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Vandaag en morgen kongresseren de vlaamse socialisten te
Klemskerke. Veel verwachten we niet van dat kongres; Achiel
Van Acker en Jos van Eynde hebben de partijleiding en de waalse kameraden trouwens van meet af aan beloofd dat zij er wel
zullen voor zorgen, de scherpe hoeken af te ronden. Tijdens de
voorbereiding van het kongres zijn er echter toch wel een aantal interessante dingen gebeurd, die een kommentaar
wettigen.

TE KLEMSKERKE:

In « T.,a Dernicre Hen re » lieeft
senator Ilougardv, ondervoor,5itter van de P.V.V., de/e week een
nabeschouwing gewijd aan het
kongres van Knokke en aan de
\ergadering van het Venncxleiifonds die. op praktisch hetzelfde
ogenblik, te Oostende werd gclioudcn.
Hougardv beeft een aan\al van
delirium gekregen nadat bij vernomen bad dat het Vernie\lenfonds \oor'-tander is \an een
regeling te Urussel. waarbij de
inwiikelingen in funUtie van bun
streek \an herkomst zouden ingesrbre\cn worden bii de burgerlijke stand, met als konsekwentie dat /ii zouden blö\en
behoren tot de taalor.iep \an hun
streek van herkimist.
De P.V.V.-ondervoorzitter —
die voor het frankofoon brussels
P.I..P.-pubiiek van « La Oernière
Heure » geen blad voor de mond
hoeft te nemen — re'>'"">rt d>')roo als vol^f • '< Toen ffit'er dcrgotiike prakti'ken heeft uitüCNOnden. huiverde <le hele wev^'d en
sorak het woord uit • ant'semitisme. In n'i-/ = -l)uit'-l'"d innpstcn
s<uTim'£fe kinderen ophoren wor<lpn met een OI1 (Ie 'xirst aen'''"de
iodru'-ter. Inrlion de wil van het
Vero^evlenfoni's^ wet U'oest worden. d-)n weet ik niet wie men te
rSrussel zou oiisb''t"ii • de ^'laniinaen of de ffinkofonen. M-nr
er 70U in ieder gc\al een getto
ziin »,
^1en /iet hef • de meest aemafWtiip vli'iMT-'" standnimten. verdediad door de meest gem!Hi'"le
\laamse verenigineen. ^vorden
door dem'i«oöen en «cl-reenwers
geliik Ht^ngardy verceleken met
het nazistisch anli'-emitisme. met
de getto's en de uitroeMnaskampen. De P.V.V. doet er geen doekies om : iedere vlaamsgezinde,
lioe stemafiöd ook is een na/i. En
heel het Vermeylenfonds zit vol

De volmachtenman...
^ ^ ^ \

\
^

..na de persreaklies

Hitlers !

WELKE WEG
Er is vooreerst de grote belangstelling van een aantal
Vlaamse socialisten voor het
probleem Brussel, voor een
hoofdstedelijk statuut en voor
de inrichting van een afzonderlijk kiesarrondissement HalleVih'oorde.
Deze belangstelling is niet
platonisch. Ze is het gevolg
van het feit dat de pozitie van
de vlaamse socialisten in de
brusselse B.S.P.-federatie praktisch onhoudbaar is geworden.
Gelders is er moeten uittrekken, Fayat is er zo goed als zeker van dat hem iedere verkiesbare plaats zal geweigerd
worden. De belangstelling voor
Brussel is dan ook in de eerste
plaats ingegeven door de elektorale overwegingen van deze
heren; enig besef over de rol
van Brussel als kernstuk van
de belgische krizis speelt daarbij slechts in beperkte mate
een rol.
In ieder geval : de bedreiging xan hun persoonlijke pozitie binnen de brusselse federatie heeft een aantal vlaamse
socialisten er toe gebracht, op
een paar jaar tijds een draai
van 180 graden te maken. Anno 1963, ten tijde van Hertoginnedal, verdedigden Fayat en
es. nog het standpunt dat de
zes randgemeenten bij de agglomeratie dienden gevoegd
om de hoofdstad een « vlaams
hinterland » te verzekeren.
Ook dat was een louter persoonlijk-elektorale wijze van
benadering van het probleem.

Hoe dan ook, deze opvatting
kent vandaag haar volledig faljiet en — zoals zo vaak — is
de schrik het begin van de
(nog zeer beperkte) wijsheid.
Belangrijk is, dat één vlaamse B.S.P.-federatie zich tijdens
de voorbereiding tot het kongres heeft uitgesproken voor
federalisme : de aalsterse. We
kennen het spreekwoord van
de éne zwaluw die de lente
niet maakt. Maar naast de ene
aalsterse zwaluw die zich overdag laat zien, zijn er de talloze
nachtzwaluwen die wel zouden
willen maar voorlopig niet durven. Er is alvast één bres(je)
geslagen in het stoere unitaire
vlaamse B.S.P.-front. De idee
zal haar weg gaan en steeds
vaker zal de vraag gesteld
worden, waarom de vlaamse
socialisten krampachtig moeten blijven vasthouden aan een
formule, die de meerderheid
der waalse socialisten vierkant verwerpt. De gedachte
zal veld winnen dat door een
koerswending in federalistische zin de B.S.P. zich zou
kunnen bevrijden uit de verstarring en het immobilisme
waari» zij n» verstikt.
Niet alleen in de aalsterse
federatie, maar ook elders in
de vlaamse B.S.P. dringt het
besef door dat het vasthouden
aan het koncept Collard-Van
Eynde de partij in een straatje zonder eind heeft gevoerd
waar geen enkele toekomst
nog wenkt, en dat daarenboven de Vlamingen daardoor

nntionale betoging
5 novemher
antiver'^}?n

dubbel gefopt zijn. Vooraleer
dit besef echter op grote schaal
bevrijdend gaat werken, zal er
nog veel water door de Noordzee en langs het strand van
Klemskerke moeten stromen...

ZIJ GAA
Spijtig dat er geen « Prijs voor Politieke Humor » bestaat :
hij zou deze week toegekomen zijn aan de vlaamse C.V.P.-parlementairen. Ongewilde humor is immers ook humor, al gaat hij
doorgaans naar de nonsensikale kant. De redenen die de vlaamse
CV.P.-parlementsleden

opgeven om op 5 november thuis te mo-

gen blijven, kunnen niet anders dan nonsens genoemd worden :
het werk van « des humoristes
Wat zeggen deze parlementsleden ? In hun kommunikee
heet het letterlijk : « Ze verklaren uitdrukkelijk dat de onderscheiden punten die door
de inrichters als inzet van de
betoging worden voorgesteld,
sinds geruime tijd deel uitmaken van de politieke stellingen van de vlaamse C.V.P.frakties en dat zij zich zullen
beijveren om deze punten door
een parlementaire aktie te verwezenlijken ». Wat dus wil zeggen : we zijn akkoord. Maar
we blijven thuis. Vorige keer
waren ze niet akkoord. Ze bleven ook thuis. Akkoord of niet
akkoord schijnt van onderge-

qui s'ignorent ».
schikt belang : oost west, thuis
best.
Zó helemaal akkoord zijn ze
dan toch weer niet. Ze beweren dat het marsjeren hen onmogelijk wordt gemaakt door
een artikel van een der inrichters van de betoging. Willemsfondsvoorzitter prof. Verhuist,
in het V.V.B.-blad « Doorbraak ». In dit artikel hebben
ze gelezen dat de steller tegen
C.V.P.-voorzitter Houben is. En
in hun nonsensikale logica
trekken ze de lijn : wij kunnen
toch niet marsjeren achter een
slogan als « weg met Houben»!
Natuurlijk heeft prof. Verhulst Houben niet aangevallen;

wél heeft hij het plan Houben
tot ontsluiting van heel Brabant voor de leuvense universiteit op de korrel genomen.
De Vlaamse C.V.P.-parlementsleden zeggen, dat zijzelf met
dat plan niet ingenomen zija
en dat het niet meer zal gebruikt worden als bazis van
diskussie in het nationaal komitee van de C.V.P.
Het komt er dus op neer dat
de C.V.P.-ers niet marsjeren
omdat prof. Verhulst tegen
een plan is waar zij ook tegen
zijn !
Wie kan nog volgen ?
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toraat voorbereiden, waaruit logischerwijze mag worden afgeleid dat zij in de gebouwen van
Saint Louis nu niet bepaald als
assepoes
werden
behandeld,
noch zich als zodanig lieten behandelen.
P.T., Grimbergen.

SEXOKRATEN

STREEKPERS
Met genoegen heb ik opgemerkt dat de VÜ-leiding tijdens
de a.s. nationale kaderdagen zich
gaat bezig houden c a . met de
streekpers. Ik geloof wel dat het
de hoogste tijd is, ik meen zelfs
dat dit al enkele jaren vroeger
had mogen zijn. Inderdaad, met
ons blad « WIJ » kunnen we
slechts een beperkt aantal mensen bereiken. Al mijn achting
voor de kolporteurs. Maar dat
blijft nog altijd de klassieke
druppel water op de hete plaat.
Maar langs de streekpers kunnen
•wij de massa bereiken om naast
de regionale ook de nationale
problemen te behandelen. In elk
dorp, in elke stad zitten er getrouwen die dit opzet ook financieel willen steunen. De uitbouw hiervan is zeker geen kleinigheid. Maar het moet toch te
doen zijn. En in de partijleiding
hebben we toch heel wat knappe
koppen die dat moeten aankunnen, meen ik.
J.C., Boechout.

ST. STEVENS-WOLUWE
EUROPEES ?
Wij kennen allemaal de geruchten die de ronde doen over
de dreiging die op de eentalig
Vlaamse gemeente Sint StevensWoluwe rust. Enerzijds zijn er
de plannen van de franstalige
universiteit van Leuven, waarin
de mogelijkheid tot uitbreiden in
deze gemeente geopperd werd
(De Standaard, e.a.). Anderzijds
is in Sint Stevens-Woluwe uitgelekt dat de vroede vaderen (CVP)
zouden toestaan dat de blauwe
brusselse geldhaaien van Etrimo
meerdere reuzenblokken bouwen
in een gebied dat naar hun vroegere ijdele beloften « groene
zone » ging blijven, gezien « het
prachtig kader van het Woluwedal ». Wij weten hoe dat gaat.
Die blokkendozen staan er als de
bliksem en er kunnen duizenden
mensen in, natuurlijk naar het
beproefde procédé meestal franstaligen. Gedaan met Sint SlevensWoluwe en meteen met de omliggende Vlaamse gemeenten waar
de vroede vaderen evenmin be-

trouwbaar zijn als Vlaming. Vergeten wij ook niet dat vlakbij, op
Vlaamse grond a.u.b. (bijna in
Wezembeek-Oppem), de eentalig
franse ULB-kliniek staat van Sint
Lambrechts-Wohiwe. En dat terwijl wij de mensonwaardige medische toestanden voor de Vlamingen te Brussel kennen. Le
Tres Grand Bruxelles is in volle
uitvoering !
Wij hebben het sterk vermoeden dat de heren burgervaderen
vanr Sint Stevens-Woluwe ons op
een geruisloos handige manier
aan het vloeren zijn. Met enkele
honderdduizenden in de hand gestopt zijn zij immers ook wel bereid « met de dood in het hart »
alles te verraden. Wat zien wij
nu ? Onder de gemeenteplaat van
Sint Stevens hangt nu een tweede : « Europese gemeente ». Zo
vangt men vliegen. Wat is er aan
en in deze gemeente eigenlijk
europees ? De koffiekranskontakten die de burgemeester onderhoudt met een gemeente in la
France ? Overigens begrijpelijke
.simpatie, wanneer men weet dat
hij zijn kinderen naar franse
scholen stuurt... Waarom dan als
Vlaamse gemeente geen kultureel
kontakt met een noordnederlandse ? Wij hebben niets tegen
een europees gericht zijn, integendeel. Maar dit Is een verdacht zaakje, meen ik. Ligt er
deze adder in het gras : europees
is meertalig, laten wij dus alvast
beginnen met het begin en (langzaam maar zeker) tweetalig zijn?
Dat lesje kennen wij maar al te
goed. Laten wij dubbel op onze
hoede zijn I
N.D,,

Kraainem.

man sterke ploeg niet inbegrepen ;
— bij een piratenzender wordt
normaal gewerkt met 6 a 8 man.
Wat doen die 3.000 man daar
op BRT-RTB ?
R., Denderleeuw.

TWIJFELACHTIG
Ik kan slechts betreuren dat u
niet enkel twijfelaclitige informatie in uw nummer 37 van
l().9.1i)()7, pag. 9) verstrekt over
de status van de Sint-Aloysiushandelshogeschool, doch tevens
dingen insinueert, die bepaald
grievend zijn voor de meeste betrokkenen.
Nochtans
doceert
Volksunie-mandataris
dr
jur.
Schiltz maar liefst drie kursussen aan deze Hogeschool en is
hij derhalve best geplaatst om u
deskundig voor te lichten. Daarenboven is het u sinds enkele
jaren zonder meer mogelijk in
diverse kranten en tijdschriften
het relaas te volgen van manifestaties die georganizeerd worden
in de schoot der Hogeschool, niet
zelden zelfs met de bijbedoeling
de Vlaamse aanwezigheid in
Brussel nog te accentueren.
Misschien zal het u ten slotte
interesseren te vernemen dat enkele licentiaten der St-.\loysiushogeschool momenteel hun dok-

Naast het kindvrouwtype dat
de lezers onlangs werd voorgeschoteld, heeft onze eeuw van
ontvoogding en gelijkstelling, me
dunkt, nog een heel ander vrouwelijk type voortgebracht, dat
met het baby-achtig snoesje helemaal niets gemjsen heeft. Het
steekt in een manspak, draagt
kort haar en hoge laarzen. Het
wordt aangetroffen in de auditoria, de laboratoria en de sekretariaten. Het rookt en drinkt als
een man, het deinst voor jacht
noch paardrijden terug. Het
.spreekt met kennis en vastberadenheid over handel en i*olitiek.
Het bekijkt de andersslachtigen
met de koele blik van een psichiater en neemt zelf het initiatief, bij voorkeur met een verwijfd jongmens...
Natuurlijk zijn ze allemaal niet
zo. God zij dank !
H.V., Brussel.

DOSSIER BRUSSEL
Ik wil mijn voldoening uitspreken over de jongste T.V.-uitzending « Dossier Brussel ».
Deze uitzending stond niet alleen technisch op een meer dan
behoorlijk peil, maar ze had
vooral de verdienste het probleem Brussel pozitief te hebben
benaderd. Ze heeft de nadruk gelegd op wat de Vlamingen zowel
op politiek, sociaal als ekonomisch gebied voor Brussel betekenen. Ze heeft gewezen niet en-

kel op een vlaams verleden
maar ook op een vlaamse toekomst te Brussel. Ze heeft de
bloei van het vlaamse kultuurleven te Brussel op doeltreffende
wijze onderstreept. Kortom deze
uitzending heeft de zaak Brussel
vanuit een goede, vanuit een pozitieve gezichtshoek
bekeken.
Dat pozitieve kijken, die pozitieve benadering van o.m. ook de
aangelegenheid Brussel is juist
wat we dikwijls missen bij onze
vlaamse leiders.
Iedereen weet dat het grote te.
kort van ons volk gebrek aan
zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, persoonlijkheid, ja een
minderwaardigheidskompleks is.
Dat moet tegengegaan worden
door onze mensen te wijzen op
hun kapaciteiten. door hen te
wijzen op het feit dat ons volk
misschien niet groter, maar zeker niet minder is dan een ander
volk. En hier juist lijkt me een
enorme taak weggelegd voor al
wie iets met de beïnvloeding van
de vlaamse gemeenschap te maken heeft. Het is mijn diepe overtuiging dat, wanneer de vlaamse
pers (aan de vlaams-nationale
twijfel ik niet), wanneer de
vlaamse voormannen op politiek,
ekonomisch en kultureel gebied,
in de voormelde pozitieve zin
ageren (wat niet wil zeggen dat
ze feiten of toestanden uit de weg
moeten gaan), mede met de momenteel voor ons gunstige ekonomi.sche evolutie, op betrekkelijk
korte termijn een zeer nodig algemeen vlaams bewustzijn aanwezig zijn zal. Dan ook zullen
we riJD zijn voor een autonoom
Vlaanderen in een federaal België, dat alles in het Europa van
morgen.
H.S.,

Hekelgem.

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

van de redaktie

BRT-RTB
De staking van de ambtenaren
en beambten van BRT en HTB
brengt volgende konkluzies naar
voor :
— een piratenzender wordt door
alle liefhebbers van ontspanning
en muziek meer gewaardeerd
dan de BRT of RTB ;
— de piratenzender maakt winsten en betaalt belastingen ;
— in de BRT en RTB wordt met
3000 man gewerkt. De nieuwsbericliten ontvangen ze van de nationale of internationale nieuwsdiensten ; turnkwartiertje, politieke uitzendingen, godsdienst en
dgl. komen van losse medewerkers en zijn in de drieduizend

leitvcn Ibrusscl
hetgaat
ims
allen aan

Brussel, 11 oktober 1967
Betr. l niachine-pecn.
Voor de eerste keer in veel jaren l i e p het verleden week vrijdag volkomen mis met het drukken van ons blad. Er waren reeds zowat 3.600 ex.
u i t de rotatiepers gerold toen plotseling, na een
levensgrote steekvlam, de elektromotor het l i e t
afweten. IJlings toegestroomde specialisten konden
het ook niet verhelpen.
Daar stonden we dan I Met het vooruitzicht van een
blad dat dagen l a t e r zou verschijnen i oudbakken .=,
broodjes na het P.V.V.^kongres. En met het tre'orig
besef dat voor het eerst in onze loopbaan de oplage
niet t i j d i g de deur zou uitgeraken, i
Een aantal telefoontjes naar de hele ons bekende
drukkerijwereld had tot rezultaat dat we ergens i e m&nd vonden die een rotatiepers staan had waarop
ons formaat kon gedrukt worden en die daarenboven
nog bereid was om te drukken ook. Alleen t h i j was
net bezig met een 200.000-tal krantjes voor eigen
rekening. We gooiden er de nodige argumenten (plus
de rest) tegenaan en het kon t in blikseratempo werden de loden platen naar de gastvrije rotatiepers
gereden. Ket drukken kon verder gaaïi.
Met als rezultaat i een (klein) deel van onze balor i g s t e krantenverkopers werd even vroeg als a l t i j d
bediend, een (klein) deel van onze abonnenten kreeg
een normaal blad, de overgrote meerderheid kreeg
een blad dat bovenaan niet opengesneden was en enkelen kregen hun blad t6ch te l a a t .
Waarvoor onze ekskuzes. Heus, het .^^3 26 a l eekrachttoer.

5 november
antwerpen

" .

^
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weduwen, de meest berooide van onze landgenoten, zijn opnieuw het slachtoffer van
een sociale diskrimatie. En dat met akkoord van de P.V.V. die in haar barnumverkiezingskampanje lawaaierig de sociale
gelijkheid voor de zelfstandigen beloofde.
Door deze ongelijke verhoging der pensioenen wordt de sociale ongelijkheid vergroot door diegenen die de sociale gelijkheid beloofden. Temeer nog dat de bijdragen voor de werknemers (behoudens een
lichte verhoging voor de beter betaalde bedienden door het optrekken van het weddeplafond) niet worden verhoogd, wat wij
vanzelfsprekend toejuichen; terwijl de bijdragen van de zelfstandigen zeer waarschijn(i. mattheyssens) Het gezinspensioen voor
lijk wél zullen stijgen.
bedienden zal van 1 januari a.s. af van
De P.V.V. bedriegt andermaal op een mis67.936 op 75.000 fr. worden gebracht.
selijke manier de duizenden zelfstandigen,
Een verhoging dus van 7.064 fr. Het gezinspensioen voor arbeiders wordt van, wier vertrouwen zij met foraiele verkiezingsbeloften wist afhandig te maken.
51.200 gebracht op 58.000 fr. Een verhoging
dus van 6.800 fr. De weduwen van bedienden en arbeiders krijgen een verhoging \an
• ANTWOORD OP 5 NOVEMBER (1)
12.000 fr.
Als sociaal vooruilstrexende partij verheugen wij ons over deze beduidende verhoging. Wat wij echter scherp aanklagen
is, dat de zelfstandigen eens te meer worden
achtergesteld bij deze nieuwe sociale vooruitgang. Het gezinspensioen der zelfstandigen wordt van 32.040 fr. gebracht op 36.000
fr., dus slechts een verhoging van 3.960 fr.
Het pensioen der weduwen wordt niet uitdrukkelijk vermeld zoals bij de weduwen
der weddetrekkenden, waaruit mag worden
afgeleid dat zij uitgesloten worden van de
verh(^ng van 12.000 fr. De verhoging zal
berekend worden op bazis van het gezins(w. jorissen) De parlementsverkiezingen
pensioen der zelfstandigen, dus minder dan
van 1965 brachten een verkiezingsoverwin3.960 fr. bedragen.
ning van de Volksunie, de P.V.V., het F.D.F.
De oude behoeftige zelfstandigen en hun
en de Parti Wallon.

BIJ DE PENSIOENHERVORMING

zelfstandigen

andermaal
bedrogen

na
het
p.v.v.-kongres

Oud-België heeft te Brusael met
Union Jacks kunnen vlaggen en
« brits » kunnen doen (de Vlaming
zelf kunnen de brusselse diensten
niet in «ijn taal te woord staan maar
kunnen wel wat Engels broebelen);
met Jean Schramme zal het niet
moeten vlaggen. Het avontuur van
de man, « die gans Kongo van de
Moboetoe-kliek zou zuiveren » loopt
roemloos ten einde. Hij zal als
« vluchteling » door de zorgen van
het Rode Kruis naar Malta geëvakueerd worden. Onze grote patriottieke pers, die haar simpatie en
steun voor dit avontuur nauwelijks
kon verbergen, moffelt nu de berichtgeving over deze epiloog op de
achterste bladzijden weg. Dat belet
niet dat Bob Denard, van zijn verwondingen hersteld, felle kritiek op
!K kollega » Schramme uitoefent en...
rekruteert. Het moet dus zijn, dat
sommige belangengroepen mordicus
met onruststokerij in Kongo vvillen doorgaan, waarschijnlijk op instigatie van frans-belgische kapitalistische
belangengroepen.
Dat
houdt wellicht verband met de beschuldigingen van de O.A.S. aan het
adres van België, dat overigens na
de vrijlating van de Tsjombé-gezellen van krommen aas g e b a a r t Naar
het heet zou de franse regering echter officieel Denard en kornuiten
minder voorkomend aanpakken dan
de belgische met Schramme en konsoorten deed. Ook dat is een kwestie van stijl...
Er was nog een andere Jean in
het nieuws, Jean Cocq, de lampist
die België's jongste treinramp op
het geweten heeft omdat een elektronisch brein faalde. Zonder de
man van zijn verantwoordelijkheid
te willen vrijpleiten stelt zich de
vraag, waarom men wel lampisten
ter verantwoording roept (en zelfs
in voorhechtenis opsluit, ook al zal
de maximumstraf in het geval Cocq
niet meer dan 2 jaar kunnen bedragen) doch beheerders van firma's
waar branden ontstaan die honderden mensen het leven kosten, of
rechters, die doodstraffen uitspreken die achteraf een « rechterlijke
dwaling » blijken te zijn, vrij tiit
laten gaan. Onbelangrijke bedenking in een welvaartstaat ?...

SCHIJNBEGROTING
Belangrijker kost is het nieuws,
dat met de nu al overbekende zelfvoldane glimlach van de vice-premier De Clercq de wereld werd
kond gedaan, nl. de begroting 1968.
Ze sluit zogezegd in evenwicht en
is volgens De Clercq zelfs de bazis
van een voortaan « gemakkelijker
financieel beheer », vanzelfsprekend
« indien men de aan de dag gelegde
ortodoksie ook in de toekomst huldigt ». Niemand trapt in deze vrome
leugen. De regering zwakt de voorziene uitgaven af, versterkt (op papier) de stijging van het bruto nationaal produkt (tegen beter weten
en vooral tegen de opvattingen van

de zakenwereld in) en zwaait met
bezuinigingen die er geen zijn. De
budgetaire discipline wordt erbij
gesleurd als zelf toegekend bekwaamheidsdiploma. We weten pertinent dat de hervatting van de ekonomische bedrijvigheid niet verloopt als gewenst De twee miljard
besparingen die zogezegd op de
pensioenen worden verwezenlijkt
geschieden ten koste van de sociale
sektor, welke sektor de minste der
zorgen is van deze regering, die alleen voor de kapitalisten zorgt Hoe
kan men een scholenstop gebruiken
als berekeningsbazis voor 1968, als
men weet dat deze blokkering reeds
1 september jl. ten einde liep ? Verwacht de regering werkelijk dat
wij dat slikken ? Is het niet zo, dat
deze zgn. bezuinigingen pas op
lange termijn zullen spelen doch
zeker niet nu ? Hoe kan men pronken met een bezuiniging in de universitaire sektor, als men weet dat
men daardoor de reeds grote achterstand op het buitenland nog vergroot ?
Heel dit papieren kasteel bewijst
nog eens ten overvloede, dat deze
regering van kapitalisten bezuinigt
ten koste van de kleine man en van

De overwinning van de P.V.V. in Vlaanderen was een vervalste overwinning, niet'
alleen omdat de P.V.V. in Vlaanderen,
Wallonië en Brussel de bevolking gouden
bergen beloofde op sociaal-ekonomisch gebied — tans blijkt het dat die bergen
muizen baren — maar ook omdat de P.V.V.
in Vlaanderen een vlaams masker opgezet
had.
De Brusselaars hebben echter de P.V.V.overwinning in Vlaanderen als een overwinning \an de fianskiljons geïnterpreteerd
en het l)lijkt inderdaad telkens weer dat
de zogenaamde vlaam.se P.V.V. dit niet alleen toelaat, maar ook het spel meespeelt
Vandaar dat de franstalige Brusselaars in
het offensief gingen en dal offensief doorzetten.
Het valt dan ook niet te verwonderen
dat de bedrogen P.V.V.-kiezers in Vlaanderen in opstand komen. Na de dokters, de
bedienden en de zelfstandigen nu ook de
vlaamsgezinden.
Het is inderdaad betekenisvol dat een
krant zoals « Het Laatste Nieuws » in opstand komt. Het « Laatste Nieuws » in opstand ! Men staat er een ogenblik perpleks
van.
Maar het is beïekenisvol in twee opzichten.
Ten eerste dat « Het Laatste Nieuws »
klaarblijkelijk beseft dat het zich niet meer
mag kanten tegen de grondstroming die
zich gevormd heeft en die morgen de P.V.V.
in Vlaanderen zal overspoelen.
Ten tweede dat de (jonge) vlaamse liberale generatie meer en meer afstand neemt
van de franstalige liberale fossielen in
Vlaanderen, die met hun geld de partij kopen en dus de franskiljonse lakens in de

universitaire plannen) en het « gevaar » dat deelneming aan de betoging het gesprek over de universitaire expansie met de waalse C.V.P.
zou kunnen verstoren ! Wanneer
marsjeert de C.V.P. eigenlijk ? Ze
doet het niet wanneer ze niet akkoord g a a t doch ook niet wanneer
ze wel akkoord gaat ! De klap op
de vuurpijl kwam 's anderendaags :
nu waren het de socialisten waarvoor de vlaamse C.V.P.-ers schrikhadden : mee-opstappen zou de
(nog steeds problematische) meerderheid voor de struktuurhervormingen in het gedrang brengen !
Dezelfde dag verklaarde prof. Verhulst dat zijn opvattingen over het
plan Houben verkeerd waren weergegeven. Daarmee is duidelijk de
hele C.V.P.-houding tot een zeer
dwaze, ja zelfs potsierlijke leugen
herleid.

