKTOBER
20 25 BRUSSEL NED.
ELECTRA
Tragedie van Eunpides - V e r t a l i n g •
Hans de Vries - T V - b e w e r k i n g : Jan
Retel (Programma van NTS-AVRO).

WOENSDAG 11 OKTOBER
20.30 BRUSSEL FRANS
CONTRASTE
TELEVISIE V A N D A A G EN MORGEN
20.15 DUITSLAND I
AUF DER WARTBÜRG WEHT UNSERE
FAHNE
Drie lubilea In de D D f?

ZONDAG 8 OKTOBER
21 45 BRUSSEL NED.
FESTIVAL
Bekroonde korte nederlandse f i l m s
— Saootage ( N o u c h k a Van Brake!)
— IK k o m w a t later naar Madra
{ A d r i a a n Ditvoort)
20.55 NEDERLAND L
CATARIf-'A VALENTE SHOW
Ontspann'n-'sprogramma
20.45 FRANKRIJK I
L'ECOLE BUISSONNIERE
F,lm v a n Jean-Paul Le Chanois, met
Bernard Blier, Juliette Faber.

STRIJD OM EEN KR00I4

MAANDAG 9 OKTOBER

Tonelen uU Hendiik VI \ormen de inhoud van deze afle\ciing uit de BBC-reeks ingeluid door Willj Courtcaux.

21 00 BRUSSEL FRANS
DOSSIERS AGENCE O
naar Georges Simenon - 1ste episode : La Cage d'Emiie "^et M y l è n e
Cemongeot.

Julia, dn bi'it zanbeihaft » (verrukkelijke Julia), speelfilm
Bius^el Ned, 13 oktobci.

op

DONDERDAG 12 OKTOBER
21.45 BRUSSEL NED.
GRENZEN V A N DE GEEST
Een dollumentaire van D a v i d Wolper
e n W i l l i a m Krorieik over de bei'nv l o e d i n g van öp geest.

VRIfDAG 13 OKTOBER
22.10 BRUSSEL NED.
STRIJD O M EEN KROON ( I X )
Negende deel • De rode er» de w i t t e
roos, met tonelen uit Hendrik V I .
Inleidng door W i l l y Courteaux (PfOi
gramma van de B B C ) .
21.10 NEDERLAND >l
MIES EN SCENE
Reportage
21.30 FRANKRIJK i
BIENVENUE
van C>jI B^c (.

« engelse weck », natuuihjk
uit Engeland.
Het had de attentie een stukje van het lied van de beiaard,
uit de Rubenskantate van Pieter Benoit, uit te voeren. Puik
trouwens. Het was prettig om
horen.
In onze buurt stond een
brussels koppel. Madam was
verrukt over het muziekkorps.
Over hun uniform : rode jasjes, zwarte broekjes, overal
tressen en lussen en een hoed
met een pluim van een halve
meter. Ge kent het, karnaval,
lijkt dat past voor piotten met
een toeter.
En ze was verrukt over de
muziek, want ze zei : «Tu vois,
Arthure, que ces Anglais ont
des airs entrainants ».
Arthure, blijkbaar de kuituur - feniks van het huishouden, vroeg of zij dat airkc dan
niet kende : « c'est beige, 9a ».
Madam meende
inderdaad
« qu'elle avait déja entendu ga
quelque part ». Een nog straf« Monsieur JacQ!'"s » : mi) rekoid op een (\uui w tclrenners al- fere intellektueel in de buurt
tans) bijna aartsvaderlijke leeftijd, en onafgebroken liistories verzekerde madam (Arthure
over het plassen.
zag hij nog niet staan) dat het
muziek was « des carillons »,
wilde Jaak niet. En naar het van een zekere Pierre Benoit,
GEEN PROBLEMEN
hotel van de renner gaan, der- un flamand. Zover ging de ken(VOOR ONS)
tig kilometer daar vandaan, nis van Arthure en madam
niet. « Connais-pas », zeiden
Jacques Anquetil heeft vol- wilde de dokter niet .
zij.
Maar madam voegde eraan
gens vei vvachting (van ons)
Nu schijnt het wel dat Anhet onmogelijke (volgens de quetil geruime tijd nadien toe « que c'était bien quandmeeste kranten) gepiesteerd
toch een flesje urine bezorgd même ».
We hopen dat het Peter geIn de wielersport en -pers kan heeft voor onderzoek. Tijdig ?
dat allemaal. Hij heeft het uurIn ieder geval weer een zaak- noegen doet. De erkenning
rekord dat nu al e^n, J^leine je waar de belangstellenden komt nogal laat uit nogal vertien jaar op riaam van R. Ri- duimen en vingers kunnen aan dachte hoek. Maar enfin.
viere stond, met ongeveer 150 aflikken.
meter verbeterd. In één uur
Ons — en u ? — laat het
DISKRETIE A.U.B.
tijd heeft hij precies 47.493 km eventueel koud.
afgelegd
Geen doping ? Tant mieux.
In \'erband met de weigeWel doping ? Tant pis. Wel re- ring van Anquetil — GeminiaKlak at voor die prestatie, te
meer omdat Jaak dat nog kord ? Bravo Anquetil. Geen ni de afgevaardigde dokter
kaarspeelde in zijn « ouwe rekord ? Vivat Rivière.
zijn werk, in casu het dopingsdag ». Hij is al biim 35 jaar..
onderzoek, te laten doen na de
Maar er bestond een kans
aanval van Jaak op het uurredat het rekord niet erkend PIERRE
kord van Rivière, hebben vele
weid, omdat de renner zioh
Het muziekkorps dat \orige geruchten de ronde gedaan.
niet naar behoren aan de do
week de voetbalwedstrijd tusJaak zou niet gekund hebpingskon trole
onderwierp
sen de engelse liga en de bel- ben.
Toen de dokter onmiddellijk gische « league » {zoals op het
Hij wist niet dat de « offina de race met iijn potje op scorebord prijkte) versierde ciële » dokter er was. Hij kon
de proppen kwam, « kon » of
kwam, in het kader van de zich uit de kring bewonde
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Warmeer wij in onze jonge jaren een
gevaarlijke raid moesten doen, ergens
naar een dorp waar de plaatselijke
don juans niet graag zagen dat vreem
de luizen met de schoonste mciskens
kwamen dansen, dan namen wij gewoonlijk Jangske mee. Niet voor het
gezelschap op zichzelf, want hij Vvas
een ruziemakerke en een vervelend
manneke, maar uit veiligheidsoverwegingen. Jangske was « van de judo ».
Wanneer wij ergens binnenkwamen,
dan schreeuwde Jangske al van in het
deurgat dat hij er absoluut niet om gaf
er een paar te « pakken in judo » en
een paar grepen in het luchtledige lie
ten duidelijk verstaan wat er dat paar
te wachten stond. We hebben nooit raizerie gehad. Behalve die keer met de
Sander. En dan nog in ons eigen dorp.
Op een goeie avond stonden wij in
een staminee naar de kaarteis te kijken. De Sander zat er ook -bij en hij
verloor schromelijk. Het ene spel na
het andere. Nu had Jangske er niets
beter op gevonden dnn vlak achter Sander te gaan staan en luid en spottend
een vernietigend 001 deel uit te spreken
over iedere kaart die Sander op tafel
wierp. En iedere keer als hij misspeelde — en dat gebeurde nogal dikwijls —

ki'omp Jangske ineen van het lachen,
sloeg zich op de dijen en riep proestend vier-vijf keer « verdomme, verdomme, nog zo ne kemel en de week
is uit ».
De Sander begon dat gezever achter
zijn rug beu te worden en hij had al
een paar keren gegrommeld dat Jangske zijn « groot bakkes » moest houden
«'achter de kaart ». Jangske trok zich
daar niks van aan. En na zijn zoveelste
kemel en de zoveelste krizis van Jangske draait de Sander zich, kalm als altijd, om op zijn stoel en hij zegt : « Ga
ergens anders staan, of ik smijt u buiten ».
« Watte », tiert Jangske, « gij mij
buitensmijten, dikke ? Gij weet gij zeker niet dat ik van de judo ben ? »..
Waarschijnlijk kent Sander de judo
niet, want hij zegt het nog ne keer
« g'hebt gehooid wat ik gezegd heb »
en hij begint de kaarten te delen. Wij
raden Jangske aan Sander met rust te
laten, want of Jangske het met al zijn
judo zal kunnen halen tegen de
kracht van de Sander, betwijfelen we
toch een beetje. We hebben Sander in
de smidse van onze nonkel eens, heel
alleen, krochend en steunend een aambeeld zien optillen van 265 kilo. We

raars, die hem omringde onmiddellijk na de race, niet losmaken.
Hij wenste zich niet aan dat
onderzoek te onderwerpen in
het bijzijn van -vele joernalisten, fans, oflicièlen, belangstellenden (en meedrinkers ?).
Hij vroeg de dokter mee te
komen naar zijn hotel. Wat deze weigerde. Hij zou zich achteraf toch aan het onderzoek
onderworpen hebben. Is de
dokter wat « kort » geweest
en had hij achter de Jaak moeten aanrennen tot het deze beliefde eventjes te plassen ? We
denken het niet.»
Beschouwde Anquetil het als
een vernedering onmiddellijk
na zijn prestatie — schitterende prestatie overigens — het
glaasje te gaan vullen, dat een
« toubib » hem doorheen een
dichte haag van toeschouwers
gebiedend aanreikte ? We zouden het kunnen begrijpen.
Kan men nu echt geen middel vinden om het de onderzoekende dokters en de ondei^
zochte renners wat gemakkelijker te maken ? Kan het nu
echt niet een beetje diskreter?
Een beetje minder vernederend ?
Renners zijn toch ook mensen. Zelfs als ze « gedoopt »
zijn

EERST MENS
Te Helsinki worden de europese kampioenschappen basketbal gespeeld. Ook de belgische nationale ploeg neemt er
aan deel. Tussen haakjes weze
gezegd dat zij wel geen ophefmakende
prestaties
levert,
maar dat het veel slechter zou
kunnen.
Opvallend is de afwezigheid
van België's beste speler : Willy Steveniers. En dat is een hele affaire geweest.
Aanvankelijk ging het blijkbaar om centen. Op dat punt
zou de bond toegegeven hebben, want naar hèt schijnt zou

zeggen dat ook aan Jangske. « Och
joeng, in de judo telt dat niet. Zoveel
te harder « vliegen » zij ». En hij gaat
weer achter de Sander staan.
Maar nu gaat Jangske toch wat te
ver, want hij begint zo te zinspelen op
wat Sander nog in zijn handen heeft
en dat is het laatste wat kaartspelers
kunnen verdragen Sander legt bedaard
zijn kaarten neer schuift zijn stoel
achteruit en komt voor Jangske staan.
Heel kalm altijd « Gij mopt hier buiten gaan », zegt hij.
Had Jangske dat maar gedaan .
Maar in de plaats daarvan roept hij ;
« en nu zal ik er u eens uitgooien,
zie». En hij neemt een houding aan, die
zo ongeveer die van een worstelaar
moet zijn — hij reikt nog juist tot aan
de Sander zijn gileezakske — en hij begint aan de Sander zijn vest te plukken, waarschijnlijk om hem over zijn
heup te gooien, gelijk in de cinema en
met zijn voet achter Sander zijn kuiten te scharrelen om hem te doen vallen of zo. Maar Sander is een man in
de fleai van zijn leven, van ver over de
honderd kilo. Daar is met al de judo
van Jangske geen beweging in te krijgen.
« Hewel hewel, wat zijde nu allemaal
aan 't doen ?», vraagt de Sander.
Wordt Jangske nu kwaad omdat de
andere niet wil meespelen met de judo ? Hij begint op de man zijn brede
borst te timmeren, 't Was belachelijk