PANTOFFELOPPOZITIE
Ook de B.S.P. mangelt het aan
verbeelding. De algemene raad van
de B.S.P. heeft nog eens bewezen,
welke zware krizis de voormalige
belgische arbeiderspartij, tans partij
der gearriveerde partijfunktionaris-

beroepsHALVE

bekeken

Neem nu reeds deel aan d»
betoging van 5 november:
stort een milde bijdrage op
p.r. nr. 4831.91 van Mevr.
De Schuyteneer - Brussel 8.
P.V.V.-Vlaanderen uitdelen.
In een opgemerkt artikel « Taal en V(A'
tracht J> heeft prof. dr. Hans van AVerveke
in « Het Laatste Nieuws » van 6 oktober
jl. afgerekend met het parti jkongres te
Knokke. In dat artikel lezen we : « In een
meertalige staat kan en mag het gebruik
van de talen in het openbaar leven niet
aan- de < vrijheid » worden overgelaten.
« Vrijheid » betekent immers hier, zowel
als in het sociale leven in het algemeen, de
vrijheid van de sterke om de zivakke te onderdrukken. Een taalwetgeving is even
noodzakelijk als een sociale wetgeving... Aa»
die taalwetgeving mag in geen geval afbreuk worden gedaan. Integendeel. De bei
ginselen waaraan wij zo even hebben herinnerd moeten nieuwe toepassingen vinden... >
Dit artikel kwam na een verslag over het
kongres te Knokke, waarin de verslaggever
het verzet van de vlaamse studenten in de
(Lees door blz. 4)

operatie voor Henri Fayat. Dat een
paar vlaamse B.S.P.-federaties zelfs
Brussel tot zijn werkelijke betekenis willen herleiden of het Vermeylenfonds in de richting van 'n halve
voogdij over Brussel evolueert
maakt nog niet de rekening van de
vlaamse socialistische meerderheid,
die vermoedelijk te Klemskerke
geen potten zal breken. Wie te
nauw met het establishment is verstrengeld doet dat niet, alle etiketten, affiches en minderheidsnota's
ten spijt

OP HET OORLOGSPAD ?
Nu het ontwerp De Paepe onder
sterk gewijzigde vorm toch op een
soort eenmaking van de pensioenstelsels neerkomt (als etape dan,
nog niet als verwezenlijking) werd
het tijd dat de ziekteverzekering
weer in het nieuws kwam. Zonderling genoeg zijn het de geneesheren, in hoofde van wie het ontwerp
Hulpiau zo sterk werd gewijzigd dat
sommigen van een kapitulatie van
de regering ten gunste van de dokters spreken, die steigeren. Later
luwde het geweld, er waren —
weeral — tikfouten gemaakt !
Durft men in de pensioensektor de
solidariteit van de ambtenaren niet
aanraken, dan durft men in de
ziekteverzekering niet raken aan
de mutualiteiten en de geneesheren,
waardoor men de paramedici en
sociale partners veel te veel over
het hoofd ziet. Beide ontwerpen komen ten slotte niet op een grondige
hervorming doch op een financieringsplan zonder meer neer. Dat is
wat men noemt politiek op — zeer
— korte termijn.

PASSÉ PARTOUT
de werkende of studerende gemeenschap en ten voordele van de bezittende klasse, die ze bovendien
eveneens hogere belastingen bes p a a r t welk « voorrecht » uitsluitend aan de werkende klasse en de
middenstand wordt voorbehouden.
Indien deze begroting dan nog boekhoudkundig zou kloppen, zou men
er eventueel een klein kompliment
'voor over hebben, doch zelfs dat
kunnen de wonderdoeners van de
Wetstraat niet eens verwezenlijken,
vermits ze van gissingen en overschattingen vertrekken, niet van
vaste, konkrete cijfers. We zullen
het a.s. lente wel ondervinden, wat
er van de prietpraat van Ie beau
Willy waar is geweest.

VLAAMSE C.V.P. BLIJFT THUIS
De vlaamse betoging op 5 november a-s. te Antwerpen zal een tiental betogers minder tellen dan aanvankelijk verwacht, vermits de
Vlaamse
C.V.P.-parlementsfrakties
besloten thuis te blijven. Dat wordt
verantwoord met twee kinderachtige argumenten : een strikt persoonlijk standpunt van prof. Verhulst (tegen Houben i.v.m. diens

sen, doorworstelt Bij gebrek aan
sprekers kon de raad zijn werkzaamheden tot een halve dag beperken, waar een volle dag was voorzien. Afgezien van het verzet van de
B.S.P. tegen de spreiding van Leuven-frans in Brabant vertelden Collard en gezellen niets nieuws. De
belastingswoede van de huidige
ploeg aan het bewind aanklagen
kan iedereen. Ddfth de B.S.P. was
niet in staat een wisseloplossing
voor te stellen, verscheurd als ze
blijft tussen progressisten, neo-realisten en de amorfe massa van het
partijprofitariaat Het valt dan ook
te betwijfelen of de vlaamse socialisten voor een nieuwe noot te
Klemskerke vandaag zaterdag en
morgen zondag zullen zorgen. Het
ekonomisch federalisme (?) van de
vlaamse B.S.P. is een erfenis van
Spinoy, de enige « kop » die de
Vlaamse B.S.P. en de B.S.P. überhaupt nog bezat doch welke voorman zich eveneens op het unitarisme blind staarde. Dat de vlaam.se
B.S.P. eventueel haar verzet tegen
de oprichting van een kiesdistrikt
Halle-Vilvoorde zou opgeven kan
men slechts uitleggen als reddings-

De rede die « Ie roi Baudhouin »
te Gent uitsprak n.a.v. het 150jarig bestaan der RU is er een voor
ieders gebruik. Elk vindt er zijn gading in. Beperken wij ons tot het
vaststellen dat de vorst voor een
interuniversitaire
samenwerking
pleitte, waarvan iedereen weet dat
ze onmogelijk is. Er is niet eens
siVifnenwerking tussen de twee universiteiten te Leuven, hoe « katoliek » ze ook zijn. Deze rede ging
aan de universitaire en politieke
realiteit van het ogenbljk voorbij.
M.a.w. zij zal even vlug vergeten
zijn als uitgesproken.

HOUTHUYS
De man, die deze naam draagt en
leider is van de A.C.V.-mijnwerkerscentrale, werd verkozen tot opvolger van A.C.V.-voorzitter Cool. Van
1 januari 1969 af. De heren zijn dan
toch « tijdig » klaar gekomen nadat
ettelijke aangezochten voor de eer
hadden bedankt omdat ze niet met
een Cool wilden opgescheept zitten,
die van achter de schermen het
A.C.V. zou blijven leiden en vooral : in allerlei organismen zou blijven vertegenwoordigen.
P-D.

(Vervolg van biz. 3)
verf zette en na de oproep van de vlaamse
liberale studenten om een nie\iwe, edite
«feamse liberale paitij te stichten.
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ANTWOORD OP 5 NOVEMBER (2)

het
brussels
neo-fascisme
(w. joiivsen) Dat de heer Vanaiidenhove dit
«Hes in koop neemt, bewijst hoe sterk hij in
de greep ligt van de brusselse P.V.V.-ers,
bij wie het voorbeeld van de Gaulle of Poujade grote invloed heeft. Wil de brusselse
P.V.V. klaarblijkelijk een soort belgische
uitgave van de N.P.D. zijn, de vlaamsgezinde liberalen spelen dat spelletje niet mee.
Een bewijs te meer dat in Maanderen de
krizii van de demokratie \'oorbij is en dat
Brussel thans die krizis dooi maakt. Het is
daar dat lans het neo-rexisme en het poujadisme volop woedt.
Hoe dan ook : de vlaamsgezinde liberalen
hebben afstand genomen van hun partij en
roepen hun aanhangers op te Antwerpen
te betogen. Dit bleek zeer duidelijk uit het
betoog van prof. Adri. X'erhulst, voorzitter
van het Willemsfonds, vorige zaterdag op
de kaderdag te Brussel. Hij bleek het eens
met de vertegenwoordigers ^'an Davidsfond,
Willemsfonds en Vlaamse Volksbeweging.
Die eensgezindheid sloeg niet alleen op
de overbrenging \an Leuven-Frans naar
Wallonië en op de splitsing van de universiteit Brussel, maar ook op diepgaande
struktuurhen omringen in het land met de
volstrekte gelijkheid te Brussel.
Met andere woorden en zonder de naam
te noemen : een federalistisch program.
Als \'olkbimie moet dit ons bijzonder verheugen ; te zien dat ons program zowel in
vrijzinnige als in gelovige kringen doordringt.
De betoging van 5 november is dus voor
ons ook een betoging voor een kapitaal
punt van ons program : politieke struktuurhervormingen.
Nu het vlaams tegenoffensief kringen bereikt heeft waarvan het een jaar terug nog
niet dierf dromen, is het klaarblijkelijk
dat onze kaders niet zullen ten achter blijven. Zij hebben tans de gelegenheid, hand
in hand te g-aan met andere Vlamingen die
een juist inzicht gekregen hebben in de
Vlaamse Beweging en die er willen voor op
straat komen.
Dat is het toch wat wij jarenlang gewenst
hebben en waar\oor wij jarenlang gewerkt
hebben.
Daarom dat 5 november en de \oorbereiding ervan zo belangt ijk is.
Omor \'anaudenhove zal op 5 november
voelen dat zijn haring in Vlaanderen niet
braadt, dat zijn vermomd franskiljons spelletje er geen ingang meer vindt.
Wil hij voor dat spelletje aanhangers \ inden, dan zal hij Vlaanderen mogen verlaten en verhuizen naar zijn franstalige oase
te Eisene.
Dat zullen we hem duidelijk maken op
5 november in onze door en door vlaamse
stad : Antwerpen.

« NIEUW VLAANDEREN »

een pozitief
jongerenblad
(led.) We hebben destijds aangekondigd
dat ei in het najaar een nieuw radikaalvlaanis tijdsclirift zou verschijnen, uitgegeven door een groep jonge mensen die, buiten iedere pai tijpolitieke bedoeling of bekomraeiniv m.iai in het reken van een

dienstbaar volksnationalisme, een blad op
het oog hadden dat zich .speciaal zou richten tot de jonge mensen op de drempel \ an
de nni^ersiteit of \an het beroepsleven.
Het eerste nummer van « Nieuw Vlaanderen » is zopas \an de pers gekomen : een
degelijk tijdschrift \an 36 bladzijden in
brochurevorm.
Het initiatief heeft een flink aantal « peters > meegekregen : in het advicskomiiee,
waarvan de lijst in dit eerste nummer woidt
afgedrukt, prijken een veertigtal namen \an
mensen met aanzien en gezag in de vlaamle beweging, die « Nieuw Vlaanderen > hun
morele steun verlenen. Enkelen onder hen
(Anloon Van der Plaetse, Luk Delaforterie,
Johan Daisne, E. Vansteenkiste, dr. P. Rubbens, André Demedts, M. Boey, mw. wwe
Dosfel, mr. W. Beernink, Alfons Ducha, teau) gaven dit eerste nummer een zeer
simpatieke aanmoediging-stekst mee. Zo
schreef Johan Daisne : « Onze jeugd loopt
niet langer slaafs mee, maar is dinamisch
en eisend. De traditionele opvoeding wordt

radikaal afgewe/en. Heldere '»ijn zonder
water, eerlijkheid ten aanzien van elk indi^idu, dat eist de echte vlaamse jeugd. Nieuw
Vlaanderen zal dit alles zonder enige twijfel helpen bereiken. Als eisende pai lij zullen
de vlaamse jongeren \ ei wezenlijken, datgene waarin onze « nationale » op\oeders
nooit zijn geslaagd... ».
En André Demedts gat hei blad \olgende
boodsthap mee op zijn weg : « Bereiken
wat hei doel van de ^laamse beweging altijd was en zal blijven, onderstelt twee zaken : macht en trouw. De grootste hinderpalen zijn onverschilligheid en nihilisme, gemis aan hart en verstand, aan edelmoedigheid en inzich( ».
Dit eerste nummer bevat, naast het editoriaal, een artikel over de betoging van 5
no\'ember, een bijdrage over fabriekssluitingen, een amnestie-artikel, een «kursiefje»
over federalisme, een onderzoek naar de
oorzaken van Vlaanderens sociaal-ekonomische achterstand en een reportage over de
Delta-werken in Nederland.

prof. gerio
Als je ergens leest dal in een of aiideie vlaamse gemeente een volksvergadering ter vo\}rbereiding van de 5 november-hetoging wordt geotganizeerd, dan
stuit je meteen op de naam van professor Alois Gerlo. De man is méér dan aktief de jongste weken en in het vooruitzicht van Antwerpen spaart hij zich geen
moeite. Het feit is voor een universiteitsprofessor zo uitzonderlijk, dat het wel
eens speciaal mag worden aangestipt.
Een kurieuze vent overigens, die Geih. Onbelwisthaai een man van de wetenschap. Hij studeerde aan de universiteiten van Gent, Bi ussel en Parijs. Hij
specializeerde zich in klassieke en Slavische talen. Of deze laatste specialiteit ten
grondslag ligt aan zijn kommunistische simpatieën dan wel omgekeerd, weten
we niet. Op zijn naam staan diverse publikaties over figuren uit de klassieke
oudheid, over Erasmus, over het Uilenspiegelepos van Charles Decoster; dit opsomminkje zegt al iets over het geestelijk landschap waarin hij zich bij voorkeur
beweegt.
Gerlo is profess\>r aan de brusselse universiteit en aan de Rijkshogere Handelsschool te Antwerpen; hij is momenteel tevens voorzitter van het Verbond
van Vlaamse Professoren dat als organizatie deelneemt aan de betoging van 5
november.
Waar hij ergens politiek thuishoort, is niet zo recht duidelijk. Gerh is na
de oorlog kornmunist geweest. Niet zo maar een meelopertje, doch een van de
paradepaarden waarmee de kommunisten jarenlang graag hebben uitgepakt :
een man van intellektueel formaat, een zeldzame witte raaf in de nogal eendere
vlucht van partijgenoten. De hongaarse opstand en de onderdrukking ervan door
de Russen hebben hem destijds een publiek protest ontlokt. Hoe sindsdien zijn
verhouding tot de partij is, weten we niet. Het ziet er naar uit dat hij een tipisch vertegenwoordiger is van wat in Duitsland genoemd woidt < die heimatlose
Linke >.
Hij is voorzitter van het Vermeylenfonds en wie dat uitmeet met het klassieke partijlA>litieke meetlatje, zou tot het besluit moeten komen dat hij in die
funktie optreedt als een socialist, als een B.S.P.-er. Want zo is het — altans c officieel >, maar in Vlaanderen zijn uiterts weinig officiële dingen juist — 'toch :
de drie « fondsen > ontlenen hun betekenis als drukkingsgroep goeddeels aan
het feit dat zij heten samen te vallen met de ideologische stromingen waaraan
de drie kleurpartijen in Vlaanderen ontsproten zijn. We kunnen echter niet geloven dat de B.S.P.-ers enig vertrouwen stellen in deze linkse vrijschutter, waarvan zij stellig betreuren dat hij het Vermeylenjcnds (hoe klein dat ding ook
weze) in handen heeft gekregen.
Maar ook uiterts-links wordt Gerlo niet zo maar aanvaard. In het licht van
de 5 november-betoging zouden we zelfs moeten zeggen : wel integendeel! De
kombattieve prof heeft haarfijn uiteengezet waarom hij er geen voorstander van
is dat een aantal linkse eisen gemengd worden in het betogingsprogramma : wat
zwaarst is nt^et, volgens hem, ook zwaarst wegen. En dat is, zo zegde hij herhaaldelijk, een brede vlaamse consensus rond een minimumprogramma
waarvan
we sterk vermoeden dat het hem persoonlijk maar zéér gedeeltelijk bevredigt
(ons ook trouwens, zij het dan wellicht om andere redenen).
Door deze houding is Alois Gerlo uiterst-links in een dubbelzinnige pozitie
geraakt. Het Den^kratisch Aktie Komitee (waarin de resten van de zgn. Vlaamse Demokraten onderdak gevonden hebben, naast de kommunisten en een aantal linkse socialisten) heeft de jongste weken zijn (overigens nogal beperkte!)
krachten bijna uitsluitend gespendeerd aan verdachtmakingen en aanvallen op
de 5 novemberbetoging. In die kringen wordt met onverholen misprijzen gezegd
dat de betoging een « papieren leeuw » is (zoals je ziet : Mac maakt scltooll),
dat ze ingericht wordt door een troepje belachelijke minimalisten die lenslotte
niets anders zijn dan de aandeelhouders in de winstgevende N.V. Moeidertje
Vlaanderen en dat de promotors ervan evenveel stevige steunpilaren van het establishment moeten geheten worden.
Alois Gerlo als kariatide tinder het establishment! Geen ernstig mens zou
op die gedachte gekomen zijn, behalve dan de in hun intellektualistische gettootfe
opgesloten jongetjes die — wonder gerDoeg— « du même bord » zouden moeten
zijn als de linkse prof. Maar zijn dan ernstige mensen ?
Hoe dan ck)k, je kan er niet onderuit vast te stellen dat Gerlo de moed heeft
van de tegendraadsheid en van — wat nog véél zeldzamer is — de politieke eenzaamheid. Wie die moed onderkend heeft, is meteen geneigd om aandachtig 'te
luisteren naar ivat de prof te ve) tellen heeft — ook als-ie er helemaal niet (of
niet helemaal) mee akkoord kan gaan.
Misschien is het woord van de « heimntlo<;e Linke > wel helemaal verkeerd
icaar het Gerlo betreft.
Misschien ligt de sleutel l\ot zijn opvattingen, tot zijn politiek heimatloos
zijn, juist in het feit dat hij een der weinige linksen is met een heimat — met
een vadeiland. Ook het onze!
dio Genes.

De uitgevers zullen uit dit eerste nummer
stellig heel ^vat geleerd hebben; zo o.m. zul.
len ze het er wel over eens zijn dat de toon
en de \ormgeving nog méér moeten aangepast worden aan hel publiek dat ze willen
bereiken.
We wensen « Nieuw Vlaanderen > een
lange en \oorspoedige loopbaan. We zijn er
van overtuigd dat dit jongerenblad een zeer
belangt ijke en pozitieve bijdrage kan leveren in onze strijd. En we hopen dat heel
wat ouderen, door het nemen van een
abonnement, c Nieuw Vlaanderen > de nodige ai-mslag zullen helpen geven om zijn
taak bij de jeugd te vervullen (6 nrs per
jaargang; 50 fr., steunab. vanaf 80 fr.; prk.
40.82.60 van « Nieuw Vlaanderen >, Brouwerstraat 74, De Panne).
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FRANKOFONE VOORLICHTING

germinal
zag "dossier
brussel"
(ted.) El staat op pagina 2 een lezersbrief
van iemand uit Hekelgem die op 2 oktober
naar de uitzending « Dossier Brussel > in
de reeks « De vlaams-nationale gedachte en
aktie » op de T.V. heeft gekeken. Die man
heeft vooral gewaardeerd dat het een pozitieve uitzending is geworden.
We geloven dat onze lezers die de uitzending eveneens hebben gezien, het in grote
trekken eens zullen zijn met de briefschrijver : « Dossier Brussel » was inderdaad een
pozitieve uitzending en zij brak inderdaad
met de klassieke vlaamse grieventrommel,
o.m. door een poging te doen om de brusselse mentaliteit duidelijk te maken en door
te zeggen dat iedere ongenuanceerde vijandigheid tegenover de hoofdstad verkeerd is.
Dit gezegd zijnde, willen we u niet onthouden hoe de Walen en francofonen over
deze uitzending (die ze niet gezien hebben,
want « la TV flamande » bekijken ze niet)
voorgelicht werden door het franstalig
B.S.P.-weekblad < Germinal >. We vertalen:
« Men kan niet genoeg het schandaal aanklagen van de uitzendingen op de B.R.T,,
zoals bijvoorbeeld die van 2 oktober te 22
uur onder de titel « De Vlaams-nationale
gedachte en aktie ».
< Men toonde er de martelgang (?) van
de Vlamingen te Brussel, schandalige stad
die hen berooft van al hun rechten en zelfs
van het gevoel, te behoren tot de vlaamse
gemeenschap (?). De uitzending was doorspekt met lage anti-brusselse ophitsingen,
zoals de aansporing tot de kijkers die zich
desondanks nog naar Brussel begeven om
er uitsluitend gebruik te maken van de nederlandse taal en om te weigeren, ook maar
één enkele frank achter te laten in een winkel of een herberg met een eentalig frans
uithangbord ».
< De heer Vanaudenhove heeft mooi te
prediken over de eenheid der Belgen tegen
de ekstremisten. >
< Is de officiële B.R.T. een ekstremistische
winkel ? >
«•Het is in ieder geval spijtig dat de francofonen nooit naar de B.R.T. kijken. Ze
zouden er, naast artistieke programma's die
vaak goed zijn, ongelooflijke zeveraars wier
mond druipt van fanatiek nationalisme kunnen zien. Ah ! Wat zou er geschreeuwd worden indien de R.T.B, haar antenne afstond
aan overtuigde walHnganten of alleen maar
aan melo-dramatische reporters die de «martelgang» zoudeni tonen van de ontelbare
francofonen in de vlaamse voorsteden van
Brussel, waar ze opgeslokt worden door het
maquis van de verplichte vervlaamsing.
Terwijl te Eisene, Schaarbeek of St. Gillis
het gemeentepersoneel moet omschakelen
op het' vlaamse uur om enkele tientallen
zogezegd eentalige vlaamsvoelenden onderdanig te dienen en te eren »,
U hebt de uitzending gezien en u hebt
nu de tekst van < Germinal » gelezen. Meteen weet u hoe het komt dat de Walen en
francofonen nooit ofte nimmer enig begrip
voor Vlaanderen kunnen opbrengen; hun
persorganen bedriegen hen van 's morgens
tot 's avonds. En de hele nacht door, als het
moet t
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KADERDACEN
De K a d e r d a g e n te Heist-opden-Berg en volgende w e e k
zondag t e Deurie aan-de-Leie
ontlenen h u n bijzonder b e l a n g
a a n het feit, d a t zij m e t e e n de
inzet zijn v a n h e t offensief
d a t de Volksunie over heel
V l a a n d e r e n tegen de P.V.V. zal
voeren. l i e t eerste p r o p a g a n d a m a t e r i a a l is van de p e r s gekom e n en zal op de K a d e r d a g e n
w o r d e n bedeeld.
H e t hele p a r t i j k a d e r w o r d t
n o g m a a l s d r i n g e n d verzocht,
aanwezig t e zijn op deze belangrijke najaars-Kaderdagen.

GEHALVEERD
De beslissing van de vlaamse
C.V.P.-parlementairen om op 5
november hun kat naar Antwerpen te sturen, brengt een
aantal mensen in een uitzonderlijk lastig parket.
Zo bijvoorbeeld
professor
Frans Van Mechelen. Als prominente figuur in de Vereniging van Vlaamse Professoren
is hij mede-inrichter van de
betoging. Als C.V.P.-kamerlid
is hij er tegenstander van.
Krijgen we te Antwerpen een
gehalveerde prof te zien, die
op één been meehuppelt in de
betoging ? Of weegt de partijoekaze zwaarder dan de rest ?

BOERENOPSTAND
Te Kallo is het tot incidenten gekomen, omdat de boeren
geen fatsoenlijke en geen tijdige uitbetaling kregen van de
vergoeding voor de grondonteigeningen waarvan zij het
slachtoffer waren. Het incident,
temidden van een reeks boerenbetogingen elders, is simptomatisch : al te weinig wordt
bij de industriële en urbanistische planning rekening gehouden met de landbouwbelangen.
De kwaal zit trouwens nog
dieper : de verworvenheden
van de welvaartstaat gaan
goeddeels voorbij aan de land-

bouwers die, ondanks produktiviteitsverhoging en aanpassing van het sociaal statuut,
steeds meer achterop raken
bij de rest van de bevolking.
De boerenopstand is een logische en begrijpelijke reaktie.

INTERPELLATIE
P.V.V.-KÓNGRES
Volksvertegenwoordiger
F.
Van der Eist, voorzitter der
Volksunie, zal bij de herneming der parlementaire werkzaamheden de eerste-minister
intefpelleren « over de gevolgen van het P.V.V.-kongres op
het regeringsbeleid ».
Ook in het parlement zal het
V.U.-offensief gevoerd worden!

plomatisch — te protesteren
ot o m h u n ongenoegen te laten blijken.
We vragen ons e c h t e r af,
w a a r o m er op het kongres zelve geen enkele s t e m is opgegaan o m te zeggen w a t d o o r
enkelen nadien is geschreven
en d o o r velen b m n e n s k a m e r s
beaamd.
I n de p a r t i j zelf, op de kongressen h e b b e n d e vlaamse lib e r a l e n niets, m a a r d a n ook
niets te vertellen. Alle protesten na d a t u m h e b b e n m a a r een
enkel rezultaat : d a t Vanaudenhove g n n n i k e n d k a n zeggen « zie j e wel d a t ze in de
P.V V. h u n gedacht mogen
schrijven » !
Dat gedacht k a n i m m e r s
geen k w a a d voor de m a n u i t
Diest Wél voor Vlaanderen :
het verschaft de P V.V. nog altijd de schijn van de schim v a n
een vlaams alibi.
K o m a a n , vlaamse demokratische liberalen, : k o n s e k w e n t
zijn. Trek eruit !

GEMALEN
MENSENBEENDEREN

EEN SUKSES
De vergadering die verleden
zaterdag in de brusselse Beursschouwburg werd gehouden
ter voorbereiding van de betoging van 5 november, is een
groot sukses geworden. Honderden bestuursleden en militanten van de inrichtende verenigingen waren opgekomen ;
de pers was goed vertegenwoordigd en wijdde uitvoerige
verslagen aan de bijeenkomst.
Er was een sfeer van geestdrift en vertrouwen. Over heel
het Vlaamse land zijn honderden mensen dag aan dag bezig
met de voorbereiding van de
betoging.
De vergadering van 7 oktober was een goede inzet en een
belofte voor 5 november zelf.
Vanaudenhove en zijn neo-fascisten ten spijt !

AKKOORD, MAAR...
We hebben elders in dit blad
al verteld, dat het ongenoegen
van veel vlaamse liberalen
over het P.V.V.-kongres te
Knokke tot uiting kwam zelfs
in de blauwe dagbladpers en
met name in « Het Laatste
Nieuws ».
We vinden het heel verdienstelijk dat er nog een paar
vlaamse liberalen de moed
hebben om — zij het zéér di-

Scheepsladingen grof gemalen beenderen werden in franse havens niet gelost, te Antwerpen wel. Nu een pools
schip opnieuw met een dergelijke lading toekwam, werd
nogmaals wegens besmettingsgevaar een kontrole uitgevoerd. Daarbij kwam vast te
staan dat de lading niet alleen
uit dieren doch ook uit mensenbeenderen
bestaat.
Het
blijkt dat men in India uit de
Ganges in ontbinding verkerende mensenlijken opvist en «uitbeent », om deze samen met
dierenresten naar Europa te
sturen! Het beendermeel dient
voor de aanmaak van gelatine,
lijm en meststoffen. Nu stelt
zich de vraag : komen met deze lugubere ladingen ook de
mikroben niet mee van cholera, gele koorts, pokken, tyfus,
pest ? Is het met onze opvattingen overeen te brengen, afgezien van de riziko's, dat
menselijke overblijfselen zo
maar voor industriële doeleinden worden aangewend ? Het
is niet omdat een antwerps socialistisch blad daarin geen
bezwaar ziet en alleen aan de
gevolgen denkt, dat dit aspekt
van de zaak niet telt. We menen : minstens evenveel als
de mogelijke gevolgen inzake
volksgezondheid.