Willy 1000 tr krijgen per dag
afwezigheid, vóór het vertrek
reeds, en dat lijkt ons een redelijke vergoeding.
Dan moesten de spelers een
paar dagen «stage» volgen, bij
wijze van voorbereiding op de
kampioenschappen. Wie niet
verscheen, was Steveniers. Hij
werd zonder veel komplimenten uit de ploeg geweerd.
Nu vertelt hij in «Sport '67»
dat hij er blij om is. Zelf kon
hij niet weigeren mee te gaan
naar Helsinki, want er schijnt
ergens een reglement te bestaan dat hem in dat geval zou
verbieden met zijn klub internationale wedstrijden te s p ^
len. Verder zegt hij dat hij al
veel te veel moet spelen (en
dat geloven wij) met zijn klub,
en daar de voorkeur aan te geven (wat niet meer dan zijn
plicht is). En dan voegt hij
daaraan toe dat hij nu liever
niet lang van huis gaat, omdat
er voor een tijdje in zijn gezin
een
droev ige
gebeurtenis
plaats greep. Naar onze mening is het in die omstandigheden inderdaad zijn eerste
plicht thuis te zijn.
Al die vertegenwoordigende
ploegen en nationale eer en
stages en reizen, het is allemaal goed, maar wanneer krijgen de jongens nog eens de
kans doodgewone mens te
zijn ? Vader of echtgenoot of
zoon ? Vedette zijn is heel wel,
maar mens zijn is beter 1

WAAR DE GRENS ?
Korruptie.
Eksploitatie van kinderen te
Walem, waar men schoolkinderen koersen laat rijden op
de piste. Vier renners overleden in België in 1967 alleen.
Tom Simpson zieltogend langs
de weg, voor het oog van de
TV-kamcra eu ten aanschouwe
van miljoenen « sportliefhebbers ». Tientallen renners lichamelijk en/of geestelijk geknakt door overdreven gebruik
van stimulerende middelen,
(Vervolg op blz. 19)

om aan te zien. De Sander haalt zijn
« raap » uit zijn gileezakske en houdt
ze aan zijn oor om te horen of Jangske
ze niet kapotgeslagen heeft. En verdorie, hij kijkt of ze nog juist loopt ook
en windt ze dan op zijn duizend g e
makken op, terwijl Jangske altijd
maar rond hem huppelt, op zijn borst
slaat en op zijn rug en aan zijn armen
hangt en tegen zijn benen schopt. Dan
legt Sander zijn horloge zorgzaam op
tafel, trekt zijn broek op en grabbelt
Jangske met één liand bij de bovenarm vast. Hij heft het spartelende ventje doodgewoon op, een paar decimeter
boven de grond, en terwijl Jangske in
zijn gezicht slaat en schopt om weer
grond onder de voeten te krijgen en
zich ergens probeert vast te grijpen,
loopt Sander met het baaske nog
steeds in één hand naar de deur, trekt
ze open en gooit Jangske met judo en
al, en een krachtig « arrè » tot midden
op de straat. Hij speckt nog eens buiten, doet de deur dicht, gaat op zijn
plaats zitten en vraagt wie er moet
« geven ».
Sedertdien hebben we Jangske nooit
meer gevraagd om ons te beveiligen bij
een gevaarlijke ekspeditie.
Wij denken aan dat alles terug omdat ons neefje komen vertellen is —
een goede verstaander heeft maar een
half woord nodig — dat hij aan 't sparen is voor een judo-kostuum. Zo zegt
hij het.

VM
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(vervolg van blz. 18)
Oud-renners in psichiatrische
instellingen en hun gezin in de
mizerie. Meisjes betrapt op dopingspraktijken. Elke week
zware ongevallen tijdens wielei wedstrijden. Overdreven ?
Helaas niet.
Dat is de keerzijde van ons
« üjke wielerleven ». Dat is de
prijs van wat de gazetten aanbieden in koeien van letters
als het neusje van de zalm,
het toppunt van de ontspanningskunst, de superprestaties
van supermensen.
Dat is wat wij betalen om te
zien wie er nu eigenlijk het
snelst van hier tot ginder kan
rijden. Op ne velo. In 1967.
We vrezen dat het zo stilaan waanzin wordt. En we
vragen ons angstig af waar de
grens ei van ligt.

aan het licht gebracht dat in
de urine van de overleden renner tienmaal de hoeveelheid
schadelijke produkten werden
gevonden die bij een eenvoudig dopingsgeval worden vastgesteld. Er werden bij deze
hoeveelheid verscheidene types van amfetamines aangetroffen ».
Vermits we ons nauwelijks
zouden kunnen voorstellen dat
een krant iets dergelijks lichtvaardig zou neerschrijven, zijn
we wel verplicht te geloven
dat Roger de Wilde het zoveelste slachtoffer is van de doping.
En als we daar lezen « tienmaal de dozis », dan weten we
echt niet wat zeggen. Het is
tè. Het is om dadelijk de wielersport te doen verbieden.
Waar blijven nu de mannen
van de kleine dozissen ? En de
specialisten, die zeggen dat
amfetaminiES onscHhdelijk zijn?

EINDELIJK

Neem nu reeds deel aan de
betoging van 5 november:
stort een milde bijdrage op
p.r. nr. 4831,91 van Mevr.
De Schuyteneer - Brussel 8,

TE
Voor een paar weken overleed tengevolge \ a n een eerder
onschuldige valpartij de jonge
(25 jaar) beroepsrenner Roger
de Wilde
Het was bijzonder tragisch
dat het ^ijn laatste wedstiijd
was, want hij gaf het kociscn
op om het beroep te gaan uitoefenen waarvoor hij gestudeerd had.
Vijf minuten geleden heeft
men voor de TV gezegd dat de
rechter van instruktie verklaard had, nog geen officiële
mededeling te kunnen doen
En voordien al stond in de
« Ga7et van Antwerpen » :
«De analyses die gemaakt werden door de geneeskundige
diensten hebben
indeidaad

Eindelijk is er het koninklijk besluit in verband met de
veiligheid van de wielrenners.
We gaan hier nog niet uitweiden over de bepalingen ervan. Dat gebeurt later wel
eens.
Voorlopig stellen we ons tevreden met te zeggen dat het
« goed gewerkt » is, ook al was
er een afgevaardigde van de
wielerbond die in schitterend
Nederlands (is er daar niemand die behoorlijk een paar
woorden Nederlands kan spreken voor de TV ?) al kwam
zeggen dat er hier en daar nog
wat moet aan gepnitst worden.
De man die in verband met
dit K B. in de kijker kwam,
was minister van der Poorten.
Wij zijn geen supporters van
de minister, maar wat hij voor
de kamera vei telde, leek ons
dik in orde.
Hij \ond geen enkele sport
de prijs waard, die tot dusver
aan de wielersport betaald
werd. En zo denkt natuurlijk
ieder redelijk mens.
Geen koersen meer voor kinderen. Minimumleeftijd : vijftien jaar. Dat laatste lijkt ons
belangrijk, want zo kiijgt iede-

Van Himst opende de score voor Anderlecht verleden zondag op het terrein van F.C. Liegeois.
De keeper (op de grond) had letterlijk het nakijken...
re jongen tijd om rap zijn diploma lager middelbaar te halen vooraleer te moeten gaan
koersen, zonder daarvoor, zoals nu vaak het geval is, zijn
studies te moeten opgeven .
En de minister wees er ook
streng op, in verband met een
bange vraag van Fred, dat
waap aan de voorwaarden niet
geheel zal worden voldaan, de
koers simpel-weg zou verboden wolden .
Wij zeggen : bravo voor het
K.B. En nu er maar voor zorgen dat het nageleefd wordt,
zonder er teveel aan te « prutsen »,

BESTORMING ALLEEN
Onlangs zijn we nog maar
eens gaan kijken naar een voetbalwedstrijd in de lagere afdeling. Die klubs kunnen onze
penning beter gebruiken dan
de giotc, en wij denken dat zij
ook meer voor de « sport »
doen dan de grote. Zodat we
maar aanvaarden dat onze
zuurverdiende centen daar beter besteed zijn dan aan de
« vedetten ».
Wij hadden de wedstrijd
Humbeek-Halle gekozen. En
we hadden lap spijt van ons
geld en onze tijd, want het
was gewoon een rotmatch. Alle spelers hebben zich werkelijk afgesloofd om nu eens te
tonen dat ze er niks, maar dan
helemaal niks var terecht
biengen.
Daaibij werd er bepaald
a vuii » gespeeld. Er werden
wel geen behoorlijke «passen»
uitgedeeld, maar toch heel behoorlijke muilperen, trappen,
kopstoten en elleboogstoten.
De arbiter was blijkbaar in
een off-day, want hij liet rustig begaan. En toen hij — veel
te laar — wou ingrijpen had

WERE
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hij geen schijntje van kans
meer. De waarheid verplicht
ons te zeggen dat Halle in dat
gespecializeerde voetbal wat
aktiever was dan Humbeek.
's Anderendaags lazen we in
onze krant dat de toeschouwers het terrein bestormd
hadden. Dan hebben we even
met de ogen geknipperd, want
die bestorming is gebeurd
door wel geteld en herteld één
man. Natuurlijk, één te veel.
De humbeekse spelers hebben
hem trouwens gestopt, eer hij
«stommiteiten » kon doen.
We begrijpen niet hoe supporters zich kurmen opwinden
voor een onnozele voetbalmatch. En evenmin waarom
de kranten van die onbenulligheden zo graag « bestormingen » maken. Tenzij ze natuur-

lijk de match niet zagen en
hun inspiratie bij een van de
betrokken partijen haalden.
In dit geval bij Halle.

REKORD
We hebben met nonkel Georges over het nieuwe wereldrekord gepraat. Twee knapen
en een jonge dame hebben
het wereldrekord tafeltennis
gevestigd (of verbeterd) door
gedurende acht dagen eti enkele uren onafgebroken te spelen. Om beurten gingen ze
even rusten, terwijl beide andere kampioenen lustig verder
klopten.
« Waarvoor doen ze dat ? »,
vroeg nonkel Georges.
Ja waarvoor, nonkel ?
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minderhetlea (welke ze ook zijn, iiïmo'
fisch of taalkundig) beschermd worden.
In zo'a klimaat, als men dan in Wallonië
Vlaamse scholen aanvaardt, is er geen enkele reden waarom men hetzelfde en
wederkerige in Vlaanderen niet zou doen.
En voor wat de brusselse agglomeratie
betreft oordeten wij, dat het ten zeerste
mogelijk is in wat wij de « ontmoetingszone » heten. '
' ' 'ten te verschaffen
aan do minde
elke ze ook zijn ».

VOLKSGAZET

'

Moesten we een selektie make» van <le
namen die pre-diktator Omer deze dagen
toegedicht kreeg, Brasser zoo volgende
week een hele karnaval bladzijde vol kunnen tekenen met de uitbeelding vaa Omer
in die versi' '
rolletjes. J«s Van
Eynde was li
-.t : die spreekt van
Omer Pic de ia <iiriind(>!e van de dieste/se
Sfhoen; anderen vergelijken hem met Leon
Degrelle, Poujade, de Gaulie in kle'n formaat. Kortom, alle snuitentrefckertj van
Omer op T.V. brengt nog niet mee dat de
scharen eendrachtig op zullen varen om
zich achter zijn blauw-fraii.skiljoii--e diktatorsvlag te scharen.

D E NIEUWE GAZET
Arme Strieleman van het Liberaal
Vlaams Verbond, die zijn pen zo in bochten moet wringen na het PVV-kongres.
Of zit zijn venijn in de passus, waar hij
Omer ziet blootstaan aan de volle laag
kritiek in geval van mislukking ? Wie
speelt er « Brutus met de dolk » om de
republiek Vlaanderen te redden tegen
Caesar Omer ?
« De P.V.V. heeft, hij gelegenheid van
dit kongres, voor de toekomst een programma uitgestippeld, waarvan de beginselen zeer zeker door de grofe meerderheid der landgenoten kunnen onderschreven worden : de hervorming die het
Staatsapparaat modern en efficiënt moet
maken en de wil om een einde te maken
aaji de taaltwisfen. De middelen die niet
dit doel worden aangeprezen dielien evenwel nog aan de praktijk getoetst.
« Men begrijpt de wens de taalperikelen
aan het opbod van een nieuwe kieskampagne te onttrekken.
« liet is met dit doel dat aan de nationale voorzitter volmacht werd geschonken, zij het dan op dit beperkt terrein en
binnen de grenzen van de kongresbeshiiten, inbegrepen bet pakt van Luik (zie
verslag).
« Het woord is nauwelijks sterk genoeg.
De h, Vanaudenhove is, van heden af tot
de volgende verkiezingen niet enkel verantwoordelijk voor het rezultaat van de
pogingen om de nationale samenhorigheid
te herstellen, hij stelt zich tevens en alleen
bloot aan de volle laag van de kritiek, in
voorkomend geval ook van degenen die te
Knokke zijn gezag het sterkst hebben gesteund ».

LE MATIN
Jubelt van konservatieve tevredenheid.
Als het vaderland in gevaar is door de
menapische stammen aan de poorten van
Ia culture latine, dan zal de diktator de
stad redden. Caveant consules...
« het is voorwaar uitgesloten dat men
het belgische volk zou ondervragen over
hetgeen klaarblijkelijk de verantwoordelijkheden zijn van de regeerders die het
gekozen heeft. Maar gezien het spel van de
partijen, is de toevlucht op een direkte
demokratische vorm geboden wanneer het
geheel van de bevolking zich vragen stelt
betreffende het einddoel van zijn toekornst. Wanneer de doktrinale grenzen
springen om plaats te maken voor regionale grenzen en deze van het gemeenschappelijk vaderland in gevaar brengen.
Wanneer ten slotte, om duidelijker te
spreken, dit in gevaar verkerende vaderland ondervindt dat het verraden is en dat
de parlementaire demokratie, deze uiterste hoop van de vrije mensen, in intriges,
onderhandelingen, kompromissen tussen
groepen, ondergroepen, klans en politieke
partijen ten onder gaat.
« Uit dit enig standpunt gezien, is het
P.V.V.-kongres een grote gebeurtenis. Het
is het open venster, de teug gezonde lucht
die ons van de verstikking kan redden ».

DIMANCHE-PRESSE
Dit brusselse zondagsblad laat ons de
adem ruiken van Mundeleer, een grote
nanitoe van de brusselse federatie. Die
zegt het nog eens onomwonden met welke
« beginselen » zijn PVV ons de nek gaat
omddraaien
« Als partij van de vrijheid verdedigen
wii alle ï r ü b e d e a ea_verlanüen.wii dat de

In de BSP moet Omer Pic de Ia Mirandole van de diesterse schoen geen steun
verwachten voor zijn plannen, zegt Van
Eynde.
« Er is ten tweede het principe zélf :
waar gaan wii È«en, indien er volmacht
zoif komen voor de regeling van iedere
enigszins moeilijke kwestie ? M. Vanaudenhove heeft te Knokke verteld dat een
parlementair debat over taal- en gemeensclni)Sii,mgelegenheden de extremi.sti.sche
partijen en de drukkii^
>n te veel
gelegenheid tot intervc
on.
« T
o g ? Maar zoiets is de negatie
. het parlementair sisteem [
VVaanï ue K.v.V.-voofzitter dat die extremisten eti die drulikingsgroepen, indien
hiaa met volmachten de mond zou worden
gesnoerd in Kamer en Senaat, zich daarbuite" " ' " ' "inden doen horen ? Is hij
waai
of en blind voor het besef
dut IK. .. ,., ...enten — indien zij die hebben — honderdvoudig aan kracht zouden
winnen, precies door het feit dat men hen
op parlementair vlak zou heijben uitgeschakelt ? Heeft hij dit hier en in gans <le
socialistische pers niet gelezen, uit de pen
van M. Van Ejnde, doch ook uit die van
Leo Coilard ?
« Ziedaar precies de mentaliteit van de
paternali.st, van de patroon, van de bourgeois ! Hij heeft te kommanderen. De an(ïercn hebben zich daar dan naar te schikken. Wat goed is voor (de baas van) Shoe
Po.st is goed voor België. Voor de man met
de brusselse optiek komt daar nog bij :
ZI,1N oplossing is alleen de goede ! Vlamingen en Walen mogen zich slechts onderwerpen 1
'
« Dezelfde optiek leidt de h. Vanaudenhove ertoe heel de taal- en gemeenschapskwestie te herleiden tot « des quereiles
linguistic(cus ». Voor hem gaat het enkel
om kleine ruzietjes en nutteloos gekibbel.
Dat er, sociaal en ekonomisch, veel meer
schuil gaat achter een strijd die sedert
jaren aan de gang is en waarin de Vlamingen nog altijd de algehele gelijkheid
niet hebben verworven waarop zij (meerderheid in de bevolking) toch onmiskenbaar recht hebben, blijkt de h. Vanaudenhove nog niet te hebben ingezien ».

COMBAT
De Waalse nationalisten zijn er evenmin
over te spreken. Zij zien Omer reeds als
een soort slavendrijver, die iedereen opdrijft die niet met hem akkoord is.
« Het nieuwe België naar het hart van
het dwergdiktatortje Omer Vanaudenhove
belooft vreugde te verschaffen aan de burgers. Men hoort het laarzengedreun al
tu.ssen de schermen. Men zal de vlaamse
autonomisten tenmien. men zal de waalse
autonomisten temmen en men zal Brussel
temmen als het toevallig niet zou akkoord
zijn met de voorziene halsband. De arbeiders zullen ook hun juk opkrügen en eens
te meer geofferd worden aan de imperatieven van het ekonoiTiisch liberalisme en
het kapitalistisch profijt »,

HET VOLK
De kristen-demokraten zeggen kort en
goed neen. Ook in de regering ?
« Met dezelfde lichtzinnigheid spreekt
de h. Vanaudenhove trouwens over de besluiten van de Kommissie Meyers, die hij
al bij volmacht wil doen toepassen, terwijl ze nog niet eens bestaan en beslist
niet tegen volgende week moeten worden
verwacht.
« Als het geen lichtzinnigheid is, dan
steekt er wat anders achter. Misschien wel
het plan van de P.V.V. om de volgende
verkiezingsstrijd op de taalvraagstnkken
te voeren, vooral te Brussel en bij die gelegenheid zelfs het F.D.F, (het Front der
franssprekenden van Brussel) in demagogie de loef af te steken. Dat zou natuurlijk
erg zijn voor een partij, die als de paladijn van de belgische eenheid wil doorgaan, maar niettemin zijn er brusselse
P.V.V.-ers die daarvan dromen ».

DE GAZET VAN ANTWERPEN
Tast even dieper door en herinnert er
aan dat in feite de voorstellen van BSP
en CVP op de rondetafelkonferentie al
even rampspoedig zijn voor Vlaanderen en
evenzeer de demokratie verkrachten.
« Hun oplossing voor de taalproblemen
is die van volmachten. Volgens de P.V.V
zou men zomaar aan de
'cring (aan
welke ?) volmacht moeten geven om naar
eigen believen de taalwetten te wijzigen
en ook om met wetgevende maatregelen
bij volmachtsbesluiten. de « eendracht der
Belgen » te^ verstevigen.

Van de V.U.-leiding
KADERDAGEN IH OKTOBER
Het schema van de komende kaderdagen ziet er uit als volgt :
i. Inleiding en verwelkoming door volksvertegenwoordiger Coppietcrs » kadervormii^ in dienst van een nieuwe gemeenschap ».
2. Sefctie Regionale Per.s, voorzitterschap Edgard Bouwens. Inleiders : Toon van
Overstraetcn en Mik Babyion. Bespreking en praktische besluitea
3. Midd.-igmaa! en pauze.
4. Sektie Jongerenwerking en de Volksunie.
Voorzittei-scbap : drs Coppieters. Gespreksforum : N'UJO-presidia, VNSL'^-pre.sidia. Waker Luyyten. Bespreking en praktische besluiten.
5. Slotrede door voorzitter Fr. Van der Eist. « Opdracht en toekomst van de
Vollcsiinle ».
Aanvang te 10 uur. Slotzitting te 17 uur.
Zondag 15 oktober : « Pergola », Heist op den Berg \oor Limburg, Brabant ."^ntH erpea.
Zondag 22 oktober : « Riva », Deurie, voor Oost- en West-Vhwnderen.

LfDENSlAG
De jongste 14 dagen werden er nog heel wat nieuwe leden ingezonden, zodat
het cijÉer 5.000 overschreden werd. De 6.000 die wij verhoopt hadden, werden echter
niet bereMct. Wij zullen echter de ledenslag begin volgende weck afsluiten omdat
» e het beter vinden van nu af aan de nieuwe leden voor 1967 te laten tellen, liever
dan voor t966.

We geven hierbij de cijfers, afgesloten op t oktober :
Brussel 910
Antwerpen 908
Tongeren-Maaseik 4SS
Sint Niklaas 403
Mechelcn 301
Ha.vselt 288
Brugge 252
Turnhout 226
Gent 219
üendernionde 2K
Aalst 214
Roesekire 180
Oostende I C
Kortrijjt 106
Leuven 93
Oudenaarde-Ronse 86
leper 49
Totaal 5.138
Het beste rezultaat ging dus naar Brussel, St Niklaas en Tongeren-Maaseik, die
hun norm sterk over.schreden. Mechelcn, Brugge en Dendermonde deden dit eveneens. Antweri^en en Hasselt behaalden eveneens een mooi cijfer. Aalst, Roeselare en
Turnhout volgden. De andere arrondissementen bleven beneden de verwachtingen.
Die zullen het de volgende maal beter doen !

<? De liberalen willen dus het parlement
uitschakelen, ook al is dit toch de emanatie van de natie in ons demokratisch besteL Zij willen het uitschakelen juist waar
het gaat om problemen, iie aan de ziel
van die natie raken.

's lands eenheid, om de rust in het land
en om zijn ekonomische ontwikkeling is
bekommerd ».