OPNIEUW NAAR SCHOOL
Of} 19 vovembei te Leuven en of) 26 ntmember te Cent beoint de ticeede lessencyklus Tan Ift « jwlUwk
voimiiigsuiUttuut
Lodewijh Dosfel ».
Dezer)klus wordt in maait 1968 plechtig besloten m hel Furopahuts te Bemeten in Nedeilnnd, waar — in heelncdeilandse
geest — een Nooid Zuid-colloquivm u^jult gehouden en uaiir tevens de bievetten zullen tvoiden nitgeieikt. Tussen deze uüeisle
data lige^en 4 leszondagen met 16 lessen, bespiekingen en seintnai leoefennigen.
Ja, in dit ttjdsgewiicht moet leclrr volwassen mens opnieuw
naar school! Geleeide sociologen hebben het op piangende irijie
aangetoond : m een tijdperk van rex*jlutwnair snelle veranderin»
gen doet zich voor alle mensen, maar biezonder toch vooi kaderleden van ofh het even welke vetenigmg of instelling, de noodzaak voelen van begeleidende voiming.
Als men dan even wil bedenken, dat het politiek beleid al de
zo uiteenlopende maatschappelijke verschijnselen .ijl voimgeving
moet biengen, en du in steeds sneller verandeiende situaties, dan
kan toch niemand ook maar één ogenblik twijfelen aan de noodzaak van begeleidende voiming voor de kadei leden van een politieke pa) tl].
Het vormingspioces van ieder mens — in kontnkt met de
anderen, de hele samenleving en kuituur — is zo tngiijpend, dat
men wel van een wordingsp,\jces mag gewagen. Dit wordingspioces houdt nooit op, is nooit af! Opxoedmg, ondencijs, vorming zijn niet gebonden aan de hndei- en jeugdjaren.
Eigen aan voiming is tevens de spanning tussen traditie en
vernieuwing. Eneizijds, wordt door de opvoeder waarde^Xil erfg*jed oveigediagen (de naam Dosfel is hier betekenisvol), maar
andeizijds voegt de opvoeder daar ztjn nieuw veroverde geestelijke ervaring aan toe en geeft weer door aan de jongeren m een
vcA>rtdiirende openheid tegenover de reakttes en veiworvenheden
van de jongere generaties.
Het komt er dus op aan dat er zich geen kortsluiting zou
voordoen tussen ouderen en jongeien, dat er geen afsluiting worde bewerkt tussen de verschillende aspekten van het politiek bestel. Het Dosfel-instituut wil een instrument van « doorstroming >
zijn, niet alleen tussen de zich opivlgende generaties van vlaamsnationalisten, maar tevens tussen de belangengebteden onderling
in het politiek bestel.
De rekrutering en de werking van het instituut zijn daarop
gelicht.
Op stuk van rekrutering zijn wij hieiin reeds geslaagd van
bij de aanvang : aan de korte voorjaarscyklus 1967 werd deelgenomen door 230 kursisten uit alle sociale milieus — academici en
arbeiders, studenten, bedienden en landbouwers — en uit ver
uiteenlopende leeftijdsklassen — van 18 tot 80 jaar! — waarvan
210 op 9 april 1967 in het kongressenpalets te Brussel het eerste
brevet mochten Xmtvangen.
Dat is een ere-palmares, dat velen ons zullen

benijden.

De voorjaarscyklus 1967 was slechts een beknopte uitgave
van de bazis-cyklus van het Dosfel-instituut. De wintercyklus
1967-68 is de eerste normale bazis-cyklus voor politieke vorming
en omvat het dubbel aantal lesuren van de voorjaarscyklus.
Maar ctoA de werking, de meïode van het Dosfel-instituul
wil aan de eisen van verantwoord voimingswerk voldoen. Naast
de kultuuroveidracht
door inleidende lessen worden paneeldiskussies, groepsgesprekken en êeminarie-oefeningen
ingeschakeld
en daarenboven een persoonlijk verslag of verhandeling.
Ons politiek vormingsinstituut is echter geen akademisch instituut, waar de pi\)blemen nu eens netjes uit de doeken worden
gedaan. Op bladzijde 6 van de keurige prospektus lezen wij :
« Als modern voimingsmstituut zullen we kursisten, die een bijzondere bekwaamheid verworven hebben of bezitten, aanmoedigen om hun talent ten dienste te stellen van de vlaams-nationale
politieke werking >.
Wanneer een Lodewijk Dosfel of een Lodewijk De Rael hun
vlaamsgezinde medestanders steeds aanspoorden tot vorming en
verv\}lmaking, dan was dit tnei het oog op engagement ten bate
van eigen volk.
De politieke bazis-cyklus die in ttovember aanvangt, zal taeuirschijnlijk om de twee jaar worden hernomen, volgens de noden
van de kadervernieuwing. Het Dosfel-instituut bepeikt zich echter niet tol de inrichting van deze politieke vormmgscyklus. Het
is tevens be^an én met de permanente én met de okkazionele
kaderscholing.
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In de jaren of seizoenen dal er geen bazis-cyklus wordt verstrekt, zal het Instituut colloquia Xirganizeren over politieke,
ekonomische en sociale vraagstukken, waaraan alleen brevethouders van het Instituut zullen tragen deelnemen. Het winterprogramma 1968-69 is in grote lijnen reeds uitgestippeld : diie naweek-colloquia (die eventueel over meerdere naweken kunnen
worden gespreid) zullen u\)rden ingericht rond volgende problemen : « Parlementaire demokratie en partijpolitiek *, « Ekonomisch ontwikkelingsplan voor Vlaanderen *, « Ruimtelijke ordening en grondbeleid in dienst van de volksgemeenschap >.
In de loop van 1968 zal het Dosfel-instituut daarenboven van
wal steken met een « sprekersschool », vck)r de opleiding en vervolmaking van politieke redenaars en voorzitters van politieke bijeenkomsten en gespreksgroepen. Om hieraan deel te nemen it
eueneem het brevet vereist.

De « flessenhals » van Groenendaal — het onooglijk viaduktje — gaat verdwijnen. Tot groot ongettoegen van de nachtelijke propagandisten, die er hun hartekreten gingen op schilderen.

M. COPPIETERS,
Direkteur Dostel-lnslituul.

IEÜGD3G VOORBEELD
De jongeren geven vaak de
o u d e r e n het goede voorbeeld,
ook in de politiek. Te St. Nik l a a s bijvoorbeeld is er, oorspronkelijk op initiatief van de
Volksunie-Jongeren, een kont a k t g r o e p van politieke jongerenbewegingen o n t s t a a n die
zich niet stoort aan de partijgrenzen.
Deze jongeren hebben vastgesteld dat er een dringende
n o o d bestaat aan r u i m e r e politieke informatie en dat het
n u t t i g is, het s t a n d p u n t van de
politieke tegenstrevers beter
t e leren kennen. Ze willen daar
zélf w a t gaan aan doen.
Op een perskonferentie verleden week zatei dag hebben ze
o.m. aangekondigd dat ze op
20 oktober (in de salons Carlt o n , Stationstraat te St Nik l a a s ) een symposium inrichten, w a a r o p een spreker van
ieder d e r vijf partijen zal handelen over de kijk van zijn
p a r t i j op de d e m o k r a t i e .

BURCERVADEREM
CONTRA ?
de

Te dier gelegenheid zal voor
Volksunie het woord ge-

voerd worden door m r . Hugo
Schiltz.
De jongerengroepen van St
Niklaas verdienen een p l u i m
voor dit mitiatiet. Dat is echter niet de mening van de
vroede gemeentevaderen. H e t
kollege van b u r g e m e e s t e r en
schepenen voelde er niets voor
de vergaderzaal van het stadhuis ter beschikking van d e
jeugd te stellen : het gmg imm e r s o m « een politieke bijeenkomst ».

ZES GENERAALS
far werd*:i zes nieuwe generaals in het leger b e n o e m d .
Even kijken, van w a a r ze zijn :
Rivière,
Flawinne,
Aarlen,
Dion-le-Mont, Anderlecht en
Antwerpen.
K o m m e n t a a r is — zo d u n k t
ons — helemaal overbodig !

TORNADO
Over de t o r n a d o te Oostmalle en in de Westhoek zijn de
geteisterden nog lang niet uitgepraat. H e t ongenoegen van
de getroffenen over de laattijdige en slechts zéér gedeeltelijke schadevergoeding groeit
met de dag. In Nederland en
F r a n k r i j k w e r d e n de getroffe-
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De waterverontreiniging
door petroleum
is in het nieuws : enkele maanden na de ramp met de
« Torry Canion » en enkele weken na de schipbreuk
van een petroleumhchter
op de Schelde is er
nu de weinig prettige epiloog van de inhuldigmg
der Zandvliet sluis, de ontsnapping
van duizenden tonnen ruwe aardolie uit een lekke tank van de
petroleumhaven.
nen p r a k t i s c h volledig vergoed
voor de geleden schade ; hier
b e p e r k t alles zich tot een slordig overhandigde aalmoes.
In de a n t w e r p s e provincier a a d heeft de Volksunie getracht, er w a t aan te doen. Ze
stelde voor d a t een krediet van
5 miljoen voor Oostmalle zou

u i t g e t r o k k e n worden Dat kon
er, blijkens d e m e e r d e r h e i d ,
niet van af : er w e r d slechts 1
miljoen voorzien.
Ook in het p a r l e m e n t zal de
Volksunie de k a t de bel aanb i n d e n : volksvertegenwoordiger Mattheyssens zal interpelleren over deze kwestie.

HUICHELAARS

OPPERBEST
Geweldig \eel ervaring met mensen is
er wel niet toe nodig, maar toch wel en ge
ervaring om zo iets te merken. Wie die
« enige » ondervinding heeft, kan als het
ware lichamelijk aanvoelen vianneei iemand zo maar wat lucht in beweging
brengt, in plaats van écht te spreken. Wie
zo maar wat geluiden voortl)rengt, houdt
zich meestal bij zeer algemene en schijnbaar grote woorden, üe grote woorden
van het ogenblik, of de grote woorden
waarvan de spreker meent dat ze altijd
groot zijn. Woorden waarvoor hijzeli zou
moeten huiveren, zijn als doodgewone
kaatsballen waarmee hij als een kind
schijnt te spelen. Nenirod ontkomt niet
aan de m<iruk dat bv heel veel zondagpredikanten van vroeger en van vandaag
en van morgen tot deze kategorie moeten
gerekend worden. Maar politiekers ontkomen heel zeker niet aan dit gevaar. Ken
oude engelse annekdote verhaalt over een
lid van het parlement dat droomde dat hi|
een toespraak hield en toen hij wakker
weid inderdaad vaststelde dat het zo was!
Dergeli|k gepraat in de lucht weerstaat
ecliter niet aan de toetssteen van de konkrete wei keliikheid. « Vrijheid'», « gelijkheid », « eendracht », « eenheid »,
« vaneilandsliefde » krijgen maar zin als
de richting duideHjk wordt waarin konkreet gezocht wordt naar die « vrijheid ».
i gelijkheid »... En het is een bijna wonderli|k samenvallen van feitelijke gegevens dal toelaat het holle en zinloze gepraat en geschreeuw \an het P.L.P.-kongres te Knokke te toetsen aan konkrete
plannen en schikkingen.
Het hooghartig afwijzen van het Nederlands als tweede taal voor het ras der
supermensen dat ons regeert was al een
dergelijke toets tijdens het kongies zelf.
Maar de openingsrede van de rektor van
de brusselse universiteit, die vrij van alle
demokratische invloeden het unitaire statuut van zijn professorenkorps, studenten en administratie beschreef, was een
echte openbaring. Het is hierbij zonder
belang in welke mate hier de een op de
ander afgestemd zou kunnen zijn. Belangrijk is alleen dat deze unitair denkende
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universiteitsrektor, in overeenstemming
met zijn eveneens unitair denkende inrichtende macht, op een konkrete wijze
heeft uitgedrukt hoe hij die unitaire struktuur ziet en wenst en wil.
Titel en holle woorden tegelijk zijn :
de volledige gelijkheid van de talen en
van alle personen die een van deze talen
« verkozen » hebben. (Ter herinnering :
dit « verkiezen » van een taal is het beginsel zelf van de vervalste talentellingen . . ) . Even hol gepraat is, dat in de unitaire beheerraad, in de unitaire fakulteiten, in de unitaire administratie, bij de
betrekkingen van de universiteit met nietuniversitaire instanties, het feitelijk gebruik van de talen en de aanwiizing van
personen voor funkties en opdrachten
volledig onafhankeliik van de taalgroep
zal zijn. Dergehike woorden herinneren al
te zeer aan de belgische grondwet van
1880 en aan de welv\illende uitleg die
enkele tientallen jaren later van deze
grondwetteliike « vriiheden » v\eid gegeven.
Konkreet sluit een dergelijke «vrijheid»
ook in 1967 volgens de hooggeleerde heer
rektor van de volledig vrije universiteit
van de hoofdstad van ons geliefde vaderland in, dat niemand kan verplicht worden de « andere nationale » taal te kennen. En dat met een dergelijke kennis
evenmin kan rekening worden gehouden
bij de benoeming tot gelijk welke funktie.
Hoe dan de niet-benoemden, zij die de
« benoemde » onwetende nodig hebben,
hun zaakjes moeten regelen ? Wel, de
hooggeleerde heer rektor heeft er aan
gedacht : er zouden wellicht nog een
soort « adjunkten » als tolken kunnen
aangeduid worden. Een paar slimme « inboorlingen » die hun uiteraard dwaze en
minderwaardige rasgenoten wegwijs kunnen maken.
Opperbest • de kolonizatie moet ergens
her-beginnen ! Opperbest : het ideaalbeeld van een unitair vaderland in het
jaar 1967 werd ons geschetst ! En de
knechten kunnen aantreden !
NEMROD.

De Vlaamse C.V.P.-ers tonen
zich vreselijk v e r o n t w a a r d i g d
over Vanaudenhove's voorstellen o m de besluiten van de
k o m m i s s i e Meyers gewoonweg
bij v o l m a c h t w e t t e n af te k o n
digen.
W a a r o m die v e r o n t w a a r d i g i n g ?
De Vlaamse C.V.P.-ers vechten
eens te m e e r op het v e r k e e r d e
front. Zij h e b b e n destijds aanvaard, zich hopeloos te laten
minorizeren in deze k o m m i s sie die samengesteld is uit 12
C.V.P.-ers, 12 socialisten en 12
P.V.V.-ers ; iedere p a r t i j g r o e p
op zijn b e u r t is o n d e r v e r d e e l d
in zes franstaligen en zes Vlamingen. Bij de zgn. Vlamingen
zetelen e r d a n nog een a a n t a l
franskiljons.
De Vlaamse C.V.P.-ers hebben zich w e t e n s en willens in
de muil van de tijger gewaagd.
Nu die muil dreigt dicht te
klappen, m o e t e n ze h e u s niet
schreeuwen.
V a n a u d e n h o v e op of n e e r :
de (voorlopig toch n o g ) sterkste Vlaamse politieke fraktie
heeft zich van m e e t af aan in
een v e r h o u d i n g van één tot zes
laten dringen. L o u t e r uit schrik
en gemakzucht, w a n t zodoende
waren de heren er weer voor
een tijdje van ontslaan o m de
strijd te voeren w a a r hij m o e t
gevoerd w o r d e n en w a a r zij
het s t e r k s t s t a a n : in h u n partij, in het p a r l e m e n t .

NAKLANKEN
P.V.V.-KONCRES
Het P.V.V.-kongres heeft in
Vlaanderen een zéér slechte
p e r s gekregen. Zelfs liberale
k r a n t e n h e b b e n , in de m a t e
dat h e n d a t mogelijk is, uiterst
zuur gereageerd. H e t « Laatste
Nieuws » p a k t e de dag n a h e t
kongres uit m e t een b e k n o p t
en kritisch verslag, w a a r i n
veel a a n d a c h t w e r d besteed

aan de wijze w a a r o p h e t amend e m e n t Boey (over h e t verplichtend stellen van het onderwijs in de tweede landstaal) door V a n a u d e n h o v e diktatoriaal w e r d v e r w o r p e n . Enkele dagen later schreef prof.
Van Werveke in dezelfde k r a n t
een artikel dat, in een weliswaar
diplomatische
vorm,
frontaal inging tegen d e opvattingen van V a n a u d e n h o v e .
Het Liberaal V l a a m s Stud e n t e n v e r b o n d heeft zich m e t
een a a n de p e r s meegedeelde
motie gericht tot het Liberaal
Vlaams Verbond, m e t het verzoek o m over te gaan tot d e
o p r i c h t i n g van een liberale
Vlaamse p a r t i j « die beantw o o r d a a n de noden van de liberale Vlamingen, die geloven
in de d e m o k r a t i e en de vrijheid en zich niet langer willen
neerleggen bij de waalse en
brusselse s u p r e m a t i e in de
P.V.V. ».
Als h e t zo gesteld is m e t h e t
groene (eigenlijk : h e t b l a u w e )
hout, w a t dan m e t het d o r r e ?
De k n o k k e n s e h a r i n g zal in
V l a a n d e r e n niet b r a d e n , Vanaudenhove 1

LEUVEN
NAAR BRABANT
Zoals onze lezers r e e d s weten
uit de d a g b l a d p e r s heeft het
« K o ö r d i n a t i e k o m i t e e Taalreling H o g e r Onderwijs » besprekingen gevoerd m e t h e t waals
« Comité c e n t r a l de Defense de
r U n i v e r s i t é de Louvain ». Deze b e s p r e k i n g e n h e b b e n geleid
tot h e t opstellen van een gemeenschappelijk kommunikee
w a a r i n h e t plan van ontsluiting van geheel B r a b a n t voor
de leuvense universiteit onaanvaardbaar
wordt
genoemd
voor de twee taalgemeenschappen.
Dit
waals-vlaams gesprek
doet de brusselse « Libre Belgique » n a t u u r l i j k steigeren.
H e t blad verwijt de waalse ges p r e k p a r t n e r s op alle toonaarden dat ze v e r r a d e r s zijn van
de goede u n i t a i r e leuvense
zaak, g a n g m a k e r s van de overheveling en een soort vijfde
kolonne van het vlaams imperialisme.
Telkens w a n n e e r Vlaanderen en Wallonië direkt m e t
m e k a a r gaan p r a t e n , valt francofoon Brussel op zijn gat van
schrik en koleire.

WIJ

HET VOOR
Ook verleden zondag is het
aan de kerk van de vilvoordse
wijk « Het Voor » tot incidenten gekomen naar aanleiding
van Vlaams protest tegen franse kerkdiensten. De wijk Het
Voor ligt, zoals onze lezers weten, op grondgebied van de
eentalig-nederlandse gemeente
Vilvoorde; deze nieuwe wijk
die door de franskiljons «Beauval » genoemd wordt, is in
overgrote meerderheid door
nederlandstaligen
bewoond.
Nochtans verzorgt de plaatselijke geestelijkheid er de kerkdiensten voor de helft in het
Frans !
Vci leden zondag waren er
meer dan 250 vlaamse gelovigen opgekomen om daartegen
te protesteren; de toegang tot
de kerk werd hen ontzegd. Het
kwam tot de gebruikelijke relletjes, waarbij de vilvoordse
politie zeer verstandig optrad.
Naar verluidt zal er volgende zondag te 11 uur weer worden geprotesteerd !

JAN VERROKEN...
Een der hardnekkigste tegenstanders van C.V.P.-deelneming aan de betoging op 5 november was Jan Verroken. Hij
verdedigde op de samenkomst
van de C.V.P.-Kamer- en Senaatsfrakties zijn standpunt
o.m. met het argument, dat
deelneming aan de betoging
een belemmering zou vormen
voor de onderhandelingen die
tans « op hoog niveau » worden gevoerd.
Verroken speelt weer eens
voor grote staatsman ! En
kijkt helemaal het feit over het
hoofd, dat de betoging juist
werd ingericht door de gematigde kultuurverenigingen omdat deze tot het inzicht gekomen zijn dat het jarenlang gepraat, al dan niet op het «hoog
niveau » van Verroken, geen
aarde aan de dijk heeft gebracht.

...TE ANTWERPEN
Verleden donderdag werd te
Antwerpen het voordrachtenseizoen van de Kontaktklub ingezet met een colloquium over
het probleem Brussel, waaraan deelnamen : Frans Van
der Eist, Jan Debrouwere,
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Mare De Cock en Jan Verroken.
De kommunist Debrouwere
praatte een flink eind naast de
kwestie, de linkse socialist
Mark De Cock vertelde enkele
intelligente en juiste dingen,
de Volksunie-voorzitter was
sterk op dreef en plaatste gepast enkele vinnige replieken.
Over Jan Verrokens aandeel
in het debat kunnen we spijtig
genoeg niets zeggen. De jongen
was zo verward, raakte zo
vaak in de knoop van zijn eigen welsprekendheid (!) en
hakkelde zo moeizaam doorheen^ zijn gedachten (?), dat
iedere samenvatting of appreciatie achterwege moet blijven.
Hoe zeggen de Fransen het
ook weer ? « Wat degelijk
doordacht is, wordt klaar uitgesproken ».

VETTE KAAS
De heren die zich, in de
schoot van de fameuze kommissie Meyers, gelasten met
het redden \'an het vaderland,
zullen alvast niet van armoede
en mizerie omkomen.
Ze ontvangen 500 fr zitpenningen per vergadering, met
een maximum van 5.000 fr per
maand. Voor wat hun reis- en
verbUjfkosten betreft, worden
ze gelijkgesteld met direkteurs
-generaal. En bovendien raag
de voorzitter nog onkostenstaten indienen tot een beloop
van 100.000 fr per jaar.
Als de 36 redders van het vaderland in die kommissie zich
een héél klein beetje inspannen, verteren ze samen per
jaar twee miljoen en een
kwart. Alleen aan zitpenningen. En gezwegen van de onkosten.
In de volksmond noemen ze
zo iets « een rekening voor het
sterfhuis » J

NUL
VOOR VLAANDEREN
Bij sommige van onze diplomatieke vertegenwoordigingen
in het buitenland is er een
post van militair attaché voorzien. Zo'n militair attaché is
eigenlijk de officiële vertegenwoordiger van het belgisch leger in het buitenland.
Er zijn twaalf militaire attache's. In dat hele dozijn is er
geen enkele van het nederlands
taalstelsel te vinden; er zijn

De parlementaire werkzaamheden — kommtsslevergaderingen
vervroegde komerbijeenkomst —
hervatten : de auto's van « gewone » burgers die drie maand en halj hun parking op de P-plaatsen
vonden, worden gewoon weggesleept.
er slechts drie die als tweetalig te boek staan. Hoe grondig
die tweetaligheid is, moge in
het midden blijven.
Samengevat komt het er op
neer dat slechts franstaligen
waardig bevonden worden om
het leger, dat meer dan drie
vijfden van zijn manschapseffektieven uit Vlaanderen haalt,
in het buitenland te vertegenwoordigen.
Wat hebben de vlaamse ministers van Landsverdediging
op hun departement al die jaren gedaan ? Zeeslag gespeeld
met hun sekretaresse, veronderstellen we.

ZANCWEDSTRIJD
Vice-premier Willy De Clercq
is enkele dagen geleden het
woord gaan voeren te Anderlues in Wallonië. Een deel
van zijn gehoor scheen maar
matig ingenomen met de redevoering, want de gekrulde
werd voortdurend luidruchtig
onderbroken. Heel demokra-

tisch is zo'n tegenmanifestatie
tijdens een spreekbeurt wel
niet, maar daarvoor kan De
Clercq zich toch lastig beklagen : in de P.V.V.-P.L.P. wordt
met de demokratie nog al op
een andere manier het zotteke
gehouden.
De rijkswacht van Anderlues
moest zich met de zaak bemoeien, maar bleek zo goed als
machteloos tegen de onderbrekers. Het optreden van de gendarmes was trouwens olie op
het vuur : de tegenbetogers begonnen de « Marseillaise » te
zingen.
De Clercq replikeerde met
het volmondig aanheffen van
de « Brabangonne ».
Hartroerend
schouwspel,
waaraan alleen nog maar de
grote aria uit de « Stomme
van Portici » ontbrak 1

«NEUF MILLIONS»
Een doorgaans zeer interessante T.V.-uitzending van de

woordelijken door de knieën gegaan t
In « Voor Allen » van 30 september jl.
werd zelfs geen poging meer aangewend om het eigen gezicht te redden.
Waar vroeger kolommen-lange artikels
de
waarheid in een niet te stuiten woortigd zijn ». Deze grove leugen stond
letterlijk
en met deze woorden in denvloed moesten verdrinken, werd in
« Voor Allen » van 2 september en « Voor Allen » van 30 september zelfs
werd, met dezelfde woorden, in « Voor deze taktiek niet meer toegepast. Het
Allen » van 16 september
herhaald. enige dat ze gevonden hebben om hun
Het is beschamend te moeten vaststel- vernederende onmacht tot antwoorden
len dat een B.S.P.-volksvertegenwoordi- nog enigzins in een rookgordijn te kunger soortgelijke onwaarheden voor zijn nen hullen, zijn scheldwoorden en verrekening durft nemen. Het is zo moge- dachtmakingen : de zeven magere palijk nog meer beschamend dat de ragraafjes geven geen antwoord op onvlaamse arbeiders en bedienden door ze duidelijke vraag, maar spreken wel
de socialistische partij-bonzen dergelij- van fascisme. Hitler, Mussolini, Rex,
het V.N.V., het korporatisme, het Verke zaken voorgeschoteld krijgen.
dinaso en Van Severen.
Opnieuw hebben A>ij « Voor Allen » De polemiek met de Volksunie is voor
uitgedaagd, de bew iringen van de aals- de aalsterse B.S.P.-bonzen dus een smaterse B.S.P.-leiding te komen bewijzen. delijke nederlaag geworden, een onteVoor de tweede maal hebben wij de ko- rend in het zand bijten.
Wekenlange
lommen van « Zwalm- en Denderland » verdachtmakingen
aan het adres van
voor hun antwoord opengesteld.
Wij de Volksunie, wekenlang volgehouden
hebben deze tweede tdtdaging zeer onwaarheden,
dat alles heeft geleid
klaar en duidelijk geformuleerd : wij waarheen het noodzakelijk moest leihebben de B.S.P. gevraagd, met cijfers den : naar een publieke kapitulatie van
te bewijzen dat « praktisch de helft de aalsterse
B.S.P.-verantwoordelijken.
van de metaal-industrie
van België »
De lezers van « Voor Allen » en voorin Vlaanderen zou gevestigd zijn.
al de aalsterse arbeiders en bedienden
Voor de tweede maal op minder dan kunnen nu oordelen ...
één maand tijd met hun eigen leugens
Dr. R. VAN LEEMPVTTEN
gekonfronteerd.
in volle publiek dan
VOLKSVERTEGENWOORDIGER
nog wel, zijn de aalsterse B.S.P.-verant-

DE AALSTERSE 6.S.P. KAPITULEERT
De polemiek tussen het B.S.P.-weekblad « Voor Allen » en de Volksimi^
van het arrondissement Aalst is ten einde. Het is voor de aalsterse socialistische partij-bonzen
een
vernederende
kapitulatie geworden, een smadelijk op
de loop gaan voor de Volksunie
en
voor de waarheid. Na de kolonnnenlange artikels van 26 augustus, 2 september en 16 september doet het inderdaad zielig aan, in « Voor Alle>i »
van 30 september //. plots te moeten
lezen dat ze niet meer ztdlen antwoorden en hun weg gaan en de honden laten blaffen...

Volksunie
in het nummer van 26 augustus, had « Voor Allen » op 2 september — naast andere onwaarheden
— beweerd dat de oplossing van de
Volksunie voor het probleem van de
« Filature du Canal » er in bestond
« zonder enig waarborg voor de arbeiders en zonder toezicht 50 miljoen fr
dooi de staat te zien afschieten aan de
beheerraad van de Filatuie du Canal ».
Uitgedaagd, te komen aantonen waar
de Volksunie ergens deze stelling had
verdedigd, publiceerde « Voor Allen »
van 16 september
weliswaar
nieuwe
leugens, maar nergens werd ons de
Dat de Aalsterse B.S.P.-leiding hier plaats aangegeven waar wij dergelijke
roemloos in het zand ging bijten, was onzin zouden verdedigd hebben. Daarte VOOIzien. Men stapelt niet ongestraft enboven werden dooi de schrijver van
drogredenering op drogredenei ing. Men het «Voor Allen »-artikel zeer belangnegeert niet ongestraft wekenlang de rijke en door hem nochtans gekende
waaiheid zodanig, dat zelfs de kommu- feiten verzwegen, zodat de lezers van
nistische « Rode Vaan » eerlijkheids- « Voor Allen » een totaal vals beeld
halve moest vaststellen dat de aalster- weid opgehangen van de Volksuniese B.S.P.leiding de waarheid
geweld oplossing voor het « Filature «-proaandeed m haar aanval op de Volksu- bleem.
nie
Een tweede flagrante leugen was de
De aalsterse aibeiders en bedienden bewering in « Voor Allen » als zou
zullen zich herinneren hoe het begon- « praktisch de helft van de belgische
nen is. Na een eerste aanval tegen de metaal-industiie
in Vlaanderen geves-

R.T.B, is het programma «Neuf
millions », dat ons al vaker de
wens heeft ingegeven, eindelijk
in de B.R.T. ook eens zo'n vrije
en stoute tribune te mogen
zien.
« Neuf millions » heeft zopas een uitzending gewijd aan
het hellend vlak van Ronquières. Nu het ding er staat en de
miljarden zijn uitgegeven, beaamde « Neuf millions » volmondig Wat er steeds door de
Vlamingen over dit blufpro jekt
is gezegd : niet rendabel, onverantwoord, ekonomische onzin en hoogstens geschikt om
toeristen te lokken.
Er schuilt echter bij deze
plotse openhartigheid een flinke adder onder het gras : in
dezelfde adem waarmee de
Walen tans zeggen dat Ronquières inderdaad onzin is, voegen ze er aan toe «dat ze liever
een pipe-line dan de helling
hadden gekregen ».
De bedoeling is duidelijk :
na het hellend vlak willen ze
ook de pijpleiding. De Vlamingen zullen wel betalen !

—————————
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België heeft Vlaanderen

op binnenlands

gebied onze taal willen uitroeien

alekt misvormen,
eigen gezicht

duur gekost.

maar tegenover

verliezen.

of hoogstens
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HET
lii^ci — zowel taalkundig
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energie die vooral onze jeugd anders
steden,

zijn sedert

sociaal en ekonomisch

te heroveren.
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strijd

« de wereld
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dat unitair

talig-frans

land bijna

volledig
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aangezien

door

het

buitenland,

als een folkloi istische
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te handhaven.

zelfs

door
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Wij gaan het hier nu niet h e b b e n
over de vraag welke talen de NAVO in
zijn innerlijke organizatie wenst te geb r u i k e n , m a a r wij willen het wél hebben over de taaibetrekkingen die de
in België zeil gevestigde NAVO, SHAPE
enz. dienen te o n d e r h o u d e n met de bevolking van ons land. En in deze is ons
s t a n d p u n t het \ o l g e n d e : NAVO
en
SHAPE moeten zich schikken n a a r de
belgische taalwetgeving. Dat wil zeggen
dat alle briefwisseling en a n d e r e betrekkingen-, uitgaande van de NAVOorganizaties n a a r de overheden en de
b e w o n e r s van het nederlandstalig gebied, in het Nederlands moeten geschieden; en omgekeerd, dat de briefwisseling van de overheid uit het nederlandstalig gebied m e t NAVO, SHAPE
enz., in het Nederlands moet gebeuren.
Zulks mag niet gebeuren door tussenk o m s t van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat een s o o i t postb u s met vertalingsdienst zou uitmaken,
m a a r wel door eigen diensten van de
b e t r o k k e n internationale organizaties.

geestelijke

had kunnen
geworden.

beMaar

België het imago van een écn-

minderheid

Aan die voorstelling van zaken heeft
d e Staat in zijn geheel schuld, m a a r
vooral de belgische ministeries die de
b e t r e k k i n g e n m e t het buitenland ond e r h o u d e n : in het bijzonder bedoel ik
d a n de d e p a r t e m e n t e n van Ekonomische Zaken, Buitenlandse
Handel,
Landsverdediging en vooral Buitenlandse Zaken. Het laatstgenoemd ministerie is sedert onheuglijke tijden het
b a s t i o n niet alleen van ééntalig-franse
m i n i s t e r s , m a a r ook van een k o r p s
van hoge a m b t e n a r e n van het departem e n t zelf en dat is waar voor de diplom a t i e k e vertegenwoordiging van België in het buitenland.
Die zaak heeft een nieuw aspekt gekregen door de taaibetrekkingen m e t
officiële internationale organismen, die
niet in het buitenland m a a r in België
zelf zijn gevestigd. Ik bedoel hier voornamelijk de NAVO en h a a r ondervert a k k i n g e n als SHAPE, NAVO-hoofdk w a r t i e r en het in Nederland gevestigd e Afcent. De NAVO werd gesticht in
een tijdperk toen de angelsakische
landen en F r a n k r i j k de hoofdrol speelden. E r w e r d destijds dan ook in de
NAVO beslist, dat het Engels en het
F r a n s de officiële talen van de nieuwe
organizatie zouden zijn. De tijden zijn
sindsdien veranderd, d a a r F r a n k r i j k de
NAVO nog slechts o n d e r s t e u n t zoals
de koord de gehangene. Duitsland is
een steeds belangrijker rol gaan spelen en op bevel van de Gaulle verhuisden
de NAVO-organizaties
vanuit
F r a n k r i j k n a a r België, Nederland en
Duitsland.

geofferd

— een deel

van

aan de wetenschap

tegenover
Vlamingen

Schatten

Meestal

Nederlanders
en zulks

werden
en

waimeer

van de bevolking

de

Duitsers,
wij

toch

uitmaken.

der a n d e r e a n t w o o r d t de m i n i s t e r van
Landsverdediging op mijn vraag van
28 j a n u a r i 1967 : « zo het d e p a r t e m e n t
als land van verblijf o p t r e e d t ( B u r e a u
pays de s c j o u r ) w o r d t de belgische
taalwetgeving toegepast, behalve \v*ann e e r het b e t r o k k e n NAVO-land in één
van de officiële NAVO-talen w e n s t te
kor r e s p o n d e r e n ».
W a n n e e r ik de minister van Landsverdediging in een nieuwe parlementaire vraag wees op de tegenstelling

t u s s e n zijn a n t w o o r d en dat van de min i s t e r van Buitenlandse Zaken, a n t - ,
w o o r d d e hij mij op 22 a u g u s t u s jl. d a t
d e zaak feitelijk in de bevoegdheid ligt
van de m i n i s t e r van Buitenlandse Za«
ken aan wie hij de beslissing overlaat.
De m i n i s t e r van Justitie wees ook o p
het feit dat de p r o k u r e u r s des koninga .
te Antwerpen en te Brugge zich schrif. i
telijk en eentalig in het F r a n s r i c h t t e n
tot SHAPE en dat zulks in strijd w a s
m e t de belgische taalwetgeving en o o k !
m e t de u i t s p r a a k van het m i n i s t e r i e
van B u i t e n l a n d s e Zaken.
De m i n i s t e r a n t w o o r d d e mij b i n n e n '
de vastgestelde tijd dat hij die z a a k '
liet ondezoeken. Een p a a r m a a n d e n later liet hij mij weten dat de zaak n o g
steeds in onderzoek was. Men k a n u i t
dit alles afleiden dat het een h a r d e
strijd zal w o r d e n in het p a r l e m e n t e n
a c h t e r de s c h e r m e n van het p a r l e m e n t .
Maar als d e vlaamsgczinden van alle
p a r t i j e n op dit p u n t — dat boven aJle
partijpolitiek staat — één front vorm e n , dan w i n n e n wij het. De hogerverm e l d e stellingname van B u i t e n l a n d s e
Zaken is voor ons een m a c h t i g w a p e n
en de inzet is groot : dat V l a a n d e r e n
weer een eigen gezicht en een eigen
wezen krijgt tegenover het b u i t e n l a n d .
SENATOR Dr. BALLET

over het a k k o o r d tussen België en
SHAPE. Zoals ik in een vorig artikel
reeds aanstipte, a n t w o o r d d e de minister van Buitenlandse Zaken mij r e e d s
in februari jl., als slot van een lange
reeks p a r l e m e n t a i r e vragen door dr.
Anciaux en mijzelf gesteld : « m o c h t
een in België gevestigd organisme van
de NAVO m e t de belgische plaatselijke
overheden in k o n t a k t willen k o m e n ,
d a n zou het de belgische wetgeving
m o e t e n toepassen ».
Dezelfde minister van B u i t e n l a n d s e
Zaken a n t w o o r d d e mij op een a n d e r e
p a r l e m e n t a i r e vraag op 6 april 1967
« dat voor de overeenkomst t u s s e n
SHAPE en België e r een a u t e n t i e k e nederlandse tekst zal b e s t a a n n a a s t een
fratise en een engelse ».
Die w o o r d e n van d e m i n i s t e r betekenen een belangrijke vooruitgang in
de richting van het h e r w i n n e n van
ons eigen n e d e r l a n d s gelaat tegenover
de buitenwereld. Helaas schijnen niet
alle kollegas van de heer H a r m e i dezelfde houding te willen a a n n e m e n . On-
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(m\clb) Opgesloten binnen de blinde muren van hun frans-ééntalig getto zijn de
Walen de gemakkelijke prooi van aarisdomme of gewetenloze sduijxelaars, die
wij reeds hcihaaldelijk aan de kaak hebben
gesteld en die hen \olproppen met dwa/e
prietpraat, waarvan wij hier dan nogmaals
een staaltje laten volgen. Ditmaal van de
hand van de socialistische wallingant met
de \hi.;mse naam, Frapqois \'an Relle, geuc/cn ondervoorzitter van de Kamei der
\ oiksvciR'gcnwoordigers.

Aanleiding tot zijn lict/pro/a was een refeiaat \an Heiman \'os op een door de soci.ilistische jonge wacht georganizccrde studiedag over het vlaams-waalse probleem in
april 1938. Vos had er op gewezen dat de
\Iaamsc biirgerij weigeide « \'laains » te
spreken, omdat dit de taal van de meiden
en van de kleine liiidjes was, en hij noemde dat versehijn'^cl het sociaal aspekt, het
klassestrijdaspekt \an de \laamse eisen op
taalgebied.
Wij laten nu veidei Fiancois N'aii Ik'ile
aan liet uooid, \olgeiis « Le C.aiiloi', » \.in
30 scnteinber 1915.
<s \olgcns mij », dixit dus de hcci \':m
Belle, « kan het sociaal aspekt op iweecilci
De hogervermelde beginselen moe^^ ijze opgelost worden ». Ten eerste met de
ten de richtlijn zijn voor de Vlamingen
\laamse aibeidcrsklasse te vei heffen tot de
van alle partijen in verband met onze
kennis van het Frans en ze deelachtig te
taalbctrekkingen tegenover internationale organizaties. Zij zullen vooral de
maken aan de fianse kiihuur. Vervolgens
richtlijn moeten zijn voor alle vlaamse
met de leidende klasse van haar pieterstaal
p a r l e m e n t a i r e n bij de bespreking die
le halen en ze te \erplichlen ziili van het
eerlang in K a m e r en Senaat zal gehou\'laains, en iiilsluilciid \.iii het \ l.i.ims ie
den worden nopens het wetsvoorstel bedienen :».

DE

OUDE

« Het is deze laatste oplossing die de
o\eih,uid heeft gehaald bij de vlaamse socialisten en met de hulp van al de vlaamse
demokratisthe pailijen heeft men het Frans
uit \'laandeien veijaagd ! Dit was huu
iccht, maar dan mag men zich niet er over
verbazen dat de Walen, ook de socialisten,
weigeren het Vlaams bij hen te laten biiincndiingen. s
« Het is een natuuilijke reaktie, en alle pogingen om de tweeialigheid in te voeren
zullen daaraan niets veranderen. Het invoe
ren van de studie van het Frans als tweede
taal in de lagere scholen \an Antwerpen
kan niemand om de tuin leiden ».
« De Walen zijn Latijnen, sedeit imnjcr
spreken zij frans en zij zullen voortgaan dit
te doen. Vanaf de dag waaiop de Vlamingen zich het recht aangematigd hebben de
kennis \an het N'laams op le leggen aan de
Walen, hebben deze hen beschouwd als verdrukkers, zowel als de « Boches > of als gelijk welke vreemdeling die besloten zou hebben zich bij hen te komen « installeien »
en Wallonië te koloni/eren ».
« De/e wil om Wallonië te kolonizeicn is
hl] de X'lamiiigcn zo sterk tot uiting gekomen, dat zij hun fcdeialistische of separatistische plannen hebben opgegeven. .'Van
wi.' nog slecds gelooft in de belgische eenheid geef ik tier o\ ei weging, dat < la Relgique fran^aise > van 1830 gestorven is. liet
zijn de \'lamingen die het gedood hebben,
met het frans uit X'Iaandcren te \ei]agen.
Onder \oorwendsel dat zij tweetalig zijn,
zullen de Vlamingen de tweetaligheid op-
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leggen aan de Walen en deze \eiplichten
het Nederlands te onderwijzen in hun scholen. Zij zouden altijd weigeren een « Belgicjue iiancjaise » te laten tot stand komen,
waar het Vlaams als een taal \an tweede
rang zou beschouwd worden ».
< Hebben zij gelijk ? Hebben zij ongelijk? Daar ligt de kwestie niet. Het enige
dat telt is te moeten vaststellen dat het België \an 1830 dood is, en dat het bijgevolg
nutteloos is nog langei van « belgische eenheid > te spreken ». (Einde van het citaat).
Onze konkluzie :
We hebben gemeend dit \ooibeeld \aii
klinkklare nonsens onder de ogen te moetc% brengen van de jongeren onder ons, opdat zij een klare en realistische kijk zouden
hebben op de waalsc vizie tegenover de Vlamingen. Wat de Walen van de Vlamingen
scheidt is hoofdzakelijk de muur van leugen, onzin en onbegTip, die fransschrijvende
prominenten als het ware met duivels sadisme tussen de beide taalgemeenschappen
hebben opgetiokken.
In de rand \an het kong-ies der vlaamse
socialisten te Klemskerke mag er wel eens
aan herinnerd worden, dat de overgrote
meerdei heid der waalse socialisten gewonnen was en is \oor tedeialisme. Ook het
\ermevlenfonds heeft twee weken geleden
blijk gege\en van een verheugend jui«l inzicht in de lyusselse problematiek. Zullen
de vlaamse socialistische leiders ooit de
moed kunnen opbicngcn oin zich los te maken uit de unitaiislische Neislaiiing en hei
immobilisme?

ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN!
BELGISCHE
WEEGSCHAAL
Uit de door de minister van
Ekonomische Zaken op vraag
van senator De Paep verstrekte statistieken i.z. de kredietverdeling aan maatschappijen
voor
industriële
expansie
blijkt dat de waalse gewesten
gemiddeld veel meer kredieten
bekomen dan de vlaamse. De
verschillen zijn soms enorm
doch er kan ook vastgesteld
worden dat het vlaamse aandeel in de loop der jaren stijgt.
Ook merkt de minister op dat
in bepaalde periodes uit vlaamse provincies weinig of geen
aanvragen komen. Wat hem
overigens niet belet tans, in
het kader der volmachten,
aan een sterke bevoordeligingspolitiek van Wallonië te doen...

VERKEERS
VEILIGHEID
Op de vraag van senator De
Paep om op het kruispunt
Keerberg waar de baan Melsele-Kallo de weg zeekust kruist
een driekleurige lichtsinjalizatie aan te brengen vermits
zich talrijke, zeer vaak zware
verkeersongevallen op dit punt
voordoen, antwoordt de minister van Openbare Werken dat
hij op dit verzoek nog niet ingaat daar er andere veiligheidsmaatregelen werden getroffen
en de verkeersitensiteit nog
niet voldoende is om een dergelijke installatie aan te brengen. Er werden o.a. aanpassingen van de bestaande vluchtheuvels uitgevoerd, een algemene openbare verlichting, het
plaatsen van flikkerlichten en
van inwendig verlichte verkeertekens.

STATUUT DER
ZELFSTANDIGEN
Senator Jorissen vroeg de
minister van Middenstand of
de besparing van 200 a 300
miljoen voortspruitend uit de
hervorming van het voorgenomen statuut der zelfstandigen
aangewend zal worden ten bate van de zelfstandigen of in
de schatkist zal verdwijnen.
De minister verklaart uitdruk-

kelijk dat de besparing ten
goede der zelfstandigen zal komen, des te meer daar zulks
expliciet in het verslag aan de
koning is uitgestippeld.

BEVORDERINGSKANSEN
Senator Jorissen vestigde
de aandacht van de minister
van Financiën op de nogal eigenaardige toestand die is ontstaan bij de landmeters-experten, waar voor sommigen 3,
voor anderen 4 proeven vereist worden indien ze willen
bevorderd worden tot adjunktkontroleur van het kadaster.
De senator had de indruk dat
de meer bejaarde kandidaten
hierbij achteruit gezet werden.
Ook wees hij op de lange duur
van de promotiemogelijkheden en vroeg ten slotte de
schrapping van de 4e proef. De
minister geeft een nogal ingewikkeld antwoord. Het komt
hier op neer dat de 4e proef in
feite in het leven werd geroepen om bepaalde ambtenaren
alsnog mogelijkheid te geven
hun promotiekansen gewaarborgd te zien. Hoe men dan de
ontevredenheid van sommige
dezer ambtenaren precies over
die 4e proef moet verklaren,
zal uitsluitend te wijten zijn
aan de ondoorgrondelijke wegen van de administratie.

NADE'iNNO'-RAMP
Bij de brandramp in de « Innovation » aan de brusselse
Nieuwstraat is van alle zijden
protest opgerezen tegen het
feit dat het brussels gemeentebestuur stelselmatig heeft geweigerd, deze straat af te sluiten voor het autoverkeer.
Nadat de opruimingswerken
aan de « Inno » beëindigd werden, stelde de brusselse gemeentelijke overheid de straat
weer open voor automobielverkeer. Volksvert. Mattheyssens
wenste de mening van de minister van Verkeerswezen daarover te kennen.
Minister Bertrand antwoordde ontwijkend. Hij zegde dat
de gemeenteraden terzake alleen bevoegd zijn en dat de de-

Herrie te Leuven, maar ditmaal geen overhevelingsherrie.
De
vrijdagavondschermtitselingen,
sinds jaren traditionele inzet van het akademisch jaar, zijn weer begonnen. Studenten herstel'
len onder « bevoegd » toezicht het opgebroken wegdek.
partementele tussenkomst zich
beperkt tot het al of niet goedkeuren van gemeentelijke beslissingen.

"ECHTE"
FRANCOFONEN
Kinderen van belgische en
van buitenlandse gezinnen die
gevestigd zijn in het arr. HalleVilvoorde mogen zich inschrijven voor franstalig onderwijs
in Brussel-Hoofdstad, op voorwaarde dat het gezinshoofd
verklaart dat het Frans de
moedertaal of de gebruikelijke
taal is en dat deze schriftelijke
verklaring goedgekeurd wordt
door de taalinspektie.
Dit antwoordde de minister
van Nationale Opvoeding op
een desbetreffende vraag van
volksvert. Mattheyssens.

TAALGROEPEN
Volksvert. Mattheyssens wenste van de minister van Binnenlandse Zaken te vernemen

of in de gemeentelijke administraties van het arr. BrusselHoofdstad
de
taalgroepen
reeds zijn ingevoerd. Op deze
vraag werd hem bevestigend
geantwoord.
Onze volksvertegenwoordiger wenste daarenboven te vernemen, hoeveel personeelsleden per taalgroep er aangeworven werden in 1964, 1965 en
1966 in ieder der gemeenten
van de hoofdstedelijke agglomeratie. Merkwaardig genoeg
antwoordt de minister helemaal niet op deze vraag !

BEVOEGDE
EXAMINATOREN
In de gemeenten van Brussel-Hoofdstad worden bevorderingseksamens van personeelsleden van beide taalgroepen afgenomen door één en dezelfde
eksamenkommissie. De voorzitter en leden van deze jury's
kennen vaak onvoldoende of
zelfs helemaal geen Nederlands, zodat men zich kan
voorstellen wat er van deze
eksamens terechtkomt. Volksvert. Mattheyssens wenste van
de minister van Binnenlandse
Zaken te vernemen, hoe deze
hieraan denkt te verhelpen.
De minister bekende dat die
kommissie's « een van de problemen die de aandacht van
mijn departement gaande houden » vormen. Hij beweerde
verder dat de huidige wetgeving hem weinig armslag bood
om in te grijpen.

SLAGVAARDIG

Einde van de Britse Week te Brussel : een grote taptoe met veel militaire muziek. Doch of
Groot-Brittannië in die week ook maar één stap dichter bij de E.E.G. is gekomen, that's the
question l

In « De Standaard i> van 4
september verscheen een lezersbrief waarbij een adjudant
van de rijkswacht er van beschuldigd werd, op 5 en 6 augustus jl. slagen en verwondingen te hebben toegebracht en
suggestieve verklaringen te
hebben opgedrongen aan een
verdachte.
Volksvert. Van Leemputten
wenste op 8 september van de
minister van Binnenlandse Zaken te vernemen, of deze beschuldigingen juist waren.
In het Bulletijn van 26 september (meer dan anderhalve
maand na de feiten) antwoord'^e de minister dat de aange-

klaagde feiten onder bevoegdheid vallen van de gerechtelijke overheid ; « inlichtingen
worden nochtans ingewonnen».
Na anderhalve maand !

KUNSTONDERWIJS
TE BRUSSEL
Tijdens het Senaatsdebat
over de begroting voor nederlandse kuituur beloofde minister Van Elslande, dat er te
Brussel-Hoofdstad nederlandse rijksscholen voor muziek en
voor plastische kunsten zouden
worden opgericht. Wim Jorissen wenste van de minister te
vernemen hoever het met deze
belofte zat en hoeveel scholen
er voor het jaar 1967-1968 werden ingericht.
De minister antwoordde dat
« wegens materiële en administratieve redenen » er voor het
schooljaar 1967-1968 niets kon
ingericht worden. Voor volgend jaar worden drie muziekakademiën van het sekundair
niveau en twee scholen voor
plastische kunsten, eveneens
van het sekundair niveau, voorzien.
In het oog houden, Wim !

WEG LIER-DUFFEL
Wie de jongste maanden vanuit Duffel naar Lier moest,
heeft ondervonden hoe^ bezwaarlijk dat IS . wegeniswerken maken een zeer slechte
omleiding noodzakelijk. En de
wegeniswerken blijven maar
duren ...
Wim Jorissen wenste van minister De Saeger te vernemen,
of de lange duur van die werken normaal is De minister
van Openbare Werken antwoordde, dat het provinciaal
bestuur de eigenlijke bouwheer is, dat het lastenkohier
een uitvoeringstermijn van 200
dagen voorschrijft en dat die
termijn verlengd is met 30
werkdagen ingevolge onverwachte moeilijkheden met kabels en leidingen. Normaal —
en als de winter niet optreedt
als spelbreker — moet de aanneming voltooid zijn rond half
februari 1968.
Vijftien t.h. verlenging van
de aannemingsduur ingevolge
onvoorziene omstandigheden
is in ieder geval ruim veel 1

woreid

WOORDEN EN DADEN
Tussen woorden en daden ligt er
d o o r g a a n s een groot verschil, zeker
ook in de politiek. We k u n n e n dat nag a a n bij het pleidooi van de chinese
p r e m i e r Tsjoe En Lai « voor afzonder i n g van Amerika » gehouden o p de
zelfde dag dat Djakarta de diplomatiek e betrekkingen m e t Peking « ops c h o r t ». Dat de regering van S o e h a r t o
deze betrekkingen niet zonder m e e r afb r e e k t is niet te d a n k e n aan de w e n s
van Djakarta de biTig m e t Peking niet
volledig op te blazen (zoals gewenst
d o o r de indonezische s t u d e n t e n ) dan
wel o m d a t Indonezië zijn politiek van
neutraliteit wenst te handhaven. Een
totale breuk met Peking zou i m m e r s
licht kunnen leiden tot erkenning van
Taipeh en dat wensen de indonezische
leiders blijkbaar te voorkomen. De
2 1/2 miljoen Chinezen in Indonezië
g a a n intussen nog zwaarder tijden tegemoet en zullen rekening m o e t e n houd e n m e t de ontmanteling van h u n kommerciëel monopolium. Velen o n d e r hen
h e b b e n zich nooit als Indoneziërs bes c h o u w d en begingen de zelfde fout als
vele Joden, die in de diaspora eerst.
Jood bleven en zich pas d a a r n a als burger van de staat, w a a r ze leefden, beschouwden. Deze houding moeten ze
t a n s d u u r betalen.
Te Peking zelf stellen we de zoveelste
p a r a d o k s vast : een land dat ( m e t dergelijke afmetingen !) in een politieke,
sociaal-ekonomische en administratieve
chaos heet terecht te zijn gekomen,
speelt het niet alleen klaar vóór te zijn
o p zijn timing in kernwapens- en raketp r o d u k t i e , doch noteert niet zonder
t r o t s rekordoogsten, waarvan deze van
d e katoen de spektakulairste is (verdubbeld !). Deze « chaos » moet dan
toch niet zo groot zijn als m e n in het
Westen dacht, tenzij de Chinezen e r
een zeer handige komedie hebben van
gemaakt. Overigens is het zo, dat het
leger de belangrijkste gebieden van

Mao's rijk k o n t r o l e e r t w a t dan w e e r
wijst op het m a a r half verwezenlijken
van de zgn. kulturele revolutie. Over
rrtislukkingen n a a r westerse maatstaven spreken zal m e n op de d u u r in verb a n d met China zeer voorzichtig moeten doen. Dit b r e n g t ons t r o u w e n s in
Vietnam : ook d a a r is het a m e r i k a a n s e
militaire en politieke o p t i m i s m e beschaamd
g e m a a k t door de feiten.
Noord-Vietnam is niet door de knieën
gegaan, ook al heeft het nabij de neutrale zone geen tweede Dien Bien Foe
aan de Amerikanen k u n n e n bezorgen,
ten koste e c h t e r \'an hoeveel amerikaanse levens, d a a r h e b b e n w e het raden naar. We mogen verder vaststellen
dat de toestand in Zuid-Vietnam e r
niet gezonder is op geworden wat o.m.
uit het blijvend boeddistisch verzet tegen de « nieuwe » m a c h t s h e b b e r s
blijkt.

kreet b e w i j s m a t e r i a a l verklaart. Hoezeer Kroetsjev zich destijds m e t zijn
vergelijkingen vergallopeerde, de k a n s
op lachwekkende vergelijkingen verm i n d e r t in de Sovjet-Unie v o o r d u i c n d .

MIDDEN OOSTEN

Terwijl Hoessein van J o r d a n i ë d o o r
een regeringshervorming zijn aanspraken op J e r u z a l e m en Cisjordanië bek l e m t o o n t en te Moskou en Washington s t e u n en begrip zoekt, o n t r u i m t
Egypte J e m e n d o c h \'erwerpt het een
plan, s t r e k k e n d e tot h e r o p e n i n g van
het Suezkanaal in ruil voor een terugMEER VERBRUiKSGOEDEREN
trekking o p 25 k m . van d e israëlische
Opmerkelijk is de evolutie van de
troepen. Het dossier Amer w o r d t geslorussische industrie, zoals blijkt uit rapten, w a a r m e e e c h t e r de malaise n o g
p o r t e n aan de tans v e r g a d e r e n d e Op- > niet bezworen is. H e t zelfde k a n troup e r s t e Sovjet : voor het eerst sinds d e w e n s gelden voor Griekenland, w a a r
oktoberrevolutie, die h a a r halve eeuw- het regime zich enigszins soepeler tefeest viert, heeft de p r o d u k t i e van ver- genover de vroegere m a c h t s h e b b e r s beb n i i k s g o e d e r e n deze van de z w a r e protoont ( o n d e r d r u k van w e s t e r s e instand u k t i e m i d d e l e n overtroffen. H e t is dus
ties) doch d a a r o m de g r e e p niet lost,
duidelijk, dat de o n d e r Malenkov be- net zo m i n als in Spanje, w a a r v a n d e
gonnen verlegging van het a k s e n t konbevolking voor het eerst sinds de bursekwent door Kroetsjev en Bresjnjev- geroorlog n a a r de s t e m b u s zal t r e k k e n
Kosj'gin w e r d voortgezet en dat de Sov( o m e c h t e r slechts 1/5 van d e n i e u w e
j e t s wel degelijk aan de konsolidatie
Cortes te kiezen, de rest aan te d u i d e n
van het regime door stijgende volksdoor de regering en F r a n c o zelf).
welvaart w e r k e n , w a t m e t e e n de \'redelie\'cnde ko-existentie t a n s m e t konK.V.B.