« Wat er nadien nog van de demokratie
overblijft, hoeft geen tekening. Het komt
ons echter voor dat de twee andere grote
partijen niet zulk kabaal moeten maken
over de liberale anti-demokratische bokkesprong.

DURVEN

« Want ten slotte is het P.V.V.-voorstel
wel brutaal, maar in wezen stemt het
overeen met het akkoord C.V.P.-B.S.P. op
de rondetafel-konferentie. Ook door die
grendelklauzules verbreekt men immers
de demokratische spelregels en maakt
men het parlement machteloos om wetten te maken en te wijzigen op normale
wijze, rekening houdend met de volkswil ».

DE NIEUWE

GAZET

Het blad van de CVP-Lefèvre-liin is wat
ontgoocheld omdat eens te meer blijkt dat
het probleem van de waals-vlaamse verhoudingen bepalend is voor de echte
krachtlijnen in de belgische politieke wereld. Dat zal zo blijven. Van Haverbeke,
tot Vlaanderen in breed zelfbestuur zijn
eigen lot bepaalt, ondanks al uw neo-unitaristische schemas
« Het is alsof de PVV zelf weinig vertrouwen heeft in een splitsing van het
politieke schaakbord in rechtse en linkse
elementen. Want zij heeft de sociaal-ekonomische problemen terzijde gelaten om
zich op het plan te plaatsen van de extremistische partijen — zowel vlaamse als
waalse — die alles zien door een nationalistische bril. De PVV werpt zich op
tegen de andene partijen als de nationale
partij. Zij zal de eenheid van België tegen
alle extremismen vrijwaren. De andere
partijen hebben zich in twee gesplitst,
kunnen moeilijk een overeenkomst bereiken tussen hun twee vleugels, zullen —
ook wanneer zij het niet uitdrukkelijk
willen — de tweespalt in het land in de
hand werken. Wanneer daardoor spanningen ontstaan in het land. zal de PVV
het toevluchtsoord zijn van al wie om

Is het blad van de Landelijke Jeugd
(vroegere BJB). Die durven ! Onder de
titel « Volk of .Staat » zeggen ze vlakaf dat
er « geen Belgen zijn ». Omer zal ia zijn
diktatuur al weten waar hij zijn fuziljeerpelotons moet sturen. I>at belooft een
nieuwe Boerenkrijg tegen de diesterse
sansculot.
« De begrippen Volk en Slaat dekken elkaar niet volledig. Om dat te beseffen hoeven wij slechts de situatie in ons eigen
land even te onderzoeken.
Twee « volkeren », Vlamingen en Walen proberen inderdaad zo goed en zo
kwaad als 't kan samen te leven in eenzelfde belgische staat.
« Wie spreekt van een volk denkt daarbij aan een groep mensen die een gemeenschappelijke oorsprong, kuituur, traditie
en taal bezitten. Een staat daarentegen is
eerst en vooral een geheel van instellingen die de administratieve, rechterlijke en
wetgevende macht uitoefenen over de bewoners van een welomschreven 'and. De
staat zorgt voor het aards geluk, het algemeen welzijn van de « burgers ». Zo is het
te begrijpen dat een volk steeds voorrang
heeft op een staat. De staat moet er zijn
voor het volk en niet omgekeerd. Trouwens een staat kan men doen verdwijnen
door een eenvoudige internationale overeenkomst waarbij besloten wordt deze of
gene staat te « annexeren » of te verdelen.
Met een volk gaat dat zo maar niet. (ïeen
enkele buitenlandse macht kan een volk
zonder meer afschaffen of opslorpen.
« Er zijn geen Belgen » heeft de Waal
Jules Destrée eens gezegd. Nu kan het verwondering baren dat een zo voor de hand
liggende va.ststelling moest gezegd worden, maar .50 jaar terug was men ervan
overtuigd eens een bel.gisch volk te kunnen creëren. De praktijk heeft uitgewezen
dat dit niet doenbaar was. Vlamingen en
Walen verschillen te zeer naar kuituur en
volksaard : afzonderlijke instellingen zijn
nodig om beide bevolkingsgroepen te laten
ontplooien en in harmonie met elkaar te
laten samenleven ».
W. LUYTEN.

bewegingsyliljzer
NATIONALE VOORLICHTINGSVERGADERING
VAN HET KOMITEE 5 NOVEMBER
Vandaag 7 oktober heelt te Brussel in de Beursschouwburg
te 14 u u r een nationale voorlichtingsvergadering plaats niet het
oog op de betoging van 5 november te Antwerpen. De vergadering wordt voorgezeten door dr. M. van Haegendoren.
Toelichtingen over de betoging worden verstrekt door Cl.
de Ridder (sekretaris-generaal Davidsfonds), door proL A. Verhulst (algemeen voorzitter Willemsfonds) en door prof. A. Gerlo (algemeen voorzitter Vermeylenfonds).
Mr. P . Daels (algemeen voorzitter Vlaamse Volksbeweging)
deelt de praktische richtlijnen mee.
Voor deze belangrijke vergadering worden alle bestuurs- en
of kaderleden van de ongeveer 40 bij het komitee aangesloten
verenigingen uitgenodigd. De vergadering staat ook open voor
alle gegadigden en belangstellenden. Ze vormt het definitieve
startsein voor een groots opgezette propaganda die tot een massale toeloop van Vlamingen te Antwerpen moet leiden.

ANTWERPEN
Antwerpen-Stad
VOORBEREIDING
NATIONALE BETOGING
Het provinciaal komitee Antwerpen doet beroep op de aktieve medewerking van alle overtuigde Vlamingen aan deze
gezamenlijke
krachtdadige vlaamse aktie.
Richt U tot het voorlopig sekretariaat : de h. L. Robroeckx, Kerkelei 33, Wilrijk - Antwerpen. TeL
272344.
VOOR ONZE JEUGD

massa bloemstukken rond het graf
werden gelegd.
MAANDELIJKSE
VERGADERING
Vrijdag 13 oktober te half negen
houden wij onze maandelijkse ledenvergadering in <t Nieuwe Carnot », Carnotstr. 60 (bovenzaal).
Iedereen van harte welkom.
W!j durven hopen dat onze leden het niet bij de eerste inspanning zullen laten, doch nog meer
" nieuwen » zullen meebrengen.
KOLPORTAGE
De
maandelijkse
kolportage
wordt gehouden op zondag 15 oktober.
Vergezeld van onze mikrowagen
trekken wij door de straten gelegen tussen Turnhoutsebaan
en
Plantijn en Moretuslei.
W e komen bijeen te 10 uur aan
het Moorkensolein (gemeentehuis);
einde tegen 12 uur.
Wij rekenen op een talrijke opkomst.

Zaterdag 14 en zondag 15 oktober 1967, richt het Jongeren Steunkomitee, gewest Antwerpen, — een
ouders- en vriendenkring van de
Vlaams - Nationale Jeugd — zijn
eerste echt Vlaamse Kermis in de
« Parochiezaal », Kronenburgstraat
28, Antwerpen in.
Talrijke en gevarieerde attrakties
l o voor jong als voor « oud »; zo
op zaterdag als op zondag. Zaterdag opent de kermis te 16 uur en
te 20 uur wordt er uitgenodigd voor
de dans.
Leider is de bekende animator
J a n de Vel; voor de muzikale be- geleiding en zwier zorgt het orkest
« The Raindrops ». Toegang vrij.

NOVEMBER-BETOGING
Hangt zonder schroom een raamaffiche.
Vergeet niet op 5 november uw
luiizen te bevlaggen. Schaft U tijdig een leeuwevaandel aan dat nog
steeds te bekomen is bij Frans
Dirks, Karel Van den Oeverstraat
26, Borgerhout.

SEKTIE O O S T
Daverende kameraadschapsavond
met etentje op zat. 28 okt. om 20
n u r in lokaal « Scheldehof », Oude
Koornmarkt 28, Antw.
Mosselen met fritten of een koude schotel 50 fr.; korte spreekbeurt
door Karel Dillen; gedichten door
Lieve Cools op tekst W a r d Hermans. Gitaarbegeleiding, gezellig
samenzijn met tombola; schrijf nu
reeds in op het seklieadres Vermeulen L., Transvaalstr 50, Berchem.
Men kan de prijs voor het etentje onder gesloten omslag toesturen.

GOUDEN B R U I L O F T !
Het echtnaar Leon Van LoonMaria Verdaet viert volgende vrijdag, 13 dezer, zijn gouden bruiloft.
Zij wonen reeds 30 jaar in onze gemeente.
Wii wensen ons lid Leon en Maria, die de naweeën van de repressie nog steeds kennen, van harte
proficiat.
De H. Anna-parochie (Goedendagstraat) biedt hen een dankmis
aan die doorgaat op zaterdag 14
oktober te 10 uur.
Voor hen die graag gelukwensen
overmaken : J a n De Laetstraat 29,
te Borgerhout.

JAARLIJKS
VOLKSUNIE-HARMONIEBAL
Zaterdag 4 november 1967, 20 uur
30 heeft dit bekende bal plaats met
het dansorkest a De Accordonas »,
in Thierbrauhof, Groenplaats 33,
Antwerpen.
Inkom : 30 fr. Voor het bal taptoe van de Volksunie-harmonie door
de voornaamste straten van Antwerpen. Ontbinding Groenplein.

Borgerhout
VAN DEN REECKHERDENKING
Reeds bij de aanvang der zielemis konden wij vaststellen d a t een
talrijke schare getrouwen eraan gehouden had getuigenis af te leggen
dat zij niet vergeten.
Tijdens de mis werden liederen
voorgedragen door mej. Rita Bauwens en de heer Fons Peeters, aan
het orgel toondichter Bervoets.
In zijn homelie onderstreepte
E.P. Nuyens O.P. het offer van V^m
den Reeck en dit van allen die,
n a a r ook, voor Vlaanderen vielen.
Voor de bezinningsstonde op de
begraaf|)la;Us Schoonselliof was de
belangstelling nog gestegen.
In zijn welkomsgroet dankte Herm a n Sommen al de aanwezigen.
In optocht, vaandels en bloemstukken vooraan, ging het naar het
graf waar volksvertegenwoordiger
H. Schiltz een korte toespraak
hield.
_ Na deze toespraak volgde de bezinningsstonde tijdens dewelke een

5

Deurne
S NOVEMBERBETOGING
Vanaf heden begint te Deurne
een aktieve propaganda voor de 5
novemberbetoging. De VU-Deurne
heeft beslist alle steun te verlenen
aan het komitee te Deurne, waarbij
reeds 17 niet-politieke groeperingen
aangesloten zijn.
Wij doen een oproep tot loyale
medewerking van alle propagandisten.
Tijdens oktober en begin november zullen duizenden affiches verspreid worden.
Simpatizanten die een
gratis
raamaffiche wensen te l>ekomen,
kunnen dit steeds in het lokaal Plaza.
Een pamflet zal verspreid worden
in gans de gemeente.
Een grote volksvergadering zal
rlaats hebben op vrijdag 20 oktober in het Kultureel Centrum,
Frans Messingstraat te Deurne met
als sprekers dr Jur. Valeer Portier
en prof Gerlo. Burgemeester-senator Dequeecker die het erevoorzittcrschap van het 5 november-komi(ee aanvaardde, zal de sprekers in
leiden.
Regelmatig zal een mikrowagen
de gemeente doorkruisen. Folders
zullen uitgedeeld worden op drukke plaatsen. O p 16 plaatsen in de
gemeente zullen reuze-spandoeken
een oproep doen.
5.000 brieven zullen verzonden
worden.
Dit alles kost echter veel geld.