JOHNSON GEIZOLEERD
De weerslag van V i e t n a m op Amerika blijkt tevens g r o t e r en dieper t e
worden. Walter L i p p m a n heeft het over
de mislukking van de Gaulle en Johnson in h u n binnenlandse politiek. Opiniepeilingen blijken uit te wijzen, d a t
Johnson, ook zonder Vietnam, tans in
de States een barslechte b e u r t m a a k t ,
o m d a t hij zich van de opinie afzondert
en zijn imago a a n dat van een h o n d s
k a r a k t e r begint te gelijken. H e t rassenvraagstuk dreigt zijn Achillespees t e
worden, m e t e e n ook zijn vergissing o p
sociaal-ekonomisch vlak. H e t n a u w
v e r b a n d m e t de Vietnamoorlog, die
het voor de sociaal-ekonomische gelijkberechtiging d e r a m e r i k a a n s e z w a r t e n
b e s t e m d e geld opslokt, blijk voor vele
w a a r n e m e r s in Amerika geen geldig
exkuus m e e r te zijn voor d e prezident.
Veelbetekenend is de houding van Eisenhower, die een vereniging heeft ver-

LE.G. EN SPLENDID ISOLATION
l)f iiulniUwekkende show die Grootlirittanniö \erle(Icn week te Brussel gege\cii lieel't en die .stukken \an mensen
moet Ht'kost liebben, was op het \lak van
de |«il)lie relation.s een \()orfreffelijke
onderneinins. Wat de Britten er precies
in {je/ien hadden om de/e niiljoenenvertoning te Brussel te orpani/.eren, hebben
ze ons niet \erteld. Het feit dat Brussel
(Ie i:.H.t;.-hoofdstad is en dat tïroot-Brittannië tans meer en meer haast wil
maken om de K.lï.C.-gelederen te vervoegen, zal er wel niet \ reemd aan zijn :
Margaret en .Snowdon kwamen Elngehuuls \ rsitekaartje aan Europa's ingangs(Ic(M- afge\en.
IMjna op hetzelfde ogenblik kreeg premier Wilson te Scarborough de Labourpartij en meteen de 1-2.E.(;.-tegenstanders
binnen de partij getemd. Indien het alleen van de Brusselaars en van Her
Majesty's (loxernment moest afliangen,
<lan was droot-Brittannië op zijn laatst
verleden zaterdag tijdens de grote britse
taptoe O)) (Ie brusselse Markt met klank
en /wier de Europoort binnengetreden.
Er zijn echter, zoals de dichter zegde,
heel wat wetten en praktische bezwaren
tussen droom en daad.
Die wetten en praktische bezwaren
werden nog eens allemaal netjes opgesomd. ger»ngschikt en op papier gezet
door de voorzitter zelf \an de brusselse
Koimnissie der Zes, de ti.")-jarige Luikenaar .lean Bey die Hallstein aan het
lioofd van de \erruinule Europese Kommissie heeft opge\olgd.
Terwiil het l)russcls-brits feest in de
hoofdstad op \olle toeren draaide, konden de europese politiekers en ambtenaren — (Ie enen bedroefd, de andere verblijd, al naar gelang \,in hun meerdere

voegd, die zal ijveren voor een eervolle
vrede in Vietnam. Dat is uiteindelijk
geen k o m p l i m e n t voor zijn opvolger op
het Witte Huis, ook al m a g m e n niet
uit het oog verliezen, dat Ike een republikein is. Met b e t r e k k i n g tot Latijns
Amerika, ( w a a r het feit van de week
de dood van Che Guevara w a s ) heeft
J o h n s o n evenmin de platgetreden paden van de repressie z o n d e r sociaalekonomische inspuitingen verlaten en
tekent zich ook hier voor de amerikaanse a d m i n i s t r a t i e op lange t e r m i j n
een fiasko af.

of mindere gaullistische geaardheid —
alle bezwaren tegen Engeland s toetreding aflezen uit een rapport van 108
bladzijden dat .lean Rey liet opstellen
« ingevolge het verzoek van Groot-Brittannië tot onvoorwaardelijke toetreding s> ; het rapport werd verleden week
maandag te Luksemburg overhandigd
aan de ministerraad der Europese Gemeenschappen.
De inhoud ervan is — grosso modo —
een bevestiging van de veelvuldige rezerves die sinds jaar en dag door de GauUe
geformuleerd werden tegen de britse
toetreding. Jean Rey is van meet af aan
voor de Gaulle een aanvaardbare kandi(laat voor het voorzitterschap (Ier verruimde Kommissie geweest ; aan de
hand van het tans ingediende rapport
kan men vaststellen dat de franse prezident in de Luikerwaal alleszins een stevige bondgenoot heeft gevonden voor
wat betreft de tegenover Londen aan te
nemen houding.
Niet zonder verbazing hebben de brusselse voorstanders van Engelands toetreding in het rapport Rey praktisch
alle bezwaren teruggevonden, die tot
nog toe te Parijs werden geformuleerd.
De E.E.G.-voorzitter is, net als de franse
prezident, de mening toegedaan dat
Groot-Brittannië reusachtige inspanningen moet doen om, in het geval van toetreding, zijn ekonomie aan te passen aan
de speciale behoeften van de Gemeenschap. Dat is. voor wie zich de franse
standpunten herinnert, niet nieuw : te
Parijs is al herhaaldelijk gezegd dat
-slechts een Groot-Brittannië « dat bereid
is zich van de grond af aan te hernieuwen 2> in aanmerking kan komen voor
bet europees lidmaatschap.

« Muurkrantenfabriek
» te Peking : rode wachters in de Feng Tai Wijk druk aan
het schilderen, om het revizionisme
van Moskou aan de kaak te stellen. Al dat
wachtersgeweld
heeft intussen naar verluid goede oogsten niet belet. Hoe spelen
ze het klaar ? ...

Jean Rey ziet dezelfde struikelblokken
als de Gaulle op Engelands weg naar de
E.E.G. Hij legt de nadruk op het feit dat
Londen moet verzaken aan de traditionele monetaire politiek met betrekking
tot het britse Pond. En yvaar Parijs de
Engelsen reeds herhaaldelijk heeft voorgerekend dat Groot-Brittannië eigenlijk
te arm is om toe te treden tot de Gemeenschap, bevestigt de E.E.G.-voorzitter dit argument zonder omwegen : hij
stipt aan dat de Britten per jaar niet
minder dan 40 miljard fr in bet europees landbouwfonds zouden moeten
storten en hij betwijfelt, of zij daartoe
in staat zijn.
De eigenheden van de britse ekonomie
(die vaak eigenaardigheden zijn !) worden in het rapport uitvoerig opgesomd.
Dat de britse landbouwers uit de staatskas minimumprijzen voor aardappelen,
schaapswol en eieren uitbetaald krijgen,
wordt gewaardeerd als een belemmering voor een harmonische inbouw van
de britse agrarische sektor in de europese.
Zelfs het kroonargument dat Wilson
heeft gehanteerd om de toetreding te
bepleiten, wordt in het rapport afgetakelil De britse premier heeft Engelands
toetreding steeds voorgesteld als een
enige gelegenheid voor Europa om mee
te profiteren van de hoge technologische
stand die zijn land inzake de kernvorsing heeft bereikt. Jean Rey herinnert er
langs zijn neus weg aan, dat het Euratom-verdrag niet volstaat om de Britten
er toe te verplichten hun kernlaboratoria open te stellen voor de europese
partners. Integendeel, zegt het luksemburgs rapport, er valt te vrezen dat ook
op technisch \lak Engeland zou profiteren van een toetreding, zonder dat het
een tegenprestatie aan de Zes zou leveren. En met een venijnige steek in de
richting van een paar britse mislukkingen zegt het rapport : projekten zoals
de bouw van het « Comet »-vliegtuig of
de « Blue Streak »-raket kunnen be-

zwaarlijk gelden als technische prestaties, wél als peperdure ondernemingen.
In Parijs waren de eerste reakties aan
de geestdriftige kant. Het gaullistisch
blad « La Nation » prees de wijsheid en
de logica van het rapport « dat sterk
aanleunt bij de franse houding •». Het
blad stipte aan « dat dit nieuw brussels
realisme te Parijs al lang verdedigd
wordt ». In de omgeving van de franse
prezident kon de opmerking genoteerd
worden dat het rapport Rey « als een
voortreffelijk werkdokument » mocht
gelden.
De brusselse kermis rond de British
Week heeft deze evolutie goeddeels aan
de aandacht van de publieke opinie in
België onttrokken Maar nu de kermis
uitgevierd is, wordt het duidelijk dat
er nog héél veel water door het Kanaal
zal vloeien vooraleer Kales en Dover
verbonden zijn door een E.E.G.-brug...
De britse pers reageerde méér dan
zuur In sommige bla(ien werd de beschuldiging geuit dat prezident de Gaulle de franse E.E.G.-kommissieleden Barre en Deniau er toe aangespoord had, in
het rapport valse informaties in te lassen. Meteen kwam de integriteit van de
hele kommissie en van voorzitter Rey
in het gedrang, want uiteindelijk ligt
daar en bij hem de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke tekst. Deze beschuldiging riep zelfs hén in het geweer,
die overigens warme voorstanders zijn
van Groot-Brittannië's toetreding : de
Britten maken de jongste dagen zo beslist geen goede beurt !
Voor Wilson, die zijn politiek gewicht
volledig in de Europa-weegschaal heeft
geworpen, is het rapport Rey een ernstige tegenslag die hem binnen afzienbare tijd opnieuw last zal berokkenen in
zijn eigen partij, waar de E.E.G.-tegenstanders \!ug klaar zullen zijn met het
likken van de wonden die zij op het
Labour-kongres opliepen.
Idt.

mi
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paradepaaiden \ a n de oostduitse republiek geweest. Sinds
1918 weid hij overladen met
tal \ a n onderscheidingen e n
eerbewijzen : Leninprijs, ereteken \ o o r vaderlandse verdienste, voorzitterschap van d e
Kunstakademie,
professoraat
enz. ,
Arnold Zweig had tot 1948 in
Israel geleefd. Hij heeft tans,
naar aanleiding van het konflikt in het M i d d e n o o s t e n , last
gekregen met het regime : hij
weigerde de oostduitse standp u n t e n terzake te dekken met
zijn gezag van joods auteur.
Hij weid beroofd van zijn
professoraat,
zijn
pensioen
wordt niet verder uitbetaald e a
een uitreisvergoeding naar Is»
lael is hem ontzegd geworden.

De franse minister van Nalionale Op^oedlng heett o n
langs \ e i k l a a r d « dat Fiankujic
een groot léservoir is van leerkrachten, waaruit onze Quebecse \rienden kunnen puUen n a a r
behoefte ».
Deze \eikL-iring \iel onge^cer
samen met een reeks klachten
die geuit \\eiden in de franse
pers over het onderwijs in
Fiankrijk. De klacht die daarbij het meest heihaald weid,
betieft het feit dat in een groot
aantal vakken (wiskunde en moderne talen in het bijzonder) er
een schreeuwend gebiek a a n
ondensijskrachten is.
Inmiddels stuurt Frankrijk,
ondanks dit tekort, meer d a n
32 000 leeikiachten per jaar uit
over de hele weield. T e r vergelijking : de V.S. doen het met
slechts 15.000 uitgezonden leerkrachten...
H e t gauUisme beschouwt de
k u l t u u i - en onderwijspolitiek
als de gangmaker voor de politiek zonder meer.

JEUGD

De oorlog in Vietnam blijft maar amerikaans
materiaal slokken : een zending helikopters
wacht
op vervoer naar overzee. En de « materiaalslag
» begint pas voorgoed, nu de Amerikanen
steeds
minder en minder zeker zijn van een totale overheersing
in het noordvietnamees
luchtruim.

KAPITALISME ?

£. S. GUINZBURG
Wie over de Sovjet-Unie en speciaal dan
de Staltn-poibde want andeis wil lezen dan
de stiopenge, historisch mij onbelangrijke
en met bei gen geld gehonoi eerde Svetlannmémoiies, neme liet boek « Le Veilige » van
Evguenia Sonijoiiovna Guiinbuig ter hand.
Het boek tafelt alvast één legende uit die
de Stalin dochter in haar geschnften met
veel haidnekkigheid tiacht te weven • de
legende van de niet zo-slechte Stalin die
dooi zijn kwade geest Benja ge'iiispiieeid
en aangezet weid tot de misdaad.
Evguenia Guinzbmg was midden de dertiger jaien professor en joeinalist le Kazan
Ze stond natuuihjk m de kommiinistische
partij en ivai zelfs gehuwd met een lid yan
het Centiaal Uilvoeiend
Komitee
der
U.SSR., Pavel Aks,\)nof, van wie ze twee
kiudeien had.
Op 1 augustus 1937 veischeen ze te Moskou voor het militair kollege van hel opperste gerechtshof onder beschuldiging van
« teiroiisme, geoiganizeeid met het oog op
de luederinvoering van het kapitalisme, en
van samenzwering tegen het leven van de
f>«rttjlet«l^s en de regeringsleden >. Het
hele « geding > duurde zeven minuten; lot
haar giote opluchting werd ze slechts verlAaideeld tot tien jaar opsluiting. Met een
dergelijke stiaf tiok ze die dag het giote
lot : dezelfde vooimiddag veischenen niet
minder dan 73 mensen voor dezelfde rechteis en onder hen waren er slechts diie die
ontsnapten aan de doodstiaf, uit te voeien
binnen de 24 uur,
Evguenia Gumzbuig herivon slechts achttien jaar later haar vrijheid. Haar « mis
daad » had er in bestaan dat zij te Kazan
werkte aan dezelfde krant als professor Eflof die van tiotzkisme xceid beschuldigd;
ze had verzuimd, de partij \)p de hoogte te
stellen van Eflofs < misdadige drijverijen t.
Dit « verzuim » had overigens een nogal gegronde reden : de drijverijen van Eflof bestonden alleen in de fantazie van de NKJ'D
en de militaire rechteis.
De veioordeling van Guinzbuig viel samen met het hoogtepunt van d« waanzii,!nige, bloeddorstige Stalin-zuiveringen. Een
beslissend korrektief op de Svetlana-mémoires is wel dit : op dat ogenblik znas Berija
nog niet gepiMmoveerd tot KKVD chef; de
sinistere Georgiër kon dus nog niet Stalins
kwade geest zijn. De grote beul bij de zuiveringen van 1937 was Jejof, die kort nadien
zelf zou uitgezuiverd worden en vervangen
door Berija.
Onze « verlichte » 20ste eeuw zal later in
de geschiedenis berucht blijven om haar
brutaliteit en haar onmenselijkheid; na de
nodige tijdsafstand ml blijken dat deze onmenselijkheid beslist niet het monopolium
was van « pr\}grcssieven » of < reaktionairen >, doch dat ze een kanker was die heel
onze beschaving had aans.evretni De neer-

slag van deze onmenselijkheid is nu reeds
terug te vinden in een onafzienbare reeks
geschriften over gevangenissen en koncenliatiekampen, die in hun eindeloos herhaalde besclirijvingen van
folterpraktijken
en mishandelingen eentonig en afstompend
gaan wei ken.
Aan deze eentonigheid ontsnapt het boek
van Guinzburg : deze intelligente jodin^
vertrouwd met de westerse kuituur en letterkunde, bleef ook in de eenzame ellende
van haar cel *»ƒ m de neerhalende gemeenschap van het uitroeiingskamp meester over
haar eigen lot. Ze beschrijft haar belevenissen mei de nodige afstand en onthechting;
ze doet het met zoveel talent dat haar (in
Rusland veiboden !) boek niet alleen als
menselijk doch ook als literair dokumen'
belangrijk is. Ze is geslaagd in een praktisch
onmogelijke taak : de rauwe luerkelijkheid
van de zuivertngsjar en neer te schrijven op
een stramien van waarachtige, diepmenselijke poëzie.
In de mémoires van Svetlana vindt men
de (terh>opse en overigens vrij overbodige)
bevestiging van het feit dat Stalin een antisemiet was. Evgiie7iia Guinzburg was een
der talloze joden die tijdens de zuiveringen
van de dertiger jar en uitgeschakeld werden .
Zmovjef, Picket, Reing%}ld, Lipschitz, Kainenjev, Radek, Meyerhold, Babel, Mandelstamm, Fainzilberg en zoveel anderen deelden dat lot. Een aantal joden ontsnapten;
onder hen de sinistere Ehrenburg die in
zijn kruiperigheid zorgde voor het « joods
alibi » van Stalin.
Een der belangrijkste aspekten van het
boek van Guinzburg is haar getuigenis over
de goede Ifommunistische trouw van zovelen
die in de epuratietnolen terechtkwamen. De
zuiveringen troffen hooggeplaatste kommunisten, die tot op dat ogenblik zonder veel
gewetensbezwaar hadden ingestemd met
een reeks vroegere wreedheden van het regime, zo bijvoorbeeld de bloedige < dekoeInkizatie > op het platteland.
Het getuigenis van Evguenia Guinzburg
heeft er ons ^e gebracht, nog eens na te
denken over de < Kollektivschuld > zoals ze
xcerd geformuleerd t.o.v. de Duitsers. Ook
deze tezis is een tipisch voorbeeld van de
ontmenselijkte 20ste eeuw. Ei is immers
maar één Kollektivschuld en die dragen we
allen samen : die van < la condition humaine >, van het menselijk tekort tn ieder
van ons. Stalm in Rusland, Hitler m Duits
land en zovele anderen elders : et zijn historische en toevallige redenen die de uitbarsting van \>nmenselijkheid ander hen en
in hun land < verklaarbaar > maken. Maar
de schuld is niet beperkt tot hen en hun
regimes. De schuld is universeel, zelfs niet
beperkt tot de 20ste eeuw, allxreicel onze
tijd een triest hoogtepunt van geweld
vormt.
A.N. Tovano.

De sovjetregering is tot de
vaststelling gekomen dat de ondernemingen die het begrip van
het winstbejag terug hebben ingevoerd (sisteem
Liberman),
voorspoediger zijn dan de ondernemingen van het ortodokse
marxistische tipe. In de loop
van de eerste semester 1967 zijn
de Liberman - ondernemingen
met 22 t. h. in aantal toegenomen, h u n produktie steeg gemiddeld met 12 t. h. en h u n
produktiviteit met 8 t. h. In de
ortodokse sektor waren deze
percentages respektievelijk 20,
10 en 7 t. h.
H e t aantal Libermanondernemingen wordt tans snel verhoogd van 3.600 naar 4.600,
hetzij ongeveer 30 t. h. van het
geheel der ondernemingen.

UITGEZUIVERD
De duits joodse schrijver Ar
nold Zweig is jarenlang een der

Meer dan ooit is tans alle»
wat jong en jeugdig is, toonaangevend op vele gebieden :
mode, ontspanning, beat, pop
en noem maar op. Er wordt
voortdurend gezegd dat de huidige jeugd « vrijer » is dan eender welke generatie voordien.
Er worden daarbij twee kolossale denkfouten gemaakt. T e n
eerste : een zeer klein, doch
luidruchtig en in de kijker lopend deel der huidige jeugd
wordt beschouwd als reprezenlatief voor de hele jongere generatie. En vervolgens : de domeinen waarin de jeugd toonaangevend schijnt te zijn, worden zorgvuldig gekontroleerd,
geëxploiteerd en gekommercializeeid door volwassenen.
De kern van het vraagstuk ï
de huidige generatie beschikt
over méér geld dan de vorige.
Ze wordt dus véél vlugger opgenomen in de konsumentendans. De « vrijheid » herleidt
zich in zeer vele gevallen tot de
vrijheid om te mogen kopen
wat aan dit bij uitstek onkritisch publiek als « in >> wordt
vooigeschoteld.
Slechts één cijfer : uit westduitse statistieken blijkt, dat de
8,6 miljoen jongeren tussen 14
24 jaarlijks beschikken over 24
miljard mark.
Over die miljarden gaat het l

Is de geblinddoekte
luitenant-kolonel
Oentoeng ?
Internationale
persagentschappen
beweren het. Oentoeng, hoofd van
Soekarno's lijfwacht, nam deel aan de kommimistische
staatsgreep
van
1965 en werd ter dood veroordeeld.
De indonezische
autoriteiten maakten zijn terechtstelling
nog niet bekend.
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WIELRENNERS
Al heel jong kon ik er uren zitten T i j dens de Zesdaagsen hing ik 's middags
om d u e u u r al over de reling van de
volksplaatsen. En nog vind ik het steeds
weer een zalig genoegen om vlak naasi
de piste te zitten, de scherpe geur van de
geoliede benen te snuiven, het licht te
zien o p de veelheid van de felgekleurde
satijnen truitjes en de flikkeringen der
zilveren spaken en velgen, hel koite zachte zoeven te horen van de lichte bandjes
o p het hout, de snelle tocht te voelen
van de kampioen die vooibijflitst. Er
gebeuit van alles in het Spoiipaleis :
van jaaibeui/en tot cirkussen, \ a n zang
feesten tot
bloemententoonsiellingen.
Maar voor alles primeert de supit bok
sen. wielrennen, schaatsen
basketbal
ijshockey, catch, mdooratletiek enz Het
sportpaleis is een tempel gewijd aan de
al dan niet onikoopbare Goden der
Kompetitie.

EEN GEWONE DAG
Het mooist is tiet Sportpaleis als er
geen kompetitie is op een gewone dag
in de week ils de kampioenen ook maar
gewone mensen zijn Je gaat gewoon
langs achter binnen onmiddellijk de be
t o n n e n ingewanden van het enorme
kompleks in Er is maar één man die je
argwanend bekijkt de Neus van wie
\ e i t e l t wordt dat hij nog honderden pa-

ming is nog niet aan en het is kond m
het Spoitpaleis O p de houten band u\^.
ren enkele jongeien, peisen ei al en loe
een sjanntje uit proberen een <( sui n| i
ce I) gaan wat temporijden leinaiid si,,jt
te keren en vanojD het « giasplein > Jujor
je het krassen der schaatsen / o i u l o nu
bliek klinkt het allemaal erg hol In i ]e
beuren wordt uit zijn veiband getinkktii
en geabstraheerd tot de viaag e wa' xooi
zin heeft het om zo snel mogelijk ie (ut
sen ^ ». Het heeft geen zin het is ie
woon maar mooi Dat is genoeg .

« VOOR DE FORCE »
Renners zijn doorgaans vriendelijk»
mensen, onmiddellijk tot een praaijt W
reid /onder veinzerij en nooit
m hrt
ABN Dat het nogal kalm is v.uuii.io
« Ja », zegt de jonge liefhebbei n.i ut
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Er is in Antwerpen heel waf sportgeschiedenis geschreven. In 1920 werd
er in het Beerschotstadion om het oiimpisch goud gevochten, op Zurenborg werden de annalen der wielrennerij gevuld en het Antwerp Stadion
heette al heel vroeg « de hel van Deurne ». Sedertdien is er wel wat
gebeurd, de liefdevolle kleuren hebben veel van hun glans verloren, the
Great Old is niet zo groot meer, Eddy Merckx en Patrick Sercu wonen ver
Maar het Sportpaleis is sedert 1933 het Sportpaleis gebleven, met een
hoofdletter En geen sinfoor zou het willen missen, want het is wel een
stukje van hemzelf geworden. Wat zou een karnaval zonder Zesdaagse
zijn, een wereldkampioenschap zonder herkansing, een herfst zonder
Wiener Eisrevue, een voorjaar zonder Zangfeest ?

ren « velosloefen » in stock heeft. \ a n
in de tijd toen hij <i coureur » was en
de « velosloefen » de traditionele troost
prijs vooi de laatste waren
Een tunnel loopt onder de piste dooi
en brengt je in het « renneiskwartier »
waar tijdens de Zesdaagse de wel twintig
rust ^n verzorghokje* staan waar de
renners uitblazen van het " jagen » en
de (< «jigiienrs » 'e* dagen lang vettige
« smeei handen » hebben De verwar

me, « wat wil je Het is nog te goed ueer
buiten Ik rij ook liever op de weg maai
train nu hier omdat het zaterdag niijn
laatste meeting is daarna moet ik bin
nen in het leger ».
Zelfs als hij hoort dat we van de \>t\^
zijn wordt hij niet zwijgzamer ' « Sdiii]
maar over de jonge coureurs daai woult
veel te weinig aandacht aan besteed Pas
^Is )e een grote vedette bent schiij\efl
'e over je ».

september tot net voor de Zesdaagse (die
altijd rond karnaval wordt veneden).
Daarna gaan de meisjes naar Zwitserland
en Italië waar de ijsbanen veel langer,
soms het hele jaair door. geopend blijven.
In de buik \an hel Sportpaleis leeft
een enorme machinekamer, het is er
warm en lawaaierig. Hier wordl het ijs
gemaakt. In de betoinloer van de ijspiste lopen een aantal buizen (serpentines), in die buizen wordt oiuiei druk.
s!erk afgekoelde ammoniak gepompt die
de betomloer op een temperatuur van
-^' Celsius brengt. Het water dat o p d e
vloer gesnoten wordt, \riest onmiddellijk
aart en de ijsbaan is klaar.
Wanneer Marion /idi rcchop zet, met
een korte haal afduwt cit nu't wijde passen snelheid haalt, zie ik weer dat mooie
l)celd van Man/u voor me : (. De Schaalsrijïlster •>. Het beeld is verst h'l'end. de7< Hieisjes hebhen niet de sereenheid,
iiif't de stati'jhei<l. !"n de Inelioe wa!sinii/iek docr de /tiivcilicid van hun bewegingen de spaimin<i der sp eren, de
1-onceiuratie en discipline wat inhoud\o(K en leeg schijnen. De sihaais'-port
lieeft flringend andere muziek nodig,
denk ik.
Onze liefhebber heeft een sparringpartner gevonden en op het ijs mengt
zich het dagelijkse schaatsniibliek onder
de kampioenen die hel stilaan welletjes
vinden. Zaterdag ziilU-n er weer duizenden in de tribunes zitten Misschien a
wel

ren
Hij heeft niets tegen de grote vedetten. « Jan Jansen is de sirnpaliekste,
zelfs toen hij wereldkampioen was kwam
hij gewoon met ons sprintjes leveren.
Toch is het wel vervelend als je ziet dat
wij liefhebbers soms met twintig van
start moeten en de eerste prijs 7,50 frank
is. Voor de groten zijn er geen prijzen,
zij rijden als <> liefhebbers ».. maar h u n
startgeld bedraagt soms tot veertigduizend frank en meer ».
En onze jonge liefhebber doet minstens even erg zijn best als de professionele kampioen : « Ik train hier elke dag.
Je mag pas trainen als je vijfhonderd
frank voor een kabine betaalt, maar die
heb je dan ook voor een heel jaar. Ei
zijn hier zowat tachtig kabines.
D u u r is dat niet. Maar het fietsmate
riaal is vaak d u u r en de speciale voeding. Je moet er heel wat voor ovci hebben om vol te houden »,

om uit te rusten w.
Even later komt hij als een bolide uit
de hoge bocht gevallen, snel en sierlijk.
En weer denk ik : waarom doen ze h e t ?
Veel geld verdienen is er heel zelden bij
en het doet vaak pijn. Misschien hebben

RTPALEIS
Of hij er soms niet wat te veel voor
over heeft... enfin, hij weet wat we bedoelen. « Neen, ik drogeer me nooit.
Wél neem ik soms wat voor de « force »,
maar echte doping is dat niet ».
'
Hij gaat maar wat \ e r d e r oefenen,
kruipt op het ultra lichte fietsje, trekt de
voetriempjes vast en duwt moeizaam op
de pedalen . « Je ziet. ik trap een groot
mes vandaag Ik weet dat ik me forceer,
maar in het leger heb ik toch een jaar

renners een heel apart gevoel voor
schoonheid en zich « fijn » voelen. Hij
rijdt geweldig hard nu, met een sierlijke
zwaai gaat hij hoog de bocht in, zoeft
schier moeiteloos naar de meet. Hij doet
liie denken aan een vogel, een balletdanser.

SCHAATSTERS
H e t zijn twee werelden. De rennes o p
h u n piste en de schaatsters op h u n ijsbaan. Ik geloof niet dat ze al ooit tegen
elkaar gesproken hebben, al oefenen ze
amper 6 meter van elkaar. H e t zijn twee
werelden die toch veel met elkaar gemeen hebben : ze oefenen onder hetzelfde dak, in dezelfde sfeer van zweet en
discipline, ergens met dezelfde bedoeling : de spieren soepel houden en het
morgen weer beter doen. Maar er zijn
ook geweldige verschillen. De renners
zijn gewone volksjongens met onmiddellijke financiële ambities, omdat het nu
eenmaal moet. De schaatsters hebben
geld achter zich en tijd. Met schaatsen
valt niets te verdienen tenzij de artieste
later in een show opgenomen wordt,
maar zelfs dan wachten er sreen fortuinen en is het een alles behalve gemakkelijk leventje.

ster /ij spekuleert op show. zal ook wel
in de show busuiess terethi komen Haai
vader, nieneei Boumans. heeft als im
piessario daar trouwens uitstekende relaties.
« Zie je mist o p de ijsbaan ? », viaagt
)os onnodig. « dat zijn ainmoniakdam
pen .Slecht vooi de gezondheid »,
.Marion Batavier /iet ei zekei met on
gezond uit. Ze is kampioene van België
bij de seniores en heeft ook het uiterlijk
van een kampioene. Eenvoudig, zonder
de verwaandheid van de tweederangsfiguren. Ze oefent niet in een flatteus
schaatspak, maar in een soort modieuze
werkkledij. het haar nonchalant met een
sjaaltje op het hoofd gebonden. Ook zij
is nog erg jong, vijftien jaar. Ze oefent
bijna dagelijks sedert haar aihtste Nee.
naar school gaat ze niet meer. Wel volgt
ze nog tarilkursussen.

Tekst : NIC

VAN

F o t o s : B R U N O SI E\ ENS.

BIJ OE FOTO'S
Pag. 12 in kader :« Jos Pickup ,»
tn zijn rijk. Vooraan de bandop
nemer Waarop de schaatsers « ei
gen » bandjes spelen. Pag. 12 on
der : Alle machinekamers
zijn
eender:
die van de
Sportpaleis,
waar Het ijs gemaakt wordt, i,v
geen uitzondering.
Pag, 13 boven :
Marion Batavier, schaal kampioe
ne van België hij de <eniores : al
Ie dagen oefenen. Pag 13 onder
Robert De Griese, een jong liej
hebher • binnenkori
naai het Ie

ANDERE MUZIEK
Schaatsen is dus wel niet voor meisjes
die naar school of het kantoor moeten.
Ook niet voor hen die zich niet regelmatig enkele duizenden kunnen veroor
loven, want de lessen zijn niet goedkoop
en zonder les.sen gaat het beslist niet. De
ijsbaan van het Sportpaleis is open van
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Jos Pickup {eigenli|k heeft hij een
moeilijke bretoense naam) dankt zijn
bijnaam aan het feit dat hij de geluidsinstallatie van het Sportpaleis beheerst •,
een apparaat van zomaar
eventjes
380.000 franU.

MIST OP DE BAAN
Bij Jos komen de schaatsters met hun
magnetofoonbandjes. Jos draait ze stuk
voor stuk. meestal banale dansmuziek
waarop de meisjes hun geliefde passen
en pirouettes instuderen " Dat is Manja 'I. zegt jos, •.' kampioene van België
bij de scholieren ». Manja ni een sober
blauw schaatspak je is een wat uitgeschoten tiener van rond de 12, Ze heeft een
erg zelfbewust gezichtje en als het niet
TO best gaat. stampt ze nukkig in het ijs.
'/e danst op Tirolermuziek. je ziet het
meteen : Manja is niet de zuivere schaat-

BRU(;(;EN.
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DE BETOVERGROOTTIJD

haar ei

Wc h e b b e n vroeger al wel eens terloops een boekje o p e n g e d a a n over
de tafelmanieren m b e t o v e r g r o o t m o e d e r s tijd. I n het boekje « De borgerlyke Taefel » (uitgegeven door S. B l a n k a a r t , d o k t e r en praktizijn te
A m s t e r d a m , a n n o 1693), vonden we een p r a c h t van een beleefdheids-voorschrift : Men moet de Pottuiie niet uit den Schootel eten, maer daer van
iets behendig op ztjn Taefelbord scheppen, en soo sy te heet ware, is het
onbehoorlyk
op elke leepel vol te blazen : men moet wachten tot sy kout
geworden sy. Doch indien men zich by Ongeluk gebrand had, moet men
dat, soo men kan, geduldig verdraegen en wel sonder het te doen
blyken.
Maer by aldien de Brand onhjdelyk
ware, gelijk somtijts gebeurt,
moet
jnen vaardig en eer het Yemand kan mereken, syn Taefelbord nemen met
de eene Hant en dat aen syne Mont brengen, en sich bedekkend
met de
andere Hant, weerder op het TifelbordS? laeten vallen het 'gene men in
den Mont heeft, en het vaardighk
agter sich geeven aan den eenen of
andren Lackey. De Welgemanierdheyt
vereyscht wel, dat men sich hebbellyk drage : maer sy gebiedt niet dat men sich selven sal om den hals
helpen ».
Je kan d o k t e r en praktizijn B l a n k a a r t in geen geval verwijten, d a t hij
de d m g e n niet zeer n a u w k e u i ig heeft voorgeschreven : preciezer kan het
niet E n een praktizijn die zó b e k o m m e r t is o m disgenoten die zichzelf
om de hals brengen, is een loffelijke uitzondering ...

Jan Jansen (26). een van de jongsten én suksesrijksten
van Nederlands
huidige
mode-generatie.
« Bottier » in de meest letterlijke
zin van het woord, mikt Jan
naar de hoogste modetoppen.
Jan Jansen heeft een vrouw Tonie en een zoontje
Olivier. Over hemzelf leest u in het artikel
hieronder.

JAN MAAKT
ZIJN
SCHOENEN
ZELF

verschillende nederlandse bedrijven, de
louter praktische kant van het ambacht
dan. Na een half jaar te R o m e het handwerk geleerd te hebben vestigt hij zich
in 1964 als onafhankelijk ontwerper te
Amsterdam en krijgt opdiachtcn \ a n o.a.
Dior (Parijs), Carel (Parijs) en Bally
(Zwitserland).

J a n Jansen reist nu door heel Europa,
zelfs naar New York. In no\ ember 1966
wolden schoenmodellen van hem geexpozeerd in het Stedelijk Museum van
Amsterdam. Koitora, het gaat J a n goed.
Hij organizeert een eigen atelier te
Loon-op-Zand waar zijn schoenen in
« kleine » reeksen « met de hand » vervaardigd worden; zij worden in slechts
« enkele » boetiks in Europa verkocht.
In 1967 sluit Jans eerste karrière met
een hoogtepunt : zijn schoenen oogsten
suksessen op de ^^•ereldtentoonstellI^g te
Montreal.
En het gaat verder... de witte J a g u a r
van J a n Jansen rijdt over alle europese
wegen. Natuurlijk verdient J a n behoorlijk zijn brood. Maar fabelachtig is het
niet. J a n Jansen is er zich terdege van
bewust dat hij veel meer zou k u n n e n
veidienen. Maar het hoeft niet. J a n is
veel liever de kunstenaar, de bezetene
die hij is.
Een « enorm » kontrakt met een van
's werelds topfabrikanten laat hij moe-

WEGWERP-FLES8EN
De grote b i e r b r o u w e r i j e n schakelen
m o m e n t e e l m e e r en m e e r over o p e e n
verpakkings-nieuwigheid : d e zgn. wegvverp-flessen. Deze flessen k u n n e n , van
zodra ze leeggemaakt zijn, onmiddellijk weggegooid w o r d e n ; de v e r b r u i k e r
is bevrijd van alle leeggoed-problemen.
De deense vereniging voor N a t u u r b e s c h e r m i n g heeft tegen deze n i e u w e
v o r m van b i e r v e r p a k k i n g geprotest e e r d . Ze heeft v o o r g e r e k e n d dat in
D e n e m a r k e n 1,7 miljard bierflesjes p e r
j a a r nodig zouden zijn o m de vvegwerpt r e n d te volgen. Indien slechts 1 o p
h o n d e r d van deze 1,7 m i l j a r d flessen
in de vrije n a t u u r weggeworpen worden, dan zou D e n e m a r k e n het uitzicht
van een vuilnisbelt krijgen.

0 \ e r het antwerpse boetikbestaan
schreNcn we al in een vorige bijdrage,
toen wc de b u u r t rond het Conscienceplein « klein Londen » noemden, een
betiteling die deze inmiddels met entoeziasme overgenomen heeft. Er is echter
nog een andere boetikbuuri te Antwerpen. Een beetje deftiger misschien (in
de klassisistische betekenis van dit
woord), een beetje duurder, maar ook
wel wat duui7amer. In de overdekte
gaanderij aan de Huide\elterstraat hebben zopas enkele jonge boetiks h u n hippe intrede gedaan Prettigste winkeltje :
« Step by Step » met in het uitstalraam,
dat zowat de hele winkel groot is, %eel
dat een modieus meisjeshart kan begeren met de nadruk o p sportie\e tassen
en liandgemaakte schoenen.
Schoenen die als gegoten om de \ o e t
vallen en het handteken dragen van
« chausseur » Jan Jansen. En dan vraag
je je wel af : hoe kan iemand in een tijd
van industriële produktie leven van zuiver ambachtelijk handweik ? Het lijkt
wat tegenstrijdig maar Jan Jansen kan
het best. Juist de verregaande, oi)f>ersoonlijke industnalizatie doet de vraag
naar indi\idueel en degelijk handwerk
in sterke mate toenemen. J a n Jansen
werd in !941 te N'ijraegen geboren als
zoon van een schoenfabiikant. Ofschoon
hij in zijn prille jeugd al geobsedeerd
is d(X)r het schoen tekenen, slaagt hij er
toch in zijn middelbare schoolopleiding
tot een goed einde te brengen. Het eigenlijk métier leert hij als ontwerper bij

dig glimlachend voorbij gaaw. Werkdagen besteedt hij aan » kijken », aan het
schrijven van aitikels waarin hij over
schoenen vertelt dat wat hij denkt te zeggen te hebben. Geld inteiesseert J a n inzoverre hij het nodig heeft om te kunnen werken naar zijn, zin. En werken
kost geld. J a n kiest zelf zijn leder uit de
beste soorten die hij niet in loten, m a a r
vel per vel koopt. Zijn dokumentatie
kost geld, zijn studie, zijn reizen, zijn
experimenten.
Maar er blijft genoeg om te v\erken
aan d a t grote doel : de allereerste ter wereld worden, de mooiste schoenen maken.
Is het met zo'n mentaliteit te verwonderen dat het publiek van het industriële weg steeds meer gaat h o u d e n van
ambachtelijke dingen ? Van schoenen
van J a n Jansen bij voorbeeld.
NINA.

AB8TRAKT
Bij een tentoonstelling van b r i t s e
zondagsschilders te Londen w e r d e e n
schilderij van d e h u i s m o e d e r B r e n d a
J e a n e s als « beste a b s t r a k t e schilderij
van het j a a r 1967 » b e k r o o n d .
In een interview b e k e n d e de amat e u r - k u n s t e n a r e s dat ze « niet het minste benul van a b s t r a k t e k u n s t » heeft.
Toen m e n h a a r vroeg n a a r h a a r schildertechniek, a n t w o o r d d e ze : « N u ja,
ik ben links van boven begonnen e n
h e b d a n eenvoudig streep na streep t o t
b e n e d e n v e r d e r g e w e r k t . Op die wijze
w o r d e n d e k l e u r e n niet door m e k a a r
gedonderjaagd.
De titel van de b e k r o o n d e schilderij
luidde : S t r a a t der oneindigheid.

DIERENVRIENDIN
Tot dusver waren de traditionele
Japanse bridd^japon)ien
zeer ÏMsteüjk,
zodat
vele meisjes verplicht waren er een te huren voor de grote dag. Nu geen zorgen
meer : er worden bruidsjaponnen
van papier gemaakt. Ze kosten al met al toch
nog 55 dollar, hetzij zowat 2.750 fr.

E e n dierenvriendin uit h e t westduitse stadje Tubingen p l a k t e aan verschillende b o m e n van de s t a d een k a r t o n netje m e t d e vertwijfelde n o o d r o e p :
« Mijn k a n a r i e vogel is gaan vliegen ».
O n b e r o e r d replLkeerde een spotvogrf
m e t volgend b o o s a a r d i g a n t w o o r d :
« Heeft lekker g e s m a a k t »,

DE

ZUIDELIJKSTE
NEDERLANDEN

Wie Gantois is, weet in Vlaanderen nu wel haast iede> een wiens geestelijke horizont verder reikt dan de zondagse voetbalmatch en de avondlijke televisie. Gantois mag gerekend worden bij de tien grootste Nederlanders dezer eeuw. Zijn
grootheid ? Het onveranderlijke wezen der dingen — natuur, mensen, gemeenschap, volk, — gezien te hebben achter de schijnwerkelijkheden
en dit bestendig
beklemtoond te hebben; het onderscheid duidelijk te hebben aangetoond tussen
het essentiële en het toevallige.
Dit inzicht heeft hem tot een der leidende figuren gemaakt van ons volk in deze eeuw. Niet door het in beweging brengen van de grote massa's, wél door het
aanduiden van de kern, van de krachtbron waaruit de ideeën moeten vertrekken
om de massa's te beroeren, heeft hij leiding verschaft.
Gantois' opvattingen mochten dan al aanleiding geven tot verkeerde interpretaties : zij betekenden niet slechts voor Zuid-V laander en maar voor heel de Nederlanden de verruiming van een voorheen vaak te begrensde vizie. « Van Dollart tot
Zomme » was geen poëtische leuze meer, maar zou na Gantois de grenslijn van
ons volksgebied aanduiden : geen taalgrenzen, maar wezensHjnen, om het met
Verschaeve te zeggen !
Voor deze verruimde vlzie op \olksgebied en volksgrenzen getuigde Gantois met woord en daad. In de vele jaren van strijd heeft hij, met onuitputtelijke werkkracht en grole eruditie,
een ontzaglijk bewijs- en overtuigingsmateriaal bijeengebracht. Men hoeft
bijvoorbeeld slechts de nummers van
« Le Lion de Flandre » open te slaan,
om vast te stellen welke aanbreng aan
dokumentatie op elk gebied — historie,
geografie, volks- en
familiekunde,
naamkunde, antropologie enz. — dit
tijdschrift betekende. Voor vele Vlamingen was het daarenboven een kontakt, niet alleen met dit « Nederland in
Frankrijk » maar ook met het wezensverwante daarbuiten : zo leerden wij
o.m. Drieu La Roebelle kennen langs
Gantois' tijdschrift om !
Ter gelegenheid van Gantois' zestigste verjaardag in 1964 nam de uitgeverij Oranje het initiatief 't voornaamste
uit Gantois' geschriften, uit dit ontzagwekkende levenswerk, bijeen te brengen. Bij alle selektie, bij alle door de
materiële mogelijkheden opgelegde beperking is de bundel nog een zeer lijvig
boek geworden van bij de 500 bladzijden.
« De Zuidelijkste Nederlanden » is
niet alleen naar omvang een monumentaal boek. Het is monumentaal drievoudig getuigenis : voor Gantois zelf
(al was dit zeker nooit zijn bedoeling),
voor Zuid-Vlaanderen, voor heel Nederland.
Getuigenis voor Gantois eerst. Wat
hier is bij eengebracht getuigt voor kuituur, belezenheid, wetenschappelijk-gefundeerde kennis van dit zuidelijkste
gebied der Nederlanden, zoals wij die
zelden konden ontmoeten, zodat mogelijke vergelijkingen schaars zijn : wij
denken aan Vital Celen, aan pater Stracke. Men hoeft de bundel slechts te
doorbladeren om de uitgestrektheid
van het door Gantois omvatte gebied
vast te stellen. Een keuze slechts uit
het vele : over straatnamen te Rijsel,
over historische feiten en figuren uit
Zuid-Vlaanderen, over wapenschilden,
over de myte van de spaanse invloed in
Vlaanderen, over de literaire verhouding tussen Verschaeve, Claudel en
Barrès. Deze diversiteit getuigt daarenboven voor Gantois' strijd op velerlei
gebied : vanaf de zuiver-nationale geloofsbelijdenis tot het minutieuze werk
van de feitenverzamelende historicus.
Getuigenis \ oor Zuid-Vlaanderen,
voor de Zuidelijkste Nederlanden tevens. Geen ditjTambe alleen, al spreekt
uit menige bladzijde de ontroering, de
bewogenheid, de fierheid van de zich
van de totaliteit van zijn volk-zijn bewustgeworden Nederlander. Gantois'
werk wordt met alleen door het inzicht
en het verstand, maar ook door het
hart en de liefde gedragen. Zuid-Vlaanderen is oud-nederlands kultuui gebied
en vóór de neergang onzer taalkultuur
in de zeventiende eeuw is het een ZuidVlaming, Michiel De Swaen geweest,
die de laatste belangrijke bijdrage tot

sen Boulevard Anspach en Stadhuis,
voor het summum der kuituur houdt.
Getuigenis voor de grootheid én de groten van dit volk, voor Zuid-Vlamingen
en die van « boven de schreve ». En getuigenis ook voor de nederlanden in
Europa, maar dan een Europa der volkeren !

kentenis en een trouw : aan het als wezensgrond en derhalve waarheidsgrond
erkende, dat de bazis van elke menselijke gemeenschap en maatschappelijke
ordening dient te zijn : de natuur.
« Niet het werk van de politiek maar
van de natuur » is de titel van een opstel in dit boek.
« De Zuidelijkste Nederlanden » is
een verrijking van onze nationalistische literatuur en het initiatief tot de
uitgave ervan verdient alle lof. Nu
krijgen wij veel, wat anders zou verloren gegaan zijn aan waardevol geestelijk bezit, bijeengebracht : voor grote
en kleine biblioteek, voor grote en kleinere boekenplanken.
Wij weten, dat Gantois geen dank
vraagt. Maar wij willen er toch op wijzen dat de beste dank die wij hem kunnen schenken, erin bestaat zijn aktie te
steunen. «Notre Flandre-Vlaams Heem»
zet de traditie van het vroegere « Lion

'ifh- "-"i ip-

onze liteiatuur leverde. Zuid-Vlaandelen had trouwens ook de éérste bijdrage tot deze literatuur geleverd en wel
tot de oud-nederlandse, met het Ludwigslied, geschreven door een monnik
uit de abdij van St. Amand bij Valensijn. Een dergelijk werk kon echter
niet zomaar uit de kulturele lucht vallen : dit veronderstelde een beschaving
die reeds lang het primitieve stadium
voorbijgestreefd was. Pater Stracke
heeft trouwens gewezen op het feit dat
de kerstening van dit gebied lang vóór
St. Amandus moet gebeurd zijn. ZuidVlaanderen was hét kultureel kerngebied geweest. Voor deze plaats en betekenis van de zuidelijkste nederlanden
Gantois' boek is zo rijk als zijn pergetuigt Gantois met zijn werk. Zijn le- soonlijkheid. De nationalist Gantois
venswerk, verwoord in dit boek wordt staat echter met de konsekwente en onzodoende tot een veelzijdig getuigenis. verminkte trouw aan het eigen wezen
Getuigenis voor de Nederlanden, voor achter elk woord, achter ieder der veelde nederlandse mens. Getuigenis voor voudige facetten van zijn aktiviteit.
zijn taal en spot met een verbasterd Zijn leven en werk — en derhalve ook
Brussel dat het taaltje, gesproken tus- dit boek — staat in funktie van een er-
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de Flandre » voort : wij hoeven hier
verder niets meer aan toe te voegen !
J.D.
J.M. Gantois : « De Zuidelijkste Nederlanden » gen. 498 blz. — 350 fr. Uitgeverij Oranje, Prins Boudewijnlaan
323, Wilrijk — P.R. 13.63.85.

NEER VANTINA
ipitültisll,»'
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Vóóf de opening der parijse

Biënnale,

Driemaal tien gedichten be\at de bundel « Uren der Getijden > van Neer Vantina, met een titel die een dubbele betekenis heeft : het immerweerkerende gebed en
de immerweerkerende zee.
Inhoud en tematiek dezer verzen ? De
dichter en de vrouw, de wereld en God —•
of, indien je wil : het metafizische. Een
drievoudige konfrontatie vanuit het subjektieve. Gevoels- meer dan gedachtenliriek
dus, maar toch sterk doordacht. De betekenis, de zin van het vers ligt nooit ver beneden de oppervlakte, wordt nooit te sterk
begraven onder het beeld of het woord.
Dichter en vrouw is de kern van het eerste deel van tien gedichten. Het eerste gedicht introduced t ons reeds in de verhouding : « ik voel het vrouwzijn heel dicht
bij — als antwoord op mijn vraag : waar
is het leven ? ». In het tweede gedeelte is
ook al in het eerste gedicht de aanduiding
der tematiek : « de zin van het leven >.
< Waarom roert de zijnsvraag steeds de
bodem van ons bestaan ? > vraagt de dichter zich af, « tenvijl onze einders toch afgebakend zijn ? ».
Naar de inhoud een gave en evenwichtige
bundel, getuigt < Uren der Getijden > ook
wat de vormgeving betreft van een poëtische beheersing, met zijn rustige rijmloze
verzen, vaak met twee- of driestrofige indeling, met zijn helieerste, sobere beeldspraak,
begiijpelijk zonder in clichés te vervallen;
het rijmloze \ers afgerond in strofen \an
raecslal één enkele zin. Vooizcker meer dan
een belofte !

Seer Vantina . « Vien der Getijden > Uitgeveiij Die Poorte, Verdussenstraat, Antwei pen.

ROBERT
TEGEN

POULET
HET

PLEBS

De pwn-helgUche
jocrnalisl, knticus, essayist en lomanschrijver
Robeit Poiilet is
voor de oude) en onde> ons — zij die al tot de jaren van politiek verstand gekomen wa>en voor de oodog — zeker geen onbekende. De joernalist van het brusselse i( Le Nouveau Journal » dat tijdens de ooi log verscheen, kreeg na de oorlog de doodstraf. Zi]n proces bezorgde hem nog gwtcre bekendheid dan zijn joernalistieke en literaire aktiviteit. Over de'aaul en de omvang van zijn
kollaboratie
en evenmin over zijn politieke opvattingen
willen wi] het hier
hebben.
Feit is dat hi] relaties had met het Hof en tegenover de bezetter een
welbepaalde
en tamelijk-peisoonlijke
gedragslijn uitgestippeld
had, waaraan
hi] trouw bleef
tol het h'terste. Twee ]aar zat hij als ter dood veioordeelde
in de cel. Dan weid
hij vooiwaaidelijk
viijgesleld en... pei ministeriele auto uit het land gezet en naar
Parijs gebiacht, waar hij nu woont.
Robert Poulef werd te Luik gebot en in 1893. Bi] zijn voorouders waren er Flansen zowel als Vlamingen . o.m. Jehan Poulet, historiograaf van Jacques
Cartier,
de jianse zeevaarder die Canada annexeerde en Andreas
Vesalius, de wereldberooemde vlaamse
geleeide.
Robert Poulet studeerde voor mijningenieur,
nam deel aan de oorlog 14-18 als officier, oefende daaina allerlei beroepen uit, van landarbeider
tot kineast,
begon
le schrijven in 1931, iverd politiek joernalist in 1932 en literair criticus bij « Cassandre ».
t

Hij werd na zijn vrijlating medewerker aan literaire tijdschriften als « La
T a b l e R o n d e », « La Nouvelle Revue
Fran^aise » en « La Parisienne » en aan
bladen als « Crapouillot » en « Carre
four ». Tevens werd hij literaire redak
teur a a n het rechtse, anti-gaullistische
blad « Rivarol ». In 19Ü2 kreeg hij de
Prix Sainte-Beuve voor
«
Contre
TAmour ». Een tweede pamflet « Contre la jeuncsse » wordt nu gevolgd door
een derde : « Contre la plèbe ».
Romancier en novellist van betekenis
briljant joernalist en kritikus, is hij oo'x
een pamiÉletair van buitengewone scherpte en originaliteit. H e t pamflet is in
onze literatuur veel minder vertegenwoordigd dan in de franse, waar het genre een traditie bezit en de jongs-te tijd
zelfs druk beoefend werd : van Celine
tot }acque« I aiirent. Van een pamfletschiij\ei wordt een stherpe intelligentie

en een originele uitdrukkingswijze verwacht, benevens de moed om tegen
stroom o p te durven roeien.
« Contre la plèbe » is het derde boek
in de Pouletse « contra « l i t e r a t u u r : de
vorigen waren « Contre l'amour » en
« Contre la jeunesse ». Men versta deze
titels niet verkeerd : Poulet heeft het
niet tegen de liefde en tegen de jeugd
zelf, maar tegen de verkeerde opvattingen, d e hypertrofie ervan, en tegen hetgeen onder die woorden en begrippen
aan abuziefs wordt getracht te verkopen.
Geen negatieve h o u d i n g of kritiek dus
in feite, maar wel een omkeren van het
contra in een pro-houding tegenover de
tederheid in het eerste geval, tegenover
de volwassenheid in het tweede.
« Contre la plèbe » is evenmin een
filippica tegen de menselijke gemeenschap, maar wél tegen de plebejische
mentaliteit die haar ontaardt en die de

menselijke individualiteit naar beneden
haalt, die nivelleert naar beneden en die
de persoonlijkheid verstikt. H e t is
dientengevolge een ode aan de menselijke peisoonlijkheid : « Il n'y a plus
d'espeiance qu'nidividuelle ».
I n een boek als « Contre la plèbe »
worden een groot aantal maatschappelijke taboe's als zosele kleuiige ballons
doorprikt. Wij k u n n e n ze niet allemaal
opnoemen; Poulet heeft ze in hoofdstukken gerangschikt, m a a r elk hoofdstuk
steekt weer vol variatie, bevat een rijkdom aan gedachten en aan originaliteit
in vizLe en expressie. Over het volk, over
de patriciër, over de burger, o\ er de rassen, over de menselijke waarde, over de
religie, over het m o d e m e leven, over het
patriottisme, over de openbare opinie
spieekt Poulet met een onverbiddelijke
en alle schijn en leugen ontmaskerende
openhartigheid. Wij weten best, dat hij
daarmede een heleboel mensen zal voor
het hoofd stoten. En dus « Contre la
plèbe » is daarom ook geen boek voor
iedereen, al kan iedereen die over een
beetje zelfkennis en zelfkritiek beschikt
er zijn voordeel uit halen, zonder daarom met de auteui steeds akkooid te moeten gaan.
Tenslotte k u n n e n wij, wat dit boek in
het bizonder en het werk van Poulet en
andere auteurs van zijn « oriëntatie »
in het algemeen betreft, er niet te buiten een vergelijking te maken wat de
wijze van behandeling betreft, met onze eigen schrijvers. Poulet, Brasillach,
Celine. Drieu La Roebelle kregen en
krijgen (terecht) nog lovende kritieken
in bladen als « La Libre Belgique »,
« Europe Magazine ». « P a n », enz.,
teiwijl vlaamse kunstenaars omwille van
grotere of kleinere politieke « delikten »
— die heel wat verklaarbaarder waren
dan die van de franstalige literatoren —
nog steeds door de officiële belgische instanties, van justitie tot radio en televisie, geweerd worden. W a a r u i t nog eens
blijkt dat de franstaligen voor h u n « incivieken » heel wat vergevingsgezinder
zijn d a n voor de Vlamingen, die door
een dwangstaat tot vertwijfeling werden
gedreven.
Ook deze hipokrizie is van « plebejische » oorsprong : zij wordt mede in
stand gehouden door regerende plebejers
die in elke uiting van geestelijke zelfstandigheid of superioriteit een gevaar
zien voor him parvenu-pozitie...
Robert Poulet : « Contie
B.d. Denoe, 14 rue Amêlie,
blz.
15 FF.
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TONEEL
TE BUSSEL
K V.S.
Na een vootseizoen met « BoeingBoeing » — waarvan te Btussel alleen, sedett 1964, 49 tKjorstelhngen
werden gegeven — had de officièle
opening plaats met < Wacht tot het
donker wordt >, een nieuwe triller
van Fredrik Knott, de auteui van < U
"^ spieekt met uiu mooi denaar » ; als
nieuwe samenwerking tussen de drie
officiële vlaamse teaters zal dit stuk
dit seizoen door Bi ussel, Gent en Antxüerpen worden gespeeld, telkens met
een ander bezetting en onder een ander regisseur.
« Wacht tot het donkei wordt > 's
een goede Itiller met een adembenemend slot, maar met zekere tel«orlkomingen : de eerste taferelen zijn te
zeer uitgespaniien, de auteur moet te
zeer zijn weg zoeken naar dit slot; de
soms zeer simplistische middeltjes die
worden aangewend;het onwaarschijnlijke van het geval, hetgeen we niet
moeten uitdiepen, want dan vallen de
meeste trillers in het niet; maar vooral : het op het toneel brengen van een
blinde vrouw, die zich tegen gangsters
le veidedigen heeft, hetgeen niet alleen een onbehaaglijke indruk wekt,
maar er op wijst dat de schrijver absoluut het griezelige heeft willen opdrijven met een middel dat we gi^f
moeten noemen. Maar... het slaat m !
Bij de vertolking vallen op : Ann
Petersen, de blinde; Janine Bisschops,
een nukkig buurmeisje; Rik Andries,
gangster. Als chef-gangster valt Senne
Rouffaer niet mee : het is een rol die
hem niet past. Aan Herman Bruggen
en Leo Haelterman zouden we willen
vtagen beter te ailikuleren.
BEURSSCHOUWBURG
Als openingsstuk viel de keuze op
een spionage-komedie met komische
alluies : < 008 Secretissimo > van
Mare Camoletti ; een gelukkige keuze voor een geifioeglijke avond, met
dien verstande dat men zich van in 't
begin met de schrijver eens moet verklaien en alles aannemen wat hij ons
voorschotelt... om ons te amuzeien.
Het is een knettergek spel dat aardig
de draak steekt met de spionage- en
detektieve-epidemie
die we meemaken : het krioelt er van geheime agenten en de intiige is zo onsamenhangend als het maar moet. Mare Camoletti spot inderdaad met de wereld,
maar... er wordt gelachen !
In de enigszins opgeschi\)efde vertolking valt vooral Etienne Dujardm
op in een travestierol, die hij kostelijk
en getrouw weeiseeft.
KAMERTOhtU
Alhoewel meer dan de helft van het
repertorium dit jaar bestaat uit oorspiy>iikelijk nederlands werk — waarop we speciaal de aandacht vestigen
— werd begonnen met een franse komedie, « Mijnheer Masure > van
Claude Magnier, een boulevai dstuk
met het klassieke dtiehocksgeval.
Dit werk wxyrdt voorgesteld als eeti
^ondeugende fianse komedie — het
wordt trouwens geregisseerd door
Vandéric van hel i Theatre National,
1 Jiédtre du Pare > — waarin de komische situaties moeten leiden tol het
besluit : < we worden gezuiverd van
de neiging elders het geluk te zoeken
dnl binnen ons bei eik ligt >.
Knappe vertolking dooi Lieve Be'ciis, in wie we toch de echte paiisienne « die het poeder niet uitgevonden
heeft > met kunnen zien. Willy De
Smedt, de al te opdringerige scharre
laar, en Herman Bogaert, die in zijn
peisonage, de echtgenoot veel plezier schijnt te beleven.