Simpatizanten die ons willen helpen om deze propaganda mogelijk
Ie maken, kunnen dit doen op de
hierna vermelde wijze (ook een
briefje van 20 fr. is welkom) : storten op P R 873362 van Noels Vital,
Twee Gezusterslaan 39, Deurne.
Een bankbiljet opzenden onder
gesloten omslag n a a r : Hilven, Gen.
Slingeneyerlaan 117, Deurne.

Merksem
GROENINGHE-BAL
Wij doen nogmaals een beroep
op al onze vrienden en simpatizanten om het groot bal van Groeninghe niet te vergeten-dat doorgaat
op zaterdag 14 oktober in de zaal
« De Garve », van Praetlei, Merksem.
Vanaf 20 uur zal het gekende orkest de D'Hovereco's ten dans spelen.
Deelname in de kosten 20 fr.
LEDENSLAG
Er zijn nog lezers van <r Wij »
die geen lid zijn van de Volksunie.
Bij het gebeuren van deze dagen,
mogen wij er toch wel op aandringen dat zij zich niet meer zouden
bezinnen, m a a r onmiddellijk een
briefje van 50 frank in een omslag
zouden opsturen, met n a a m en
adres aan ons sekretariaat Em. Lemineurstraat 33, Merksem.
Verzoek tot opgave van nieuwe
adressen op het sekretariaat.
HUISBEZOEKEN
Wij vragen ook nog een paar kameraden, om gedurende de lange
winteravonden, een paar keer op
de maand mede op stap te gaan
om huisbezoeken af te leggen.

Mortsel
REISGEZELSCHAP T U L
O p zaterdag 14 oktober om 8 u u r
30 in l ^ t Vlaams Huls Tijl, Mortsel, toeSstische dlaprojektie, gevolgd
door kwis en gezellig samenzijn.
O p zaterdag 28 oktober om 9
uur in Tijl : jaarlijks eetmaal voor
de leden.

Nijlen
O n d e r ruime belangstelling vond
de doopplechtigheid plaats van de
zevende zoon van de arrondissementele verantwoordelijke voor de
propaganda, Frans van Dessel, Daar
hij onder zijn zonen al een W i m en
zelfs al een .loris telt, hield de peter senator Vi'im Jorissen, een Rik
ten doop.
Tal van partijleden uit het arrondissement hadden er prijs op gesteld het feest bij te wonen. In zijn
gelegenheldspeech toonde Walter
Luyten, hoewel zelf nog ongehuwd,
zich zeer deskundig.

Wniebroek
E E R S T E VLAAMS
LUSTRUMDANSFEEST
Zaterdag 14 oktober 1967 te 20
uur 30 in de gloednieuwe Rubenszaal, Mechelse steenweg 186, te
Blaasveld (bij Willebroek).
Dans- en slioworkest « Jazzklub
62 » onder algemene leiding van
Frans De Borger. Muziek - zang gezelschaiisdansen. Toegang Z5 fr.
Renzetombola met prachtprljzen.

Brussel
KOLPORTAGES
Dank zij een flinke organlzatie
van de plaatselijke afdeling en een
talrijke opkomst van toegewijde
medewerkers, werden er te Wezembeek-Oppem 253 n u m m e r s
van
« Wij » verkocht : een mooie prestatie voor deze bedreigde gemeente !
Volgende kolportage : op 8 oktober te Wolvertem. Bijeenkomst om
8 uur 45 achter de KVS of om 9
uur 30 aan de kerk van Wolvertem. W e rekenen op alle getrouwe
medewerkers; ook nieuwe krachten
hartelijk welkom 1
5 NOVEMBER
Dat Brussel en randgemeenten
met zo talrijk mogelijk aan de betoging zal deelnemen, moet niet betwijfeld worden.
Teneinde het voor onze leden, medewerkers en vriendj^p, simpiv';lzanten van andere vlaamse verenigingen of groeperingen
gemakkelijk,
aangenaam en doeltreffend te maken, legt de Volksunie in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap
Brussel een autobusdienst in. Er
zal uit Brussel vertrokken worden
te 9 u u r aan het lokaal a Uilenspiegel », Pletinckxstraat 38; met tussen
9 uur en 9 uur 30 de volgende stilstanden : a) Vlaamse Schouwburg;
b) gemeentehuis Laken; c) hoofdkerk van Laken; d) Mutsaard-Ne
der-o ver-Heembeek en Strom beekBever.
Terugreis rond 16 uur.
Men kan van nu af inschrijven
in 't lokaal, tel. 121314 bij de bestuursleden
of in de gekende
vlaamse drankhuizen te Brussel.
Reiskosten 85 fr. Kentekens zijn
reeds ter beschikking in de lokalen

KULTURELE KRING
Dr. M. Van Haegendoren handelt
dinsdag 10 oktober te 20 uur in zaal
« Elsdonk » te Edegem over « Leuven nu ! D.
Niet-leden : 20 fr. Leden : 15 fr.
VLAAMS NATIONAAL
STUDIECENTRUM
VOOH P H O V I N C I E - EN
GEMEENTEMANDATARISSEN

•

COLLOQUIUM OVER :
— verhaalbelastingen
— s t e d e b o u w en r u i m telijke o r d e n i n g
— onteigeningen
— werking gemeenter a a d en s c h e p e n k o l lege
— gemeentebegroting.

•

T e L I E R , Lisp, lokaal Belgrado, op zaterdag 7 oktob e r 19G7, om 14u 30.
•
T e G E N T : in l o k a a l R o e l a n d
o p z a t e r d a g 14 o k t o b e r 1967,
e v e n e e n s om 14u 30.

•

toezijn

loofdtedakteur
T. van ü v e r s t r a e t e n .
Alle b r i e r w i s s e l i n g voor r e
daktie naar :
Hotatvp, Sylv. Dupiiislaan
110, Bru». 7. - Tel. 23.11.9,^
Beheer :
Maurice L e m o n n i e r l a a n 8*.i
Brussel 1
Tel. : ll.«2.1ti
Alle k l a c h t e n voor niet ont
vangen van blad o p dit
Adres.
l a a r a b o n n e m c i t : 280 P.
'falfjaarlijks • 160 F
Driemaan-lelijks : 90 V.
Abonnement b u i t e n l a n d :
450 V
S t e u n a b o n n e m e o t : 750 F
(minimani)
Loss* n u m m e r a : 8 F.
\ l l e s t o r t i n g e n voor bet blac
)p p o s t r e k e n i n g
: 17IISP
t WIJ >
Vlaams-nationaal
weekblad
Verantw uitg. Mr. F . Van der
KIst, Beizegemstr. 20, Brus. 12

Aanbevolen
Huizen
«PIET

POT»

A n t w e r p e n ' » gezelligste
Bierkelder
G r o t e P i e t e r Potstra&t 4
(bij S u i k e r r u i )
Open van af 8 u u r 's a v o n d s .
M a a n d a g en d i n s d a g gesloten.

Leuven
VNSU-DANSAVOND
Woensdag 11 oktober 1967 heeft
in salons Georges, Hogeschoolplein,
een VNSU-T. dansant plaats met
« A r m a n d », protestzanger nr 1.
Massa-T. dansant met bekend orkest

REISBUREAU
Vlaams Reisbureau n.y.
Maatsch. zetel : Antwerpen 2
TeL : 03/49.30.46 - 40.15.04.

Bezoek « De veerman »

Steenokkerzeel
G E S P R E K S A VONDEN
De nieuwe cyklus der kantonnale
gespreksavonden start voor het
kanton Schaarbeek op donderdag 19 oktober a.s. in de zaal «Bonte OsB (tegenover de kerk) te Steenokkerzeel. Aanvang : 20 uur.
Kamerlid dr. Vic Anclaux zal er
de huidige politieke toestand ontleden.

Vilvoorde
J A A R L I J K S 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

Edegem

Alle m a n d a t a r i s s e n en
komstige mandatarissen
welkom !

BRABANT

VU-BAL
Het jaarlijks bal van de Volksunie-afdeling Zaventem - Nossegem
heeft plaats op zaterdag 14 oktober
a.s. Onder het motto « Kna) Breughelfeest » dansen jong en oud op
de tonen van het orkest van Stan
Nico.
Wij verwachten dus al onze leden en simpatizanten en alle andere danslustlgen In de zaal « St. Mlchlel D, Stationsstraat 103, Zaventem.
Aanvang : 20 uur 30.

te St-Amands a.d. Scbelde
Mosselen • Paling
Uitbater : Jan Brugman*.
LB

> 10

De specialist der
standaarddeuren
J LEEMANS. Deurne t.
Van Havrelei 70 1 : 35.63.17
Agent : De (^oene Kortrijk
LB

_

n*

eURU-DUMJ
Moderne wooninncbtm»
Kruidtuinlaan t
(tussen A. Maxlaan en
K lacqmainlaan) UIU SSEl
Tel.
02/18.17.17
L*

M«

BL.ANKENBERGE
f Rubenshof i
Weststr. 7y
I. (050)41571
Lokaal Volksunie
Kamers-pension
t Vlaams Huls > Rnokkr
Kamers vol pension
gezellige sfeer
V e r m i n d e r i n g voor g r o e p e n
ElisabethI. 105 Tel. 632.70.
LB

Breydelbof

116

BRUGGE

Jozef Suveestraai '
Celagzaal 120 plaatsen
Tel. . 050/350.67
.

. Li

bij de meester

in

uurwerkmakcr

SLAETS
D e w l n t e r s t i . 11 - O u d e r g e m
T. 72.45.43 T e r m i n u s t r . 35.
10 % k o r t i n g ». leden V.U.

ZOEKERTJES
Kunstenaarspair biedt te koop
schilderijen,
tekeningen,
beeldhouwwerk. Portretten op bestelling.
Bur. blad T 171.

h HYPOTEKEN
TOndOX DBD WAADDE VAN SW
30JMR
BBRO£PSKflBDIETENvo0rZlLFSTANDI6BN.
UITBR.ZAAli • AANKOOP MAT,-STOCK enz. ,

MEVEKAN
Teriiivierenlaan,.57 Deurne-C.
• iva K'OMBll THUIS • TCL'VSS. 19 71- «"/S31. S3

1.8

Fr

PARQUIM

118

Pv.b.a

Lg. Lobroekstraat 44
ANTWERPEN.
Telefoon : 03/36.16.47.
Kuipen en stapelbakken voor
pekel, diepvries, verpakking,
stockering.
Polyethyleen : zakken, vallen en folie op rol.
RAADPLEEG ONS.
L«

120
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ghem, provincieraadslid.
Er worden dit jaar geen persoon
lijke uitnodigingen gestuurd.