Beursscliomvbui'

Fried Zuidweg,

Etieniie

Dtijardin

(als Bertlie Diival) en Gtms Bron (als Jeanneite
ct etissiino ».

Dtival)

in «. 008 Se-

f.y.
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keer te storen. T e n slotte zoud e n de voedselpiodukien niet
k u n n e n verdeeld worden over
de verschillende streken van India bij gebrek aan transportmiddelen. Daarenboven, eens
de produkten verbiuikt, zou er
niets overblijven om de Indiërs
verder aan de onbaimhartigheid van de seizoenen te onttiekken.
W a t er in India, zoals in de
andere
ontwikkelingslanden,
dient uitgewerkt te worden, dat
zijn projekten om de landbouw
te veibeteren, dat zijn akties
die trachten de indiase voedselproduktie te veibeteren en te
legulari/eren. Dit wil zeggen
dat het geld, dat verzameld
v\erd dank zij de edelmoedigheid van de mensen, moet gebruikt vs'orden voor het sturen van technische assistenten
en van materieel, wat de Indiërs
zal toelaten te leren hoe de prod u k t e n kunnen vermenigvuldigd worden, hoe het volume
van h u n produktie kan toenemen, hoe meti in de toekomst
kan voorzien en hoe men ze kan
v\aarborgen. Kortom, men moet
de Indicis de middelen geven
opdat zij h u n eigen problemen
zelf zouden k u n n e n oplossen.
05,

(Vrijdag 20 oktober, 21 u u r
Brussel Ned.)

TV-TV'TV-TVoorspronkelijke
toneelstuk
wordt in tv-bewerkinsc fferesrisseerd door Dré Poppe; Suzanne
Juchtinans vertolkt de rol van
Cyrenne, Roger de Wilde die
van Percy.
(Dinsdag 17 oktober, ora 20
u u r 25, Brussel Ned.)

EEN
ONGEWONE LIEFDE
Dit woidt het tema van een
britse psichologische speelfilm
van J o h n Schlesinger, naar het
gelijknamige werk van Stan
Barstow : A Kind of Lov ing.
De prent behaalde op het filmfestival van Berlijn 1962 de giote prijs van de «Gouden Beer».
Ofschoon de liefde een vaak
dienstdoende inspiratiebron is
voor
filmkunstenaars,
v\ il
Schlesinger haai deze keer een
aparte gestalte geven in de verh o u d i n g tussen Vic en Ingrid.
In hoopvol perspektief ontluikt
hun liefde, maar lang bli)ft de
hemel niet onbewolkt. En waar
Vic aanvankelijk meende in het
meisje de belichaming van zijn
jeugddromcn te hebben ontdekt, komt hij plots tot de
nuchtere vaststelling dat er van
zijnentwege niet méér in het
spel is dan fizische aantrekkingski acht. Voor Ingiid is er geen

sprake van ontgoocheling of
verveling. Zij hoort haar genegenheid crescendo klinken O n der die druk sleept de verhouding nog wat aan en I n g i i d
wordt zwanger. Ofschoon met
gemengde gevoelens, besluit Vic
h a a r te trouwen. Het bazige karakter en het beperkte begiipsvermogen van Ingrids moecler
— bij wie het jonge paar zijn
intrek heeft genomen — werken
rusteloos voort als splijtzwam
tussen de echtgenoten. De spanning bereikt haar hoogtepunt
als de jonge vrouw een miskraam heeft en Vic ei zich rekenschap van geeft dat alles
oveibodig was. H e t huwelijk
wankelt op de rand van de afgrond; maar de aangeboren
goedheid van de jonge man, gerijpt door de gebeurtenissen,
haalt het op de wanhoop en hij
besluit een kompromis te zoeken om h u n gehavende hu\velijk te redden. Samen rond eea
eigen haard trachten zij een
nieuwe — zij het dan ook ongewone — liefde op te bouwen.
H e t scenaiio staat op naam van
Willis Hall en Keith Waterhouse; R o n Grainer schieef en dirigeerde de muziek, terwijl de
hoofdrollen worden bezet door
Alan Bates, T h o r a H a d en June Ritchie.
(Maandag 16 oktober, om 20
u u r 25, Brussel Ned.)

DE RATEL
VRIJDAG 20 OKTOBER
Een van de hoogtepunten
Ned. uitgezonden

der voorbije week : het door
BrusselN.T.S.-pi ogramma « Electra ».

DE A F S T A M M E L I N G E N
T o t op onze dagen gaan er
nog liecl wat mensen fier o p de
naam Bonaparte, Hohenzolïern,
Bom bon. Maar hieibij rijst
uitleen de bedenking : wat
bh)fi er over van de piaal en
de gloiie, waarmee h u n voor\ aderen /ich plathten te oinrnigen ? Spelen zij een lol in
c n / e gedemokrati/eeide maatS(ha]i])ij? ü f teren /ij nog
steeds op lam \erleden, in de
h o o p d^ o u d e roem en het
spiookje te doen herleven?
i' De Afstammelingen » is een
reeks t\-filmrepoiiages over de
na/aten van beroemde families
uit de geschiedenis. Zij wil even
h *t verleden voor u oproepen
aan de hand van foto's en korte filmpjes, maar hierbij aanknopend ook de schijnwcipers
richten op het heden, waaibij
zoveel mogelijk wordt gestreefd
n a a r oorspronkelijklieid, bijvootliecld door middel van
viaaggcsptekkcn met de betiokkcn personen.
Als eersten in de reeks komen
d e Romanoffs aan de beurt, afstammelingen van de russische
isarcnfamilie, en dit n a a r aanleiding van de vijftigste verjaaidag van de Oktoberrevolutie, gebeuitenis die aan h u n
keizerlijk bewind een einde
heeft gesteld. Verscheidene nazaten uit deze stam — onder
v i e ook groothertog Wladimir
Romanoff die, naar verluidt,
hoopt de russische troon ooit
weer te bestijgen — verleenden
h u n medev^'erking aan de opnamen die gedraaid weiden in de
Verenigde Staten, Duitsland en
Engeland. In de acht andere afleveringen gaan we gedurende
tweeënvijftig minuten respektievelijk scheep met de Tolstoi's, de Bemadottcs, de Bonapaites,
Indianen^tamhoofden
uit Nooid-Ameiika, de Ilabs-

buioers, nazaten van de koningin van Saba, de spaanse Bourbons en de Hohenzollerns. Realizator van het projekt is Victor
\'icas, tans van amerikaanse nationaliteit, maar van wie de
wieg te Moskou stond en op
wiens n a a m al enkele prijzen
werden uitgereikt. Verleenden
eveneens h u n medeweiking : de
parijse filmmaatschappij Coty
en de canadese folea-Films.
(Zondag 15 oktober om 21
u u r 40, Brussel Ne^.)

INDIA :
LETTERS I N HET Z A N D
Met deze d o k u m e n t a i i c van
de amerikaanse televizie (i^'l-T)
vestigen T o m H o l l ) m a n en David Hardy nogmaals de aandacht o p het bevolkingsvraagstuk en het probleem van de
honger in India.
H e t is vooial de hongersnood
die,
India ..permanent teistert,
die in de wereld een diepgaande emotie heeft verwerkt, met
aK gevolg dat een beetje overal
koUektes woiden georganizedrd
met het doel voedingsmiddelen
te verzenden. O p zichzelf verdienen deze kollektes alle respekt, maar gezien de situatie
brengen ze niet veel aaide aan
de dijk.
Een specialist in de iiuemationale
technische
bijstand
heeft berekend dat, om de hongerende Indiërs te voeden, men
elke m a a n d 150 pakketboten
met voedingsmiddelen naar India zou moeten verzenden (wat
honderde miljarden frank vertegenwoordigt), een zaak die
uiteraard reeds onmogelijk is.
Laten wij nochtans onderstellen
dat 150 pakketboten naar het
indias
schiereiland
kunnen
gebracht worden; zij zouden
niet k u n n e n woiden ontvangen
zonder het normaal havenver-

De jonge engelse toneelliterat u u r kan beslist uitpakken met
enkele merkwaardige figuren,
onder wie Charles Dr)er, auteur, regisseur, akteur, kortom
iemand die thuishoort o p de
planken en voor het voetlicht.
O p zijn repertoire behoort De
Ratel tot het neusje van de
zalm. Het werd in 1962 te Londen gekreëerd en is zowat overal ter wereld opgevoerd, ook in
Antwerpen, Gent en Brussel.
Van een ratel — een houten
klepper die een d o o r d i i n g e n d
geluid maakt — bedient zich de
schuchtere, ietwat levensvreemde veertiger Percy, opgevoed in
een burgerlijk milieu en verwoed voetballiefhebber, om de
jongens van zijn uitverkoren
ploeg aan te moedigen. Elk jaar
drijft dit entoeziasme hem met
zijti kameraden vanuit Manchester n a a r Londen, waar de
koiiipetitiematch op verplaatsing woidt gespeeld. Nadien zet
de jolige bende de bloemetjes
buiten in de City, een gewoonte
die nauwgezet in ere wordt gehouden. Zo gebeurt het ook nu
weer : d e jongens vallen een
klub b i n n e n die C)Tenne, een
plaatselijke schoonheid die haar
charmes winstgevend weet aan
te wenden, tot h a a r pleisterplaats heeft gemaakt. In de roes
van de drank gaat Percy een
weddenschap aan om de jongedame in haar flat te bezoeken.
Maar aangezien hij met het
zwakke geslacht weinig of geen
uitstaans heeft gehad in zijn leven, geraakt hij in een benarde
situatie. En dat merkt ook Cyrenne, die uit het pittoreske
Londense milieu van Italiaanse
en griekse immigranten stamt,
en al vroeg heeft geleerd haar
troeven uit te spelen. Zij maakt
het haar schuchtere gast dan
ook niet gemakkelijker. Dryer
heeft niet alleen zijn personages maar ook h u n beider omgeving te voeten uit getekend;
en al blijft dit werk een komedie, van menselijke en zelfs
schrijnende, tragische kanten
blijft het niet veistoken. Het

Op de Vlaamse TV
ZATERDAG 14 OKTOBER
16 0 0 • Volksuniversiteit — 18 55 : Z a n d m o n n e t j e — 19 00 : Luceot. K a t h o l i e k godsdienstige
uitzending
—
19.30
:
Gornaal, een f i l m van Marcel Verbruggen
en f rans Nouwelaerts — 19 52 : Mededelingen - Hier spreekt men Nederlands
— 20 0 0 : TV-nieuws —
20 25 : Het
h e e f t geen n a a m
Spelprogramma
—
2 1 4 5 . Echo —
22 15 : De o n k r e u k baren
46e a f l
: N i c k Acropolis
—
23 05 : T V - n i e u w s

ZONDAG 15 OKTOBER
14 0 0 : Voor boer en tuinder — 14 3 0 :
Sneeuwwitje op het water — ) 5 0 0 : A l t i | d op zondag
Gevarieerd p r o g r o m m o
met sport en amusement
—
17 15 :
De zoon van de Sahara
Ite ofl.
-—
17 30 t o t 18 05 : De Filosoof van Hogem
Herhaling v a n de tweede eptode
—
18 20 : Klem, k l e m k l e u t e r t j e — 18 4 0 :
Invasie van de ruitebewoners — 19 55 :
Mededelingen — 2 0 0 0
TV-nieuws —
20 15 . Sportweekend — 20 40 : M u z i e k a l b u m , met Frieda L i n z i , Lize M a r k e ,
N a t h a l i e , M a r i o Michel, Louis Neefs, enz
— Gast Peter Kreuder — 21 40 : De a f stammelingen Eerste o f l : De Romanovs
— 22 30 . TV-nieuws

MAANDAG 16 OKTOBER
14 05 • Schooltelevisie — 18 55 : Z a n d mannefie
—
19 00 . Hobo, de kleine
zwerver 19e ofl . De student — 19 25 :
Vergrootglas op de postzegel — 19 4 0 :
Openbaar
kunstbezit
« Topiit > door
A n n e Bonnet (1908) — 19 52 : - Mededelingen - De Weerman — 2 0 0 0 : T V nieuws — 20 25 : Speelfilm : Een ongewone liefde (A Kind of Lovmg). Psychologische f i l m van John Schlesinger met
H a l l Woterhouse, A l o n Bates, June R i t chie en Thora Herd — 22.10 : Gastprogramma
De Socialistische gedochte en
actie — 22 4 0 : TV-nieuws.

DINSDAG 17 OKTOBER
14.05 : Schooltelevisie — 18 0 0 : Schooltelevisie —
18 55 : Z a n d m o n n e t i e
—
19 0 0 : Tienerklanken — 19 35 : K w a r t Eefie — 19 52 : - /v\ededelingen, - Hier
spreekt men Nederlarftts — 20 8 0 • T V nieuws — 20 25 . De r a t e l , tv-spel van
Charles Dyer — 22 3 0 : Vergeet niet t e
lezen — 23 05 ; TV-nieuws

WOENSDAG 18 OKTOBER
17 00 : Tefevisum — 18 25 • Schooltelevisie — 18 55 • Z a n d m a n n e t j e — 19 0 0 :
Jeugd zonder grenzen — 19.15 : H o r i zon M a g a z i n e over wetenschap en t e c h niek — 19 52 : - Mededelingen - De
Weermori- —
2 0 0 0 : TV-nieuws
—
20 55 : Kruisende woorden, t a a l q u i z o.I v
Paul Van de Velde — 20 55 : De m a neuvers Satirische f i l m van Pavel Jurocek
— 21 45 : In de spiegel van de kunst
V a n Goden en Mensen V i j f d e a f l ; Het
s t a a t in de sterren geschreven (Babylon)
—
22 15 : Pre-olympische Spelen t e
Mexico Somenvattende reportage won de
voornaamste wedstrijden — 22 40 : T V nieuws

DONDERDAG 19 OKTOBER
14 05 : Schooltelevisie — 18 55 : Z a n d monnetie — 19 0 0 : Zorro 6de ofl
:
Zorro redt een vriend — 19 25 : Tienerklanken
—
19 52 : - Mededelingen
— Hier spreekt men Nederlands — 20 0 0 :
TV-nieuws — 20 25 : M o g u l 6de a f l t
I f you c a n ' t lick'em — 21 15 : Debaf —
22 05 : Premiere — 22 35 : TV-nieuws

1 4 0 5 : Schooltelevisie — 18 25 • Schooltelevisie —
18 55 ; Z a n d m a n n e t j e
—'
19 0 0 : Filmmuseum van de schaterlach ;
(t Op het land s met Bobby Dun
—•
19.10 : Pre-olympische Spelen te Mexico^-^
Samenvattende reportage van de voornaamste wedstrijden — 19 35 : Z o e k l i c h t
op de culturele a c t u a l i t e i t
—
19 52 :
Mededelingen. - De Weerman — 20 0 0 :
TV-nieuws — 20 25 : Gerard Cox, c o b a r e t p r o g r a m m o — 21 05 : India . Letters
in het zand Documentaire over India —
22 0 0 : TV-nieuws — 22 10 tot 23 00 !
I n t e r n a t i o n a l e solistenwedstrijd te M u n chen.

Onze selektie
ZATERDAG 14 OKTOBER
21.00 BRUSSEL FRANS
NOUS, LES FEMMES ..
Film met Alida Valli, Ingrid Bergman, Isa Miranda, Anna Magnani.
20.45 NEDERLAND I
WAT KRIJGEN WE NOU
TV-stuk.

ZONDAG 15 OKTOBER
21.40 BRUSSEL NED.
DE AFSTAMMELINGEN
Een reeks tv-filmreportages van Victor Vicas over de afstammelingen
van beroemde families. Eerste aflevering : De Romanoffs.
20.30 NEDERLAND I
BOMANS OVER BOMANS
Gesprek met Godfried Bomans.

MAANDAG 16 OKTOBER
20.50 NEDEKLAND I
BOUDEWIJN DE GROOT
VOOR U

ZINGT

DINSDAG 17 OKTOBER
2 0 . 2 5 BRUSSEL N E D .
DE RATEL
TV-spel van Charles Dyer.

WOENSDAG 18 OKTOBÏR
20.55 BRUSSEL NED.
DE MANOEUVRES
Satirische film van Pavel Juracek.

DONDERDAG 19 OKTOBER
21.15 BRUSSEL NED.
DEBAT
20.30 BRUSSEL FRANS
SYMPHONIE POUR UN MASSACRE
Film van Jacques Deray.

VRIJDAG 20 OKTOBER
20.25 BRUSSEL NED.
GERARD COX
Kabaretprogramma.
21.05 BRUSSEL NED.
INDIA : LETTERS IN HET ZAND
Dokumenlaire van Tom Hollyman en
Davitl Hardy over het bevolkingsvraagstuk en het probleem van de
honger in India.
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de wedstrijd, en van welke futiliteit het heeft afgehangen of
we haalden een grootse overwinning, om dat alles te weten verwijzen wij u naar de
kranten van de Emiel Verse ...
heu ... Jacqmainlaan.

DEONTOLOCIE
Geen zeldzaam haar op ons
hoofd denkt eraan dat Pol van
Himst, Puis, Heylens, en andere belgische voetbalgroothedcn geen goede spelers zijn.
Het ZIJN goede spelers.
Wij zullen graag aanvaarden
dat het ook in een ploeg van
goede spelers wel eens verkeerd kan lopen.
Wij hebben zondag gezien
dat de Rode Duivels tegenslag
hadden. Maar wij hebben ook
gezien dat zij zich niet erg hebben ingespannen om de tij te
doen keren.
Er zijn joernalisten die de
toeschouwers verwijten dat ze
« onze jongens » niet genoeg
aangemoedigd hebben. Hoe ?
Go'!*'^^! Rne^^'U'; KWTJI verleden zondag te Leuven na de 3.000 Wij hebben een paar honderd
metei aan de lijn eu achlei hein was nog niemand te zien !
frank betaald om die wedstrijd
te zien. De spelers hebben er
enkele duizenden gekregen om
was met hoeveel ze zouden hem te spelen. Wij denken dat
UITLEG ? ELDERS !
daardoor de toeschouwer rechwinnen.
Na de vriendelijke wedstrijd
Enige zorg baarde de vraag, ten krijgt en de speler plichtussen de belgische en de en- of de Polen het « laissez jouer ten.
gelse liga, waarbij de tamme Andeilekt » wel kenden en of
Zo komen wij weer terecht
Britten zowaar nog op eerder 7e de wedstrijd niet zouden op het principe dat wij al dikgelukkige wijze aan een gelijk verknoeien door te trachten wijls hebben verdedigd : de
spel kwamen, hadden de \oet- zich al te stug — hoewel vruch- betaalde speler heeft een bebalkcnners reeds de superla- teloos — te verdedigen.
roep en ieder beroep heeft een
tieven bovengehaald. Ja, de
deontologie. Op dat gebied
Om een lang en goed gekend schieten onze jongens geregeld
Belgen waren de meest braziliaans spelende voetballers ter verhaal kort te maken, onze tekort. En dat is spijtig. Voor
wereld. Ja, zij behoorden tot Rode Duivels (haha) hebben ons, die onze centen kwijt zijn.
de allerbeste elftallen. Ja, zij met 2-4 op hun donder gekre- En voor hen.
mochten zich overal laten zien. gen. Van die stumperds van
Ja, ze gingen het nog ver bren- Polen.
gen.
Om nu evenwel te weten hoe «OUWE» RIK
het precies gebeurde ondanks
Op « gezegende » leeftijd
De wedstrijd tegen het pove- het uitstekende spel van de wint Rik van Looy zijn zoveelre (ocharme) Polen werd met Anderlecht-boys, en wat een ste klassieker : Parijs-Tours.
de glimlach tegemoet gezien.
peerde chance de Polen gehad
Zeker, Anquetil was er niet
De vraag was niet of de Bel- hebben natuurlijk juist op de bij of Merckx, maar Poulidor
gen zouden winnen; de vraag psichologische momenten van toch en Aimar en Godefroot

HATELAIN
/4/'> ge de sensatiebladen leest,
dan leert ge van alles. Zo van die
dingen waar de gewone man niets
1 an afweet en waarover ge ook
niets leert op de .school. Zo
schreef (nou ja ...) Anquetil onlantis nog een en ander over zichzelf : ezn paar kleine berichtjes i
die wij bijzonder pittig vinden,
charmant als ge wilt, die deugd
doen aan het hart, zoals de verhaaltjes over prinsen en prinsesjes. Als ge snapt wat wij bedoelen.
Is het niet prettig van Jaak te
horen dat :
— Hij zich nu serieus moet gaan
vooi bereiden om kasteelheer te
worden.
— Hij zoveel verdieni dat er niemand méér kan betalen.
— Hij eens moet gaan denken
aan de uitbating van zijn goederen
— Hij zich niet bekommert om
wat men over hem schrijft, wel
om de heitrsbeiichten.
— Hij 's morgens om vier uur dineert met kaviaar, ganzelever en
chamvagne.
— Hij behoefte heeft aan het
gevoel dat niets hem
overstuur
kan maken.

L

— Hij de medaille van het legioen van eei kreeg.
— Hij in zijn jonge jaren geen
kind, maar een fenomeen was en
nu een man.
— Men misschien zal zeggen dat
hij een verwaande bluffer is.
— Men niet moet geloven dat hij
de waarheid niet zegt.
— Hij zich nu absoluut met zijn
kasteel en gronden en zaken
moet gaan bezighouden.
Zfie : dat noemen wij, met de
woorden van Van Deyssel, nu
eens proza dat als een man op
ons
komt
aangetreden.
Dat
spreekt ons aan. Jaak vertelt ons
dat lijk aan goede
vrienden,
halvelings in vertrouwen. Zoals
wij aan de Gerard zeggen dat we
het voortuintje gaan omspitten,
de kamer van de kindei en behangen of dat we gisteren mosselen gegeten hebben, zo vei telt
Jaak aan zijn vele, vele vrienden
losjes weg dat hij zijn 40 ha
grond gaat uitbaten en daarvoor
traktoten kopen en op een kasteel wonen en dat hij geld genoeg heeft en dat hij dineert om
vier uur in de morgen met ganzelever (2.000 fr het kilo) en cham-

en Gimondi. Een volwaardige
overwinning in ieder geval.
Het had nog niet voluit in de
gazet gestaan dat Rik versleten was, maar al dikwijls tussen de regels.
Daarom veronderstellen wij
dat Rik aan deze overwinning
enorm veel plezier beleefd
heeft. Niet zozeer om het geldgewin, al doet zoiets altijd plezier, zelfs aan een « keizer ».
Maar omdat het besef « afgedaan » te hebben voor niemand
prettig is en omdat Rik hier
bewezen heeft nog ^ lang n^et
afgedaan te hebben.
Wij zijn blij voor Rik dat
hij die koers gewonnen heelt.
En niet alleen omdat wij van
dezelfde « klas » zijn als hij.

NIET AKKOORD
De strafste Belgen — resistaanders en rechthebbenden
inbegrepen — zullen moeten
toegeven dat er iets niet meer
klopt met onze « nationale »
ploegen. Onze basketters in
Helsinki staan wel in de belangstelling, maar niet zozeer
door hun behaalde rezultaten.
Wel door het feit dat Steveniers er niet bij is, door het
feit dat een aantal spelers er
ferm met hun klak naar gooien, door het feit dat enkele
spelers in de idiootste kledij
naar een receptie wilden gaan
(gelden de regels van de wellevendheid nu ook al voor
sportvedetten ?) en door het
feit dat er ene zonder veel
komplimenten naar huis gestuurd werd.
Onze voetballers varen zowat in hetzelfde schuitje. Het
is genoeg dat zij de rode trui
over hun stoere schouders
krijgen, opdat zij zowat in
slaap vallen en iedere serieuze
inspanning mijden als de pest.
Zoals verleden zondag.
Al jaren hebben wij de indruk dat « onze jongens » zich

pagne. En hij vertelt dat allemaal
heel simpel, zonder stoefen, gelijk hij zelf zegt.
Kan er nu iets de echte sportliefhebber méér plezier doen dan
te vernemen dat het de Jaak, het
idool, goed gaat ? Is het niet plezant te horen dat op het ogenblik
dat in België steeds minder renners erin slagen him dagelijkse
ganzelever te verdienen, op het
ogenblik dat de zoveelste renner
langs de weg overleden is, op het
ogenblik dat HARIN de alarmklok luidt, is het niet plezant op
dat ogenblik te horen dat Jaak
maar één zorg heeft : hoe hij zijn
geld moet besteden ?
Moeten wij als ware wielerliefhebbers nu niet gaan loeien van
bewondering en geestdrift, omdat
niaitre Jacques ontsnapt aan de
bende middelmatigen, die leven
sta bi] spurten voor de zevende
plaats in de kermiskoers te Zoetenaaie, met het lijf vol anfetamine en vol schrik voor de doktoor
met zijn fleske aan de aankomst
en de boete die er kan aan vasthangen ? Is het niet heerlijk dat
Jacques, chatelain, ontdaan van
deze kleine zorgen, rond zijn
burcht wandalt, denkende « laat
de boeren maar dorsen »
Kent gij opvoedender
pioza
voor de jeugd die men op school
ocharme, tiog altijd wil wijsma-

niet meer interesseren voor
een selektic in de nationale
ploeg.
We blijven dus bij onze mening : ofwel de nationale ploegen afschaffen, ofwel jongens
laten spelen die willen spelen,
ook al zijn ze dan wat minder
vedette. En de anderen laten
vallen als baksteen. Ook in de
pers.

DE WARE WINNAARS
Vana\ond bleef ons lodderig
oog rusten op de cijfers die
Prior, de pronostiekmaatschappij, publiceerde in verband
met haar wedstrijd \an 1 oktober.
Bruto ont\angst stond er :
14.783.192 fr. Dat lijkt ons een
aardig sommetje. Het moet
zijn dat heel wat mensen iedere week een visje uitgooien, in
de hoop een dikke snoek te
vangen.
We stellen vast dat er drie
soorten winnaars zijn. Dc« dikke » met twaalf punten, de
« middelmatigen » met elf en
de « krabbers » met tien puntjes. De 21 « dikken » wonnen
ieder 130.000 fr (ongeveer),
hetzij samen ± 2,8 miljoen. De
577 '•<• middelmatigen » kregen
ieder bijna 3000 fr, of samen
± 1,6 miljoen. En de « krabbers », 6.951 stuks, ontvingen
ieder 157 fr, d.i. 1 miljoen in
totaal. Van de bijna 15 miljoen bruto inkomsten wordt
dus amper 5,5 miljoen, om precies te zijn 5.467.188 fr, aan
prijzen uitgekeerd. Dit is 36 %.
Volgens men ons vertelde zou
de staat dan op die prijzen
nog eens belastingen heffen.
Zodat wij ons afvragen waar
de werkelijke winnaars zitten
en of onze oude pastoor, die
nog Latijn kent, geen gelijk
heeft wanneer hij volhoudt
dat « mundus vult decipi »,
ook al kent hij niks van pronostikeren.

ken dat wie wel leert en braaf is,
tret de studie ver kan komen ?
Of verrukkelijker
proza voor de
kleine man, die nog nooit kaviaar
of ganzelever van dichtbij zag en
het dus niet lust en champagne
verwart met cider en die, trouw
en dankbaar voor het lichtend
voorbeeld dat Jaak is in zijn grijs
bestaan, zijn steentje
bijbrengt
voor diens kasteel ?
Do^t dit proza u niet denken
aan die goeie oude tijd, einde negentiende eeuw, toen het leven zo
eenvoudig was ? Met kaviaar en
ganzelever en champagne voor de
kleine groep rijketi. En voor de
grote groep armen, die de anderen steeds maar rijker maakten,
een halve haring, vet spek en botermelk 7 De tijd die zo plezant
was, dat de bourgeoisie hem de
« helle époque » noemde.
Of zijde gij mis.schien een van
die nijdigaards, lijk den Dries,
die niet goed kan uitstaan dat de
zon in de Jaak zijn kasteelvijver
schijnt, die vindt dal Jaak wat
minder kaviaar moest eten en de
andeie renners wat meer vlees,
die denkt dat Jaak nog zattekens
was toen hij al dat gestoej dikteerde en die zegt . dat hij maar
oppast, weelde ts een « kwaaie
beest » ? Enfin, om het in één
wooid te zeggeyi : vindt gij Anquetil een « parvenu » .'