I3@IM@9I

Oudenaarde

Denderleeuw

BRABANT
Heverlee
WERKGROEP
In het kaïlcr \:in do jjiobleniariek rond « I.t-uvon Nedeilands »
begon een werkgroep aan een studie i.v.ni. « een kasteschool te lieverlee in de schaduw van de UCL «.
Dit als aanhef ^•an een degelijke aktie in de gemeente.
Wie wil meewerken of dokinnentatie kan bezorgen, gelieve /.ich in
verbinding te stellen met « \^'erkgroep Kasteschool », Bronlaan 2,
Heverlee.
VUJO
Reeds enkele maanden werken
jongeren uit het arr. Leuven aan de
oprichting en uitbouw van een Vujo-kern. De eerste passen zijn gezet. Het bestuur doet laugs deze
weg beroep op alle abonnees uil
het arr. Leuven, mee te helpen aan
de verdere realizatie van hun op/.et.
Kent U jongeren die, in samenwerking met de bestaande afdelingen,
willen zorgen \ o o r een nieuwe,
hoogst noodzakelijke dinamiek in
ons arr.? Si uur hun naam en adres
zo vlug mogelijk naar het sekretariaat \ a n \'ujo arr. Leuven, Bronlaan 2, Heverlee.

OOST-VLAANDEREN
Aalst
'•* KAMERADEN BAL
^
ü p zaterdag 7.10.1%7, knmeradenbal van het Sint Maartensfonds
gewest Aalst in de zaal van de heer
Gilbos, te Herderseni. Alle leden
en hun familie, vrienden en simpatizanten worden uitgenodigd Aanvang 21 uur
DIENSTBETOON
Len nieuw t- reeks zitilagen voor
sociaal dienstbetoon wordt kortelings ingericht. Ten einde een kalender van de/e zitdagcn te kunnen .samenstellen, verzoeken wij
dringend alle verantwoordelijken
van de afdelingen en kernen aanwezig te zijn op de vergadering op
woensdag 11 oktober e.k. te 20 uur
in de « \'riendschap » te Aalst. Ook
anderen die zich aan dienstbetoon
intere.s.seren mogen d t / c veigadering bijwonen.

Dendermonde
. CENTRUM VOOR VUDIENSTBETOON .
Wekelijks. KIke woensdag van 20
Int 22 uur op het sekretariaat dhr.
Meert Renaat, Stuifstraat 7, Api)els,
tel. 052-14776.
1ste zaterdag der maand door dr.
\'an Boxelaer .}., provincieraadslid
en dhr Meert R., sekretaris « Centrum voor dienstbetoon ».
Sdioonaarde « Het Palingsluiis »
liiugstraat, tel. 052-«21(; van 16 tot
('i uur 45
Plaatselijke dienstoverste dhr Van
den .\beele, Herm. Losweg .N.H.
Wichelen herberg « De Palmenaere », Margoie, tel. 052-43569, van
\~ uur tot 17 uur 45.
Plaatseliike dienstoverste dhr dr,
\nn Bo\olaer. I Margote 105, tel
032-4340.^,.
Sclicllebelle herberg n De Valk f
Dorp 29, tel. 09-790927, van 18 uur
tot 19 uur, plaatselijke dienstoverste
dhr De Wilde C, zelfde adres.
Isle zondag der maand, door dhr
dl. Van Bo\elaer, provincieraadslid en dhr Meert, R., sekretaris
o Centrum voor dienstbetoon ».
Lebbeke lokaal a Internos ».
lirussel.sesteenvveg, tel 052-2.3839.
van 10 tof II uur.
Plaatselijke dienstoversu\ m
l'.iisen P, Konkelgoed 8.
Dendermonde « Den
Omnie'j..nck », Markt 18, tel. 052-22594.
van 11 tot 12 uur.
Plaatselijke dienstoverste, dhr De
l.,indslR-er Cl., zelfde adres.
.\ppels lokaal oSt. Cecilia», Kerkstraat 22. tel. 052-21173, van 12 tot
13 uur.
Plaalselijke dienstoverste Meert
K' Siuifsiri.it 7. Il 1 OTi 77fi.

NATIONALE BETOGING
ANTWERPEN
Wie gaat er mee op zondag 5-november naar .A,ntwerpen ?
De luilocar vertrekt aan het
Vlaams huis De Klok te 9 uur.
Da<lelijk inschrijven in het lokaal
en bij de bestuursleden.
Prijs 60 fr.

BETOGING
S NOVEMBER
Kr werd te Oudenaarde een arrondissementeel 5 novemberkomitee op.gericht. De volgende organizaties verlenen hun medewerking :
A'laamse N'olksbeweglng, Davidsfonds, Vermeylenkring en Willemsfonds.
F r werd besloten een achttal re.gionale koinitees op te richten, die
propagandtj zullen voeren en zich
met de or,ganizatie van de reis zullen bezig houilcn.

Scheldekant
Gent
REUZE ZANGAVOND
Onder leiding van .Willem De
Meyer heeft in zaal Roeland, Korte
K?iiisstraai!»3 te Gent op zaterdag
28 oktober 1967 om 20 uur stipt een
zangavond plaats.
Inkom : volwassenen 10 fr Kinderen onder 45 jaar 5 fr.
MAANDKALENDER
Zaterdag 28 oktober kolportage
N'eldstraat Gent.
Zondag 8 oktobei
kolportage
Oostakker.
Zaterdag 28 oktober kolportage
Vcldstraat Gent.
Zondag 29 oktober kolportage
Lochristie-Zeveneken.
Voor de zaterdag-kolportages ver?amelen om 14 uur 30 in het
Vlaams huis Roeland.
\'oor de zondag-kolportages verzamelen om 9 uur lokaal « Onder
de Toren » bij St. Jacobs 20.
VOLKSUNIEJONGEREN
Vorige week werd het Vujo-studie- en dokunientatiecentruni geopend. Ter attentie van onze leden
en simpatizanten weze aangestipt
dat het Vujo-stndie- en dokumenlaliecentrinn elke
din.sdagavond
vanaf 19 inir toegankelijk is en dat
er dan eveneens niet-leden en ouderen welkom zijn.
Jongens en meisjes Cvanaf 18 jaar)
die bij de Volksuniejongeren willen
uanshiilen, zijn steeds welkom op
het gezellig samenzijn op zaterdagen zondagavond in de Vujokelder,
Vlaams huis Roeland, Korte Kruisstraal3 te Gent.

Gentbrugge - Ledeberg
DANSFEEST
De V.U.-afdeling nodigt U uit op
liet 3de dansfeest dat doorgaat op
zaterdag 7 oktober in de grote
feestzaal van het gemeentehuis.
Kerkplein, Ledeberg.
Orkest : Bert Brent in grote lormatie: prezentator : Waller Capian
van TV-Tienerklanken; toegangsprijzen : per persoon 50 fr., gezinskaart (lot 5 pe»-«onen) 150 fr.
Deuren • 20 uur Ferste dans :
20 uur ,>0.

Merelbeke
BESTUURSVERKIEZING
Statutair moeten de aldelingsbeituren aftreden en een nieuw verkozen, worden in de maand oktober.
O n / e afdeling zal haar f>estuursverkiezing houden op vrijdag 27 oktober e.k. Nieuwe kandidaturen
vvorHen vervv^icht voor 21 oktober
op adres van de uittredende voorzitter P. De Wit, Rodenbeeklaan
S, Merelbeke. Kunnen zich kandidaat stellen als bestuurslid, alle
meerderjarige leden. Mogen aan de
verkiezing deelnemen, alle leden en
liijleden minimum 18 jaar. Hen afzonderlijke uitnodiging volgt.

KOLPORTAGE
Kolporlage op zondag 8 oktober
1967 te Elversele en Tielrode. Bijeenkomst bij R. Van den Bosch,
Antwerpsesteenweg 18, Tielrode,
om 9 uur 30.

INSPANNING
VOOR
LEDEN-WERVING
Het volstaat 50 fr. plus vermelding van naam en adres toe te stulen aan arr. penningmeester, H.
Monteyne, A. Bontestraat 23, St.
Michiels om de boeking aan lid te
doen verzekeren. Voor bijleden (inwonende familie-leden) : 20 fr. Kandidaten-leden voor de VU-jongeren
kunnen zich •melden .bij den h. Gilbert Bauwens, Blankenbergesteenweg 11, Brugge.

Arr. St. Niklaas
S NOVEMBER
De « Ainedee Vcrbruggenkringen y van het Waasland staan mee
vooraan in de voorbereiding van de
plaatselijke en gewestelijke organizatiekomitees voor de betoging van
5 november.

Waarschoot
WIM J O R I S S E N KOMT
O p vrijdag 20 oktober te 20 uur
in het lokaal « De Nieuwe Reizigers », Stationsstraat 109, spreekt
senator Wim Jorissen over « Brussel, stad zonder gezicht ».
We verwachten alle vrienden uil
het Meetjesland.
#

Wondelgem
De zomerdagen zijn voorbij en de
nieuwe werking doet haar intrede.
D e afd. Wondelgem is niet bij de
pakken blijven zitten, m a a r heeft
reeds haar volledig winlerprogram•ma klaargestoomd.
Hier volgen enkele van de voornaamste punten ;
13 oktober : spreekbeurt door
volksvertegenwoordiger M. Coppieters, over « \'laanderen in de Belgische Slaat ï.
Deze avond gaat door in de zaal
Berten Rodenbaèh, Gentse steenweg 133 te Wondelgem om 19 uur
30.
29 oktober : kolportage te Wondelgem. Veel helpende handen worden gevraagd. Samenkomst aan lokaal Berten Kodeubach.
5 november : ook de VU-Woridelgem gaat naar .Antwerpen, liet
plaatselijk Vlaams Kultuurkomilee
legt bussen in voor die betoging.
Verdere inlichlingen zullen aan
alle mensen van Wotijjelgem mede,gedecld worden door de/e vlaamse
groepering.
19 november : koli)orlage Ie Fvergem (zie nola 19.10).
2 december : het Klaasfeest van
vorig jaar was een enorm sukses
en werd door volksvert. dr. Wouters van harte aan alle afdelingen
aanbevolen. Proficiat, A n t o i n e !
Dit jaar willen we niet minder
doen, wel integendeel.
We vervvachlen dan ook alle leden en hun kinderen op dit mooi
en gezellig feest.
27 januari 1968 : een nieuw jaar
en een nieuw b e s t u u r ?
De algemene vergadering en herkiezing bestuur zullen ons op die
dag hel antwoord geven.
Wij durven rekenen op on/e leden, om aan al deze manifestaties
deel te nemen. Steun uw beweging
door uw aanwezigheid !

WEST-VLAANDEREN
Oostakker
SINT-PIETERSBANDEN
Op zondag 15 oktober te 11 uui
30 18de jaarlijkse bedevaart naar
Lourdes-Oostakker. De mis wordt
opgedragen door e.h. Herman Wi»terschoot. Kanselrede door e.p.
Nuyens, O.P.
Aansluitend : gezamenlijk
middagmaal in hotel de Lourdes. Inschrijving : 85 fr. per persoon,
dienst inbegrepen, te storten op
postrekening 16.99.77 van Hendrik
Meuleman, straat der Gefusilleerden
9, \\'ondelgem. De storting geldl
als inschrijving en moet uiterlijk op
l(i oktober gebeurd zijn.
T,,r-i,Mi, , o.vvnid v.m O,,..-

Staan uit VU-kiezers. Dit moge een
reden te meer zijn om geen verstek te laten gaan want de neuzen
worden geleld en onze strijd mag
deze gelegenheid, om het parlementair jaar denderend in te zetten, niet laten voorbijgaan.
Voor het - arr. Brugge-Torhout
zal d e prijs voor de verplaatsing
per bus 70 fr. bedragen, het herkenningsteken kost 20 fr. Bestellingen nu reeds bij A m o u d Van Houtcghem, Invalidenlaan 11, Heist.
Kandidaten voor kern-vorming te
Sijsele, Oedelem, Ruddervoorde,
Veldegeni, Zedelgeni en Aartrijke
gelieven zich onverwijld met bovenstaand adres in verbinding te
stellen.

Brugge - Torhout
SOCIAAL
DIENSTBETOON
ledere zaterdagvoormiddag van
11 uur 30 fot 12 uur 30 in « Breydelhof T>, Suveestr.
2,
Brugge,
dienstbetoon door volksv, P. Leys,
provincieraadslid G. van In en .gemeenteraadslid R. Reynaert
Voor de lijst van lokale zitdagen
sociaal
dienstbetoon,
raadplege
men de plaatselijke pers,
5 NOVEMBER
BETOGING
Volgens traditie zal het gros van
(ie

lif-toyi-j-<

tilt

"v n n \ f'l>iIV(.|

'i t.

Ive.

Diksmulde
CYRIEL VERSCHAEVEHERDENKING
O p 14 en 15 oktober gaat te Diksmuide een grootse C. Verschaevcnliei denking 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, Markt.
Zondag : 10 imr 30 herdenkingsmis in de kerk der Paters Minderbroeders, koning Albertstraat.
15 uur C. Verschaeveherdenking
in het Vlaams Huis.
Sprekers : Antoon Van der Plaetse en Karel Dillen.
Deze herdenking wordt ingericht
door de Vlaam.se Vrienden van de
Westhoek, in samenwerking met de
Verschaevevrienden uit Ardooi en
-Alveringem.
O p de tentoonstelling zullen alle
werken van C. Verschaeve kunnen
aangekocht worden.
DIENSTBETOON
Zaterdag 7 oktober 1967 houdt
volksvertegenwoordiger E. Lootens
zitdag te De P a n n e : café Ope.x,
Zeelaan, 10 uur tot 11 uur; Diksmuide : Vlaams Huis, IJzerlaan, 14 uur
tot 1.5 uur; Handzame : café Casino bij G. Desplentcr, 15 tot 16 uur.

Jabbeke
DIENSTBETOON
Voor sociaal dienstbetoon kan
men terecht bij prov. raadslid
Adrien Devriendt, Zandstr., en bij
COO-lid George Eeckeloo, Aartrijkestraat ,39; ten huize van laatstgenoemde houdt volksv. P. Le.vs ook
zitdag iedere 1ste zondag van de
maand van 10 tot 11, uur.
3de HERFSTBAL
O p zaterdag 25 november om 21
uur richt de Volksunie J a b b e k e
haar derde herfstbal in de zaal
Brouwershof met o r k e ^ «De Moonllners » in.
Wie zich het sukses van de vorige jaren herinnert, zal er niet aan
twijfelen dat het terug een gezelli.ge
dansavond vol verrassingen woidt.

Kortrijk
S NOVEMBER
Het vijf-nov'einberkomilee
arr.
Kortrijk deelt mede dat voor de
nationale beloging te Antwerpen
autokars worden ingelegd die alle
.gemeenten van hel arrondissement
bedienen.
Inschrijvingsvoorwaarden : 80 fr.,
voor personen minder dan 16 jaar .
65 fr. _
Wie slechts de laatste week inschrijft betaalt 100 fr.
Men kan in.schrijven :
Aalbcke : Lode Corne, LauWsestraat 37; Anzegem : Thérèse Debosscherc. Dorp 3; Avelgem : Jef
A'antlewalle, Rozenstraat 7; Beveren : Bert Nolf, Tom berg 32; Bisse,gem : Dirk Demuynck, Vredelaan
17; Desselgem : Frans Albers, Liebaertstraat 4; Geluwe : Frans Durnez, Werviksestraat 104; Gijzelbrechte.gein : Roger
Deviaene,
Blaarhoek 60; GuUegem : André
Deleu, Rodenbachlaan 57; Harelbeke : Roger Slock. Vlaanderenlaan 46; Heeslert : M'illy Germiins,
Vicrkcerstraat 77; Heule : Walter
Clippc, Kortriiliscstraal 130: Inijooi

yi^

gem : Lieven Desmet, Stijn Streuvelsstraat 7; Kastar : Mark Vandenabeele, Pontstraat 44; Kerkhove:
Leon Maes, Kruisstraat 13; K o m e n :
R e m i Vandenbroucke, Wervlksesteenweg 425; Kortrijk : StandaardBoekhandel, Leiestraat 12; Kuurne:
Marcel Vanantwerpen, Berkendreef
11; Lauwe : Raoul Favoreel, Rekkemsestraat 19; Lendelede : Jozef
N'andewalle, Heulestraat 50; Marke:
André Vandenberghe, H. Castelein.
straat 9; Menen : Frans Vanbiervliet, Wahisstraat 227; Moen : Gerard Windels, Bossuitsestraat 106;
Moeskroen : Roger Versichele, KeL
zer Karelstraat 5; Moorsele : Daniel Vancompernolle, Benoit Vaamarckestraat 41; Outrijve : Koenraad Van Poucke, Doorniksestraat
59; Rekkeni : Eddy Couvreur, Moeskroensestraat 1; Sint-Denijs : André
Demuynck, Plaats 41; Sint-ElooisVijve : Rik Vandenbossche, Molenstraat 32; Sint-Katherina : Luclea
Vandewiele. Heulsestraat 84; Stasegem : Pol Verscheiire, Bosdreef
17; Tiegem : Mare Vuylsteke, Zoutstraat 23; Vichte : Bernard Beijens,
Otegemsestraat 31; Waregem : And r é Depoortere, Stationstraat 12;
Wervik : Marcel Penet, Kasteelstraat 67; Wevelgem : Pol H e r m a n ,
Goudbergstraat 30; Zwevegem
:
Hans Baert, Otegemsestraat 65.
Men kan eveneens inschrijven bij
alle bestuursleden van de Volksunie
en in het lokaal 1302, August Reynaertstraat 9, Kortrijk.
VIJF-NOVEMBERAVOND
Op woensda,g 18 oktober 1967 in
de Stadsschouwburg te Kortrijk t e
20 uur J voorlichtingsvergadering
over de Nationale Betoging te Antwerpen.
Sprekers : R a y m o n d Derine, schepen van de stad Antwerpen; Arsène Major, bestuurslid Acod.
Ontspanning : Miei Cools.

Ledegem • Dadizele
STEUN
Alle stortingen voor de afd. te
richten aan Hendrik Vandenberghe, Fabriekslaan 20, te Ledegem.
P R 5004.16 met vermelding « Steun
voor de afd. Ledegem-Dadizele ».
Kunneri ook worden afgegeven onder gesloten omslag bij de plaatselijke voorz. Hendrik Vandenberghe,
Fabriekslaan 20, I,*degem, of bij d e
bestuursleden Georges Raes, P r o vincielaan 23, en Jacques Devos,
Rollegemstraat 168, beiden te Ledegem. Maandelijkse bijdragen kunnen onder gesloten en ondoorzichtig omslag opgestuurd worden. Aarzel niet en stort nog deze week.
ARRONDISSEMENTEEL
AVONDFEEST
Zaterdag 14 oktober in de zalen
o De Beurs » te Roeselare. Orkest
<r The Lucky Stars ». Voorbehouden plaatsen gratis, bespreek ze tijdig bij de plaatselijke bestuursleden
bij wie U ook de toegangskaarten
kunt bekomen. Ingangsprljs 60 fr.

Menen
BERICHT
Leden, abonnees en simpatizanten ontvangen dezer dagen een informatieve vragenlijst. De bedoeling
is, met de medewerking van iedereen, nog een betere koördinatie en
bloei der afdeling Ie bekomen.
7 OKTOBER
De hoogstudeulcnkliib « Moeder
Meense » nodigt u vriendelijk uit
tot « het Startertje », vandaag in
de zaal d" Hoeve te Dadizele. Deuren
te 20 uur; eerste pasjes te 20 uur
.')0. Bijdiage : 50 fr. Verrassingen !
5 NOVEMBER
Menen en omstreken doen massaal mee aan de nationale betoging
ie Antwerpen. Schrijf dadelijk in op
het sekretariaat : Wahisstr. 70.
Prijs 80 fr. (na 29 okt. 100 fr.). Onder de 16 jaar : 65 fr.

TIelt
DE SMET-KOMITEE
Dit jaar is het dertig jaar geleden
d a t I^obrecht de Smet, priester en
Vlaming, te Meersen bij Maastricht
overleed.
Daarom werd te Tielt, in het
kollege w a a r hij doceerde en vriend
en raadgever was van Cyriel Verschaeve, een Rol>recht tie Smetkomitee opgericht, onder het voorzitterschap van Karel de Busschere.
O p 12 november 1967 zal te Tielt
in de zaal van het Gildhof, een akatlemische zitting gehouden worden.
(Nadere schikkingen worden later
meegcdeEld).
Daar zullen de hcicii Rornain
\ anlandschool en .Arthur De Bruvnc de figuur van de Smet in relii'l
pl;\iilscn.

: J
Uw gebouw met "persoonlijkheid

"

en geen "stempel".
ENIG MOOIE MEESTERWONtNQ
Indeling en uitwerking zoals U zelf verkiest i
grote halt, garage, bergplaats of bureel, rulme L-vormIge llving-eetkamer, keuken, g e ïnstalleerde badkamer, 3 ruime slaapkamers.

i

Bouwprijs: vanaf 655.00 fr.
— Bouwtermijn slechts 120 werkdagen en
dat In de oerstevlg* klassieke materialen i
nooit prefab.

"^'iA^iffitt:.

EEN SFEERVOLLE « HOEVE »
door originele ontwerpen, tipisch en autentiek : robusfe eiken balken, ruime open haard, stevige
binnendeuren over prachtige rode of blauwe tegels, 2, 3 of meer slaapkamers, m e t / i o n d e r garage.
W i j hebben voor U o n t w e r p e n die realizeerbaar xijn vanaf 7 5 0 . 0 0 0 fr.

RUIMER
U w vrij beroep eist ruime ontvangstptaatsen... een hoogste
w e r k i n g maar In verhouding niet noodzakeliik duurder

Tot uw diensi-

luxe-af-

MET PRACHTIGE
BOUWGRONDEN
...te ANTWERPEN :

(slechfs L990.000 fr.).
U heeft weinig tijd. Maak ü geen zorgen :
w i j doen alles voor U
•

Ideeën die u w architekt voor U uitwerkt;

•
•

uitzondertijk grote grondenkeuze;
administratie is onze losg;

met duizende mooie bouwgronden te Brasschaat, Ekeren, Edegem, Meriaburg, Mortsel, KapeN
len, Kontich, Wilrijk, e n z . . .

•

technisch bestudeerde uitvoering;

•
•

technisch studtebureel tot uw dienst;
kunstenaars voor uw interieur en open haard.

...te GENT :
met een reeks zeer rezidentiële
vlllagronden te Drongen, Mariakerke, De Pinte, Lochfisti, e n z . . .

15%

...te GENK :
de streek der uitzonderlijke beleggingsgronden met prachtige
toekomst, percelen van alle maten, uitzonderlijke natuur e n goede liggingen t een Rezidentieel
Park in 't mooiste landschap,
zeer heuvelachtig, volledig uitgerust met mooie brede lanen te
OPOETEREN II!
ONGELOOFLIJK GOEDKOOP I

aan kontanten
volstaan
\mmm NOG

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V.

V A N D A A G BiJ

4NTWERPEN

GEKT

GENK

BRABANT

MEIH 18
03/31.78.20

OXDERBERGEN 43
09/25.19.23

WINTERSLAGSTRAAl 22
011/544.42

Voorl. bureel :
ROTSELAARSEBAAN 57
HOLSBEEK.
• Ü16/459.2S.

...te LEUVEN :
me» mooie en^voordeUgie igreru
den dicht bij Centrum, KesselLo, Bertem, Linden, Rotselaar.
Vraag gratis meer details
onze inlichtingsdiensten.

Kantoren open van 9 u tot 12.30 u en van 14 u tot 18 u. Zaterdag van 9 u tot 12 u en van 14 u tof 17 u.

DORTMUNDER THIER BRAU

WIM

HOVEN
A l de g r o t e gekende Duitse en Belgische
orkesten zullen er zorgen voor de s t e m rrting,
In o l onze lokolen Is er o l t i j d : onginela
Breugelioorise stemmir>g - d e f t i g e leute
en plezier - goede bediening - beste
d r o n k e n , goed en m e t duur.
N B A l onze zolen z i j n gons de winter
ter beschikking voor Bols - B a n k e t t e n Vergoderingen, e n x . . .
—
—
—
—

ZEEVIS
voor vers
gebruik en
voor de
DIEPVRIEZER

Leuven : 1 000 plootsen
AALST : t 000 plootscn
HULSTE - KORTRIJK : 1 000 p i .
ANTWERPEN • 700 plaatsen.

A.

BOVIT

aan

VERSE ZEEVIS

MAES

vraagt ö zijn militanten m -noeiiijke ogenblikken (boete en gevang)
niet in de steek te laten. Stort onverwijld uw steun op één der twee
onderstaande rekeningen bij de
Kredietbank van uw gemeente :
— rek. nr. 1100/37.305 van hef
V.M.O. - Antwerpen of
- rek. nr. 1160/36.971 van het
Vlaams Solidariteitsfonds.
ALLEEN DEZE TWEE rekeningen
staan onder mijn persoonlijk toezicht.

*"isTirdelers en diepvrieshoudeis, «riagi inU^Iptingen en prijslijst

FIRMA DEPREZ
Vismijn 104
OOSTENDE
Tel.: (059) 717.15
LB 109

Vismijn 44, Oostende
Vraag kosteloos receptenboek je nr 4

ü wordt

HERMES
SCH«eL
DORTMUNDER THIER BRAU
JMPORT
ABTS
Trensesteenweg 128, Korbcck-Lo
Ter. : f016) 463 1 1 .

t /uidtaan

211 M. Leinonnierlnan
Tel. 11.00.33.
Brussel.

feiefooD

(03)75.18.79

VOLLKDIGJ:
SRKHETAHIAAT- •
K f H S r S IN 2 .)A\R

verplichting

afgehaald

wooninrichting

! GANZENMEERSTRAAT

30.

RUPELMONDE

Steno- en
flaktylogiafie
in -vier talen.
Boekhouden.
Sociale wetgeving.
^fo(lerne talen.
Handelscorrespondentie.
Dag- en avondle.ssen.

<coct — bouwt en huurt cofós in gons
^et fond - Medewerkers worden g c v r o o g d
LB 103

en zonder

meubelen ~ 10 H
vloerbekleding
zonneblinden
luxaflex
vouwdeuren

D e .school w a a r V l a m i n g e n

DORTMUNDER THIER BRAU

gratis

Wildecoratie

INLICHTINGEN

Vcortveifcopcrs worden gevraagd voor
—- Dortmundcr Thier
—
Tonisterncr Sprudcl.
—
Riinw'tnon St JACOBS-KELLEREI
Göu-Algeshcim

thuts

zich thuis voelen.
Beter en voordeliger.
LB 106

KOOP BIJ ONZE ADVERTEEROERS

%lm

BRASSER ZIET
HET NIEUWE BELGIË

omojüüdmJm,

^

^

.

^

CHINESE AMBASSADE TE DJAKARTA
VERNIELD
Ingestort als een Djakaartenhttisje.
BOEREN BETOOGDEN TE MENEN
Het was menens !
GOEVERNEVR EIST INDUSTRIE IN LIMBURG
Eroppe of eronder !
P.V.V.-KONGRESSISTEN
Vanaiidenhovelingen .

GEDWEE

LONDENSE BROUW E RIJ PAARD EN
TE BRUSSEL
British Weekdieren.

onger

eld...

OPPOZITIELEIDER
TE SAIGON
Nondedzn I

DZU AANGEHOUDEN

N.P.D. WINT WEER
Bremenpeedee.
HANOI EIST
BOMBARDEMENTENSTOP
Ho Sji Minimumeis.
LIBERIA OPEN VOOR V.S.-NEGERS
« Liberia nas a mala ... ».
FRANSE BOEREN
Paysanguinair.
KA,\ELLOPOELOS
Kanellopoe niet los.

RAZEND

HUISARREST

GASTVRIJHEID

Ik w a s die herfst helemaal alleen
gaan jagen in de Cevennen. Sindsdien is de streek \ a n de Mont Aiguoal al min of meer ontdekt door
de toeristen ; in de zomer in ieder
geval zijn er heel w a t lui uit België
of het noorden van Frankrijk die,
op w e g naar Spanje of Roussillon,
speciaal de baan door de Cevennen
nemen omdat ook vandaag nog dit
meest zuidelijke gebergte van het
Centraal Massief de charme van de
eenzaamheid bezit.
In de tijd dat ik er ging jagen,
kwam er echter nog geen kat ten
zuiden \ a n Pradelles. Het landschap
w a s maagdelijk ; de w e g e n en bruggetjes lagen er zoals ze gelegen
moeten hebben in de ti'd van de
godsdienstoorlogen, toen het maquis
van de Woestijnbroeders het de koningen van Frankriik enkele decennia lang heel hard te verduren gaf.
Een uitstekend jachtterrein ! Er
zijn maar een handvol mensen buiten de Cevennen die weten, dat hier
tot midden in de twintiger jaren nog
gieren huisden. T r o u w e n s , w a t w e ten de lui buiten de Cevennen over
het gebergte, over Ie Desert en de
vall'^e de France ? Van de i n w o n e r s
— de Cevenols, zoals ze zich noemen — zullen ze het stellig niet vernemen. Er is moeil'ik een geslotener, stugger ras te vinden dan deze
mensen die de hardsten waren onder de Husrenoten en die de z w i i e zaamheid. eigen aan de mee«te bergbewoners, noe verder hebben gekultiveerd
omdat
generaties
lang
spreken gelijk stond met hangen if
geradbraakt w o r d e n
Ik was, zoals gezegd, die herfst
dus daar in de streek gaan ia^en. Tk
verbleef in Bichou, waar een grote
kastanieboer me ieder 'aar 'n het
se'zoen een kamer verhuurde • in
die tiid moest ie tot Oanees of Alès
aan de rand van de vlakte gaan j m

een hotel te vinden.
Het w a s overigens een uitstekend
jachtseizoen : heel veel hazen en
konijnen, gevogelte van alle soorten
en behoorlijk w a t roodwild en
evers. Maar zelfs in een voortreffelijk seizoen zijn niet alle dagen
goed : op een donderdag verraste de
avondschemering me, toen ik bijna
20 km beneden Bichou nog altijd
aan het speuren *was n a i r w a t gevogelte.
Terug naar Bichou gaan w a s o n mogelijk : ik moest over de Dent du
Loup en daar is in het donker geen
denken aan. Het enige w a t me te
doen stond, w a s er nog een paar
kilometer bij te doen om in een gehucht iets zuidelijker onderdak te
gaan vragen. De mensen kenden me
er v a a g w e g omdat ze me t'jdens de
vorige seizoenen al hadden zien
rondscharrelen ; t r o u w e n s ,
zelfs
voor de stu^^te Cevenol is de gastvrliheid heilig.
Ik klopte aan bij het eerste huis,
een nogal vervallen doen'ng tus=en
kastanjebomen met achteraan op
het erf, tegen de rotswand, een grote schapenserail met stal. De man
bekeek me nors toen ik hem mijn
situat'e uitleede, maar zoals gezegd,
ga'stvriiheid is heilic in de Cevennen : even later zat ik aan het houtvuur te kiiken naar de vrouw die
een avondmaal eereedmaakte. Een
mooie vrouw, van een vreemdsoortige r u w e en toch weer
tedere
schoonhe'd die ie a'leen maar vindt
onder mediterane hemel"!
Veel zaa'^s w a s het avondmaal
. n ' e t Tk kreeg een homn b>-ood vooreezet en een Halve l'ter van de
w r a n ? e l a n d w ü n die daar on d'e
hoo"ten met veel moeite nog wordt
gewonnen
De n a n en de vrouw
dealen het met bi"na even win'<r,
maar sneden zich ie-^er een flinke
plak kaas bil het brood.

Natuurlijk, je hebt n o g nooit die
kaas uit de Cevennen gegeten. Een
delicatesse, ik zeg je maar dat. Gei*
tekaas, roomkleurig als hij pas gemaakt is en traag verkleurend over
oker naar kastanjebruin, hoe ouder
— en hoe beter — hij wordt. Déze
kaas w a s kastanjebruin. Ik moet er
met nogal begerige ogen naar gekeken hebben, w a n t plots vroeg de
v r o u w : « Matthieu, w a a r o m geef
je hem geen kaas ? ». a Omdat »,
gromde de man, « in de bijbel staat
dat ik het brood moet breken met
de vreemdeling, maar over de kaas
staat er niets bij ». Zo zijn ze daar t
Toen de maaltijd bijna beëindigd
w a s , begon het buiten vrij plots te
donderen. Het kan vreselük o n w e ren in de Cevennen. De storm
steekt in een o o g w e n k op, een half
uur aan een stuk giet het zoveel
w a t e r dat de Qardons en de beken
buiten hun oevers razen en vlak
daarop is het voorbij : je kan de
schade gaan opnemen. Dit w a s zo'n
o n w e e r . « Ik moet naar mijn schapen toe », zei de man.
Toen hij v e r d w e n e n w a s , kwam
de vrouw dichter naar mij toeschuiven. Er w a s een vreemde onrust in
haar ogen — misschien w a s het
door dat o n w e e r ? Ze w a s verdomd
nóg mooier dan ik eerst had gezien,
bedacht ik.
Haar mond w a s nu vlak bij mijn
oor. « Je mag hoor, ga gerust je
gang » fluisterde ze hees. Ik zat als
bevroren ; het scheen of ze mijn
gedachten kon raden : « nee hoor »,
zei ze, « hij komt nog lang niet terug. Hij heeft een hele tijd werk bij
de schapen ».
Wat wil ie : haar sch'tterende
ogen, haar hese stem. de vreemde
onrust op de o n w e z e n l i i k e achtergrond van dat tropisch o n w e e r Het
w a s öni '^ro'eefl'Tk, maar ik verloor
alle kontrolo over mezelf. Met een
pnkeie besli=-te b e w e g i n g t''ok ik
haar ODZM pri'tp het mes van de
tafel, sneed e»" r o n f m e t e r d i k stuk
kaas af en propte mijn mond