ANTWERPEN 5 NOVEMBER

NATIONALE

BETOGING
Jik.

AL AL KEÖKËliS
P.V.B.A.

Ergerstraat 1 6 1 ,
Erps-Kwerps
vraagt voor de

•

ik

uitbreiding
van het bedrijf

ben
uirgeslapen
wanr...

ernstige en
bekwame
medewerkers :
- verkopers
- technisch bediende
- fekenaar-opmeter

DENK AAN UW BANDEN!
Schriftelijk
soliciteren

raadpleeg uw SPECIALIST

t.a.t. van de heer
D. CLAES

LE PRINCE CHARLES

. . . ik koop bij

Comte de Flandre
zal vermoedelijk op het appèl van
5 november ontbreken.

MA7WIEWS B€OÜENBEORIJF
T U R N H O U T S E B A A N 1 0 2 / l O RGERH O U T - t t l . 35.17.83
,
..
OJHUIZEN s O i i r a s i r a a l ( 4 - t 6 , Aniw. T«l. 3 l . O I . l t
• i S M n e n s r r j . » 3 9 - 4 1 , Aniw. Tel. 33.47.24 . C a l l i f o r l U i 6 0 , D . u r n a , I e l . 36.JS.12

Monseigneur hoopt evenwel dat laten, leenmannen en
vazallen MET D U I Z E N D E N zullen betogen
en de vlag van het graafschap VLAANDEREN hijsen.

Lt

Son Altesse verwijst daarbij gaarne naar de

Nationale Bevlaggingsaktie
Waterstraat 133, Sint-Amandsberg
Tel. (09)51.15.83
Vraag een folder met de afmetingen
-vollen en nylon leeuwevlaggen.

Zojuist verschenen :
DR. WILFRIED DEWACHTER
DE WETGEVENDE VERKIEZINGEN ALS
PROCES V A N MACHTSVERWERVING
IN HET BELGISCH POLITIEK BESTEL
392 bladzijden, prijs : 590 fr.
Wat voor soort mensen stemmen o p de C V . P . , op de B.S.P., o p de
P.V.V., op de Kommunistische Partij, op de V o l k s u n i e , blanco ? Wat is
het motief v a n h u n partijkeuze ? Hoe f u n c t i o n e r e n de v e r k i e z i n g e n
als competitie om de macht in het belgisch Parlement ? Hoever reikt
de i n v l o e d v a n o n d e r w i j s , g e z i n , klasse, godsdier>st ? Deze en soortg e l i j k e vragen w o r d e n objectief-wetenschappelijk onderzocht door
de jonge leuvense doctor W i l f r i e d Dewachter.
W i e zich Op enigerlei w i j z e met belgische
politiek inlaat kan dit boek niet missen.
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jEUGDBRIEF
(reekf 1967)
N' 1 1000 jaar Bretoens nationalisme.
N' 2. De Arbeidsdienstidee.
N"' 3. Coucke en Goethals.
«•• 4. De Vikings
N' -5. ToUeiiaere en de Oostfronters.
M" 1, 3, S : reeds verschenen.
JV" i en 5 : herfst 1967.
Per nr • 20 F (P.R. 9016.76 Kockx - Antwerpen).
Inlichlingen : B Roose, Veldstraat 134, Brasschaat.

STANDAARD WETENSCHAPPELIJKE UITGEVERIJ
BEIGIELEI 147, ANTWERPEN
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Automatische sluiting.
Voordelige prijzen.
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WEEKBODE

Dit grote westvlaamse slreekblad vestigt
vooral de aandacht op het verzet dat bij de
weinig echte vlaamsgezinde liberalen begint
te grommen.
Het schijnsukses van O m e r te Knokke zou
wel eens het begin van zijn Stalingrad kunnen betekenen, in Vlaanderen dan toch

Windbuil of windhaan Van Audenhove, of
hoe ge hem ook nog wilt noemen bij zijn vele titels, is er in elk geval in geslaagd veel
kommentaav-wind te blijven verplaatsen. Het
stormpje was deze week nog steeds niet gaan
liggen. We halen enkele buitenlandse beoordelingen van vooraanstaande komtnentatoren
aan om Omers* windblaas te doorprikken.
Ook het begin van het niauwe universitaire
jaar lokt her en der beschouwingen uit.

LA D E R N I E R E

HEURE

Het woord is eerst aan de Führer of aan de
beschuldigde naargelang het standpunt dat
men inneemt. Hier O m e r dan zelf aan het
woord in de vrije Tribune van deze brusselse
krant.
Ge ziel hel : O m e r gaat ons van de kaart
vegen met zijn verbluffende hokus-pokus.
« Ik stel er prijs op te preciseren dnt wat
wij willen niet beslaat in het verdedigen ten
allen prij/.e van de middelen waarmee wij ons
doel willen bereiken; voor ons is het belangrijkste dat \oor het einde van deze iejislatuur een taalpacilicering in l'elgië wordt verwezenlijkt. Lit de \erklaringen \ a n de leiders
en uit de communiqués van de Volksunie
in Vlaanderen en van het Front des Francophones te Brussel blijkt hoezeer deze partijen
bevreesd zijn voor een opruiming \ a n het
taalconlentieux. Zij weten immers dat een opruiming van dit geschil hen ongetwijfeKl van
de belgische politieke kaart zou vegen.
Aldus weet het land wat wij willen. Fen
groot deel van de opinie is ontegensprekelijk
gewonnen voor onze standpunten. Hoe kaü
het anders : het gaat hier om de verwezenlijking van een doel dat de gehele natie aa.ibelangt. »

ELSEVIERS

WEEKBLAD

Zo denkt men er in Nederland over :
« Bel.gië heeft zijn « sterke man ». Zij, die
het nog niet wisten, weten het nu — na het
kongres dat de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang dit weekeinde in het d i u e casino van
Knokke heeft gehouden. Deze partij heeft van
haar voorzitter O m e r Vanaudenhove een leider gemaakt volgens het gaullistische recept.
Het lijdt immers geen twijfel, dat velen onder
zijn aanhangers en ook veel middenstanders
(traditionele liberalen en neo-liberalen) hem
zien als een potentiële Belgische De Gaulle.
Men mag eveneens aannemen, dat Vanaudenhove zichzelf in die rol ziet.
Maar de lilierale vice-premier Willy De
Clercq heeft het zondag op het partijkongres
nog eens duidelijk gezegd : het is alleen m a a r
onder druk van bepaalde pressiegroepen, dat
m e n is gaan geloven in het bestaan van afzonderlijke be\-olkingsgroepen. Er is nochtans
een typische « Belgian v a y of life », een gemeenschappelijk voelen en handelen dat gegroeid is b o \ e n en buiten onze verschillen.
E r waren echter Vlamingen in de zaal, die
daartegen zeker him bedenkingen hadden.
Zelfs de N'laanise liberalen weten immers, dat
het unitaire België een door Franstalig Brussel beheerst België is,
l-iever Engels dan NHaams,
W a t die «c Belgische eenheid » in feite te
betekenen had, werd bovendien zonneklaar,
toen het ondeiwijs in de tweede landstaal te
berde kwam. Een ontwerp-resolutie had het
over « verplicht onderwijs in de tweede landstaal » (dwz Frans in Vlaanderen en Nederlands in Wallonië), als een der belangrijkste
maatregelen om de eenheid van het land te
versterken. Maar dat stuitte op heftig verzet
van de Walen, die hun kinderen, naast Frans,
liever En.gels laten leren dan de taal v a a hun
Vlaamse landgenoten ! »

LE MONDE
Het parijse blad spreekt ook van GauUisme
!n België en toont ook aan tegen wie het in
feite gaat.,.
« De redenering van Van Audenhove is de
volgende : dat indien er een akkoord tussen
de drie partijen van de kommissie MeyersVan der Poorten kan worden gevonden hoewel deze met gesloten deuren zetelt, liet ia
fcile oiittelous en lells gevaarlijk is de details
Tan dit akkoord aan het parlement voor te
fesgea uk rreei dat het opbod der kleinere
partijen (Volksunie, Parti VVallon, F.D.F.)
net gelieel opoieuw aan de orde zou dreigen
la steOra. t

« Maar hij mag toch niet vergeten dat de
P\'V, ofschoon zij in het Brusselse de grootste aanhang heeft, nog steeds de derde politieke partij in België is gebleven. Tot hiertoe
heeft de heer N'an Audenhove met allerlei
kunst- en vliegwerk zijn troepen bijeen kunnen houden, m a a r de dag komt onvermijdelijk dat oinlerscheid zal gemaakt worden tussen « woorden en oorden »,
Oude liberalen, die vergrijsd zijn in de politieke strijd, zaten te Knokke in hun hoekje
^.bedenkelijk het hoofd te schudden en voelden zicli niet meer thuis in een politieke formatie waar men aan personenkultus is gaan
doen. Zij zijn niet vergeten dat vooraanstaande liberalen in de vorige eeuw naast de socialisten hebben gestre<len voor de demokratie en het algemeen stemrecht en begrijpen
niet dat men nu het parlement, voor de oplossing van alle belangrijke problemen, aan
de kant wil zetten door het toekennen van
\olmachfen.
Ook de liberale jongeren schiinen niet zo
geestdriftig, want in een mededeling van het
Liberaal \'laams Studentenverbond van Gent,
die dinsdag werd bekendgemaakt, wordt het
\olgende verklaard : <f Gelet op het ondemokratisch karakter van het verloop en de resoluties \ a n het PV\'-kongres te Knokke, vra,gen de liberale N'laamse studenten van Gent
aan bet Liberaal Vlaams Verbond de oprichting van een liberale Vlaamse partij, die beantwoordt aan de noden van de liberale Vlamingen die geloven in de demokratie en i'e
vrijheid en die zich niet langer willen neerleggen bij de Waalse en Brusselse suprematie in de PVV. »

Van de V.U.-leiding
KADEBDAGEN IN OKTOBER
Het schema van de komende kaderdagen ziet er uit als volgt :
1. Inleiding en verwelkoming door volksvertegenwoordiger Coppieters « kadervorming in dienst van een nieuwe gemeenschap n.
2. Sektie Regionale Pers, voorzitterschap Edgard Bouwens. Inleiders : Toon van
Overstraeten en Mik Babyion. Bespreking en praktische besluiten.
3. Middagmaal en pauze.
4. Sektie Jongerenwerking en de Volksunie.
N'oorzitterschap : drs. Coppieters. Gespreksforum : VUJO-presidia, VNSU-presidia, W a k e r Luyyten. Bespreking en praktische besluiten.
.5. Slotrede door voorzitter Fr. Van der Eist. < Opdracht en toekomst van de
Volksunie ».
,,
j^^
Aanvang te 40 uur. Slotzitting te 47 uur.
Zondag 15 oktober : a Pergola », Heist op den Berg voor Limburg, B r a b a n t Antwerpen.
Zondag 22 oktober : « Riva », Deurle, voor Oost- en West-Vlaanderen.

UNIVERSITAIRE EKSPANSIE
Rond 20 oktober komt een brosjuur over de Universitaire Ekspansie van de
pers : « Universitaire ekspansie \ ooi- of tegen'' Vlaanderen ? Kerk en Staat in het
geding » door drs, M. Coppieters,
Bestellen kan men bij gelegenheid van de kaderdagen te Heist-op-den-Berg en t e
Deurle-Leie en ook op het hoofdsekretariaat te BrusseL
Belangrijke kortingen bij groepsbesteUingen,
Integrale opbrengst ten voordele van \'laams-Nationale jongerenwerking.

UNIVERSITEIT LEUVEN
liet Partijbestuur van de Volksunie verwerpt krachtdadig de voorstelling van
de Akademische Overheid van de Leuvense Universiteit, als zou de nederlandslalige afdeling over autonomie beschikken. Noch het organisch Reglement van de
Katolieke Unlxersiteit, noch enige verklaring van h a a r inrichtende Overheid — de
bisschoppen van België — laten toe van enige autonomie te gewagen.

POLITIEKE BENOEMINGEN
HET S T R I J D E R S B L A D
Het werd anders hoogtijd dat O m e r radikale Goebbelscensuur zou gaan toepassen in
de BRT. Luister wat een verontwaardigd
patriot schrijft over een liedje van een zekere
Pirleyns op het Vlaams-Humor-festival te
Heist. Schandig inderdaad. Maar is dat geen
schuilnaam ? Wij vermoeden er de beruchte
Rommelpotter Piryns achter, of is het ons
brugs kamerlid Pier Leys, dat te Heist als
humorist optrad ? In elk geval zonder bijval
dan bij de echte vaderlanders.
« Reeds m e e n n a a l s , en terecht, bekloeg
men zich in « Het Strijdersblad » over het
feit dat de B R T bepaalde vaderlandslievende plechtigheden in haar radio- en televisieuitzendingen volledig negeerde en doodzweeg
en zich bovendien zelfs gewaagde van andere
huldigingen, van bet\\istbaar allooi ditmaal,
op te hemelen en een onverdiende publiciteit te bezorgen. (Zie trouwens de beruchte
Bormshulde). Tot dusver zondigde de B R T
alleenlijk door nalatigheid; nu echter gaat /ij
veel verder.
<c Lach een Lied », rechtstreeks uitgezonden
in het kader van het Vlaams H u m o r Festival te Heist-Duinbergen heeft me diep verontwaardigd.
Het liedje « De Onbekende », voorgedragen
door een zekere Pirleyns, ging namelijk alle
perken van het welvoeglijke te buiten en vretegenwoordigde een rechtstreekse kaakslag
aan alle Oud-Strijders 1914-18 en voornamelijk aan onze Onbekende Soldaat.
De tekst, waarvan de gedet.iilleerde inhoud
me ontsnapt, m a a k t e ondubbelzinnig allusie
aan het feit dat onze Onbekende Soldaat een
aspirant—deserteur zou geweest zijn die niet
vlug genoeg zou gelopen hebben om de vijandelijke kogels te ontwijken en dat alle andere
O.S. die het er levend vanaf gebracht hebben
lijntrekkers zouden zijn, en diens meer. N'oor
vaderlandslievende plechtigheden had hij in
zijn « lied » niets dan misprijzen over. Het
was een uiterst wansmakelijk vertoon, waarin bestendig gal gespuwd werd over één onzer meest vereerde instellingen en onze meest
^ erdienstëlijke burgers grof beledigd werden;
zeker niet van aard om jeugdige kijkers de zo
broodnodige burgerzin in te prenten. »

GELDLENINGEN voor ékdoeh
doorpartikulier-M "ySSMTf" 9-2Öu

D E GAZET VAN

ANTWERPEN

Wijst op de vis-noch-vlees-houding die tegenwoordig rond de Leuvenkwestie wordt
aangenomen. Van Pontius (De Somer) naar
Pilatus (Houben). Het is nodig dat 5 november een daverend sukses wordt om te tonen
dat Vlaanderen dat halfslachtig gedoe meer
dan beu is.
« In zijn rede bij de opening van het akademiejaar te Leuven heeft pro-rektor De Somer de overhevelingskwestie wel niet volledig ontweken m a a r toch de paraplustelling
geponeerd, dat het voortbestaan van franst.ilig hoger onderwijs in \'laanderen een probleem is, dat alleen op het politieke vlak een
klare oplossing kan krijgen.
Het is voor iedereen duidelijk, dat de prorektor van Leuven-Nederlands de overheveling niet afdwingen kan. De vraag blijft echter, of het ogenblik niet koinen zal, dat de

Het Partijbestuur van de Volksunie heeft kennis genomen van de stelselmatige
politieke benoemingen van minister Grootjans,
Het Partijbestuur van de Volksunie verwijst hierbij n a a r het verkiezingsprogram van de P \ ' V waarin uitdrukkelijk de depolitizering van het O p e n b a a r A m b t
vooropgezet werd en vraagt, d a t de PVV ministers ter zake h u n program zouden
toepassen.
Het P B van de Volksunie stelt anderzijds vast dat minister Groofjans zich heeft
onttrokken aan zijn wettelijke verplichting, jaarlijks 10 nederlandse lagere scholen
in Hoofdstad-Brussel op te richten.
Het Partijbestuur van de Volksunie verwijst n a a r het nieuw program van het
PVV-kongres van vorige zondag dat bepaalt, d a t ministers die de wet overtreden
voor een parlementaire kommissie zouden dienen te verschijnen.
Het Partijbestuur van de Volksunie vraagt dan ook dat minister Grootjans voor
zulke kommissie ter verantwoording zou worden geroepen,

5 N0VEMBER-BET06ING
Het Partijbestuur van de N'olksunie bepaalde zijn houding t.o. de aangekondigde
betoging van 5 november te Antwerpen.
'
'
Het Partijbestuur van de Volksunie stelt vast dat het p r o g r a m m a voor deze betoging moet beschouwd worden als een strikt minimaal urgentieprogramma, waarrond een ruime vlaamse eendracht niet alleen mogelijk is, doch tevens noodzakelijk is.
De Volksunie is van mening d a t voor de oplossing van de problemen van de
vlaamse gemeenschap meer fundamentele hervormingen nodig zijn zoals de invoering van een federale staatsvorm en het doorvoeren van zekere sociaal-ekonomische
struktuurhervormingen.
Desondanks meent het Partijbestuur van de Volksunie dat het welslagen van
de betoging van 5 november groot belang heeft voor de hele vlaamse beweging e<l
een noodzakelijke reaktie vormt tegen zekere pogingen om ^•oor Vlaanderen zeer
belangrijke problemen op ondemokratische wijze te behandelen. Een massale deeln a m e aan de betoging te Antwerpen zal overal in het land beschouwd worden als
een belangrijk politiek feit.
Het Partijbestuur van de Volksunie doet dan ook een dringende oproep tot alle
N'lamingen opdat zij met opzij zetten van alle partijpolitieke verschillen eendrachtig
aan de beloging zouden deelnemen.

DOSFELINSTITUUT
Na het grote sukses van de voorjaarscyklus, richt het Lodewijk Dosfellnstituut
een uitgebreide wintercyklus in voor kaderleden, hoogstudenten en VU-jongeren,
Verscheidene nieuwe gast-lesgevers met n a a m zullen, met d e vroegere lesgevers,
op volgende zondagen hun onderricht verstrekken :
a) voor de kaderschool van Leuven Cn de salons Georges, Hogeschoolplein) op
19-11, 10-12, 21-1 en 18-2,
b) voor de kaderschool van Gent (in het VTB-lokaal, Kalandenberg 7) op 26-11,
17-12, 28-1 en 25-2.
De kursuszondagen zijn als volgt ingedeeld :
10-12 u u r : 2 lessen van 50 minuten, met pa«ze.
12-12 uur 45 : seminarie.
13-14 uur 30 : gezamenlijk middagmaal ter plaatse tegen gunstprijs.
14 uur 30 - 16 uur 30 ; 2 lessen van 50 minuten met pauze.
16 uur 45 : koffie.
17-18 uur : diskussie der gespreksgroepen en samenvatting.
Inschrijvingen : van 1 tot en met 31 oktober 1967, door storting van 300 fr.
(\'NSU en N'UJO 150 fr.) op postrekening 4147.47 van E, Slosse, Elshoutbaan 25,
Schoten, Na oktober kan geen enkele inschrijving nog worden aanvaard.
De slotdag zal plaats gi-ijpen op 17 en-of 24 m a a r t 19(58 te Bemelen bij Maastricht in Nederland (afreis met autocars vanuit Gent en Leuven), De brevetten ziillen daar worden uitgereikt en een foi-um over het nederlands kultuurpatrimonium in
Europa zal worden gehouden m e t nederlandse parlementsleden uit verschillende
partijen.
Alle bijkomende inlichtingen staan vermeld in een uitgebreid folder, d a t verkrijgbaar is bij mejuffer Dujardin, Mechelsesteenweg 314, Edegem. In het folder
steekt ook het inschrijfformulier.
De VU-afdelingen zullen via h u n arrondissement om folders bekomen, de VNSU
\Ia hun bestuur van Gent en Leuven.
W a c h t niet te lang met Inschrijven : het aantal is beperkt tot 150 kursisten per
schooL

K I L als vrije instelling haar verantwoordelijkheid moet nemen en in dat verband menen wij toch, dat Leuven-Nederlands het
recht en de plicht heeft, deze verantwoordelijkheidszin en meteen de politieke beslissingen door kordate taal aan te moedigen. Men
kan ook « de politiek » overbelasten.
Prof. De Somer erkende, d a t het bestaan
van een Franse universiteit te Leuven span-

ningen blijft veroorzaken, die de serene atmosfeer, zo noodzakelijk voor de universitaire aktivitelt, vertroebelen. Hij vermeed evenwel de konkliisle. Nochtans zou het niet zo
velen verwonderd hebben indien de pro-rektor de wenselijkheid van een onverwijld overhevelingsprogramma had beklemtoond. »
W . LUYTEN.

dene onder hen reeds jaren opnieuw aktlef in de vlaamse strijd
staan.

bewegi

Merksem

S NOVEMBERBETOGING

ANTWERPEN
Antwerpen-Stad
KOLPORTAGES
Na een suksesrijke tocht op
Luchtbal op 24 sept. LL, w a a r meer
dan 20 entoeziaste propagandisten
de nummertjes a a n d e m a n brachten, verwachten w e dezelfde ploeg
terug — en mogelijk ook nog anderen — o p d e volgende kolportage
o p Antw.-Kiel op zondag 19 nov.
eveneens m e t de radiowagen.
Bijeenkomst o m 10 u u r lokaal
Breydel, 7de Olympiadeiaan.
LEDENSLAG
O n enkele m a a n d e n tijd wierf onl e afdeling i80 nieuwe leden.
Onze afdeling d a n k t het a r r . bestuur voor het initiatief t e n voordele van d e beste ledenwervers :
een gratis etentje m e t ontspanning.
Het w a s d a n ook voor alle flinke
ledenwervers een welverdiende beloning.
SEKTIENIEUWS
Sektie Oost houdt een k a m e r a a d schapsavond op 28 oktober o m 20
uur in het Scheldehof, O u d e K o o m m a r k t 28. E r k a n gesmuld worden
a a n mosselen m e t frieten of een
koude schotel. Prijs 50 fr. Karel Dillen voert het woord.
O p gitaar begeleid brengt Lieve
Cools enkele gedichten van W a r d
Hermans. Gezellig samenzijn en
reuzetombola.
Sektie Centrum organizeert op
rrijdag 20 okt. o m 20 u u r 30 een
grote « Poesje «-vertoning. Gratis
inkom. Iedereen welkom.
Verzameling t e 20 uur, lokaal Tyrol, Nationalestraat 22, Antwerpen.
E r wordt stipt vertrokken want de
€ Harmonikavent » wacht niet.
Sektie Zuid en sektie Noord bezoeken m e t hun leden en simpatizanten het atelier van glazenier Ivo
Bakelants. Nadien volgt er een gezellig samenzijn.
Voor inschrijvingen :
Sektie Oost : sekretaris Vermeulen, L. Transvaaletraat 50, Berchem.
Sektie Centrum : lokaal Tyrol,
Nationalestraat 22, Antwerpen (voor
de « Poesje «-vertoning is geen in•chrijving nodig).
Sektie Zuid : sekretaris De Laet
Fr., Krulshofstraat 16, Antwerpen.
Sektie Noord : sekretaris Lambrechts Lode, Everaertstraat 17,
Antwerpen of lokaal Tijl, St. Jansplein 22, Antwerpen.
Het sekretariaat d e r afdeling zelf
(Oude koornmarkt 28, Antwerpen,
tel._ 32.81.01) k a n voor alle manifestaties verwittigd worden. H e t geeft
door a a n de sekties.

Borgerhout
GESLAAGDE
KLEINKUNSTA VOND
Het optreden van Miei Cools, J o s
Ghysen en Rachel Frederickx trok
een volle zaaL Wij mochten de aanwezigheid van talrijke leden vaststellen.
Een schaduwzijde, die e r tenslotte geen w a s : de deelname-kentekens voor de betoging van 5 november waren op slag uitverkocht. Dit
belooft!
HEDEN

ZATERDAG

Te 10 u u r voormiddag heeft d u s
in de H. Anna kerk, Goedendagsstraat, de dankmis plaats voor de
gouden bruiloft van ons trouw lid
Leon Van Loon e n zijn echtgenote
Maria.
Aan beiden nogmaals onze hernieuwde wensen om nog vele jaren
gelukkig te leven.
KOLPORTAGE
Kolportage m e t
mikro-wagen,
morgen zondag 15 oktober.
Verzamelen te 10 u u r a a n het gemeentehuls (Moorkenspleln).
Voor hen die nog nooit van de
partij waren : potlood e n papier
meebrengen om adressen te noteren.
Einde der kolportage «Migeveer
12 uur.

Op donderdag 21 september hield
het « Koördinatiekomitee Leuven »
een bestuursvergadering m e t het
oog op de betoging. De voorbereidende
werkzaamheden
werden
aangevat.
Volgende werkvergadering
op
vrijdag 20 oktober te 20 u u r in het
lokaal « De Leeuw u, Tumhoutsebaan « 7 .
Hierop heet het komltee iedereen
hartelijk welkom die hen m e t r a a d
en d a a d willen bijstaan. Wij rekenen op onze leden.
AUTOKARAVAAN
28 O K T O B E R
Met het oog op de nationale betoging wordt eda autokaravaan ingericht die door onze gemeente zal
trekken, dit op zaterdag 28 oktober
te half drie. Samenkomst Bikschotelaan (aan het te Boelaerpark). Alle autobezitters worden hierop verwacht o m een laatste stoot te geven. Reeds die d a g u w huizen bevlaggen !

Borsbeek
BAL
Zaterdag 4 november om 20 u u r
30 gaat in d e zaal « Rivièra » het
jaarUjks b a l door van de Vlaamse
Vriendenkring Borsbeek.
Het zeer op prijs gestelde orkest
T h e Sleep Walkers speelt ten dans.
Alle Borsbekenaars, vrienden uit
het Antwerpse en d e Voorkempen,
worden er v e r w a c h t
Inkom : 25 fr.

Broechem
B E T O G I N G 5 NOVEMBER
Laat U n u af reeds inschrijven
bij de afgevaardigde van u w vereniging of organlzatie. De prijs Antwerpen heen en terug zal héél laag
gehouden worden en de reis gaat
met één of meer speciale lijnbussen.
Weet ge niet w a a r naartoe m e t
uw inschrijving : bij W . Duys komt
ge altijd terecht.

Deurne
VOLKSVERGADERING
O p vrijdag 20 oktober 1%7 om
20 u u r 30 houdt het 5 noveniberkomitee Deurne e e n grote volksvergadering in het « Kultureel Cent r u m », F r a n s Messingstraat (Zijstraat Galllfortlel) te Deurne.
Sprekers : d r J u r Valeer Portier,
prof. Gerlo, burgemeester-senator
Dequeecker zal d e sprekers Inleiden. D r Bockaert zal m e t enkele
korte woorden d e volksvergadering
besluiten.
Het bestuur van de VU-afdeling
Deurne doet een dringende oproep
tot allen o m massaal aanwezig te
zijn.
Voor diegenen die « Trefpunt »
niet moesten ontvangen hebben, geven wij adressen w a a r gratis r a a m afflches kunnen afgehaald worden.
Zuid : Bruyns, W a t e r b a a n 164;
Mortelmans, Van d e n Hautelei 175;
Van HuUe, Mortselsteenweg 148.
Centrum : lokaal Plaza, D e Montereystraat 6; Hilven, Gen. Sllngeneyerlaan 117; Andries, Lammergierstraat 9.
Noord : P a r d o n , Tweemontstraat
93; Meukens, Gijsbrecht van Deurnelaan 71.
GOUDEN B R U I L O F T
O p 20 oktober 1967 vieren de
heer en mevrouw De Clerck-Stabel,
Oedenko\enstraat 39, Borgerhoul
hun gouden bruiloft Wij wensen
hen, hun 6 kinderen en 12 kleinkinderen hartelijk geluk bij deze
heuglijke gebeurtenis. Gans het leven van deze idealist werd beïnvloed door zijn strijd in het belang
van het vlaamse volk. Natuurlijk
werd ook hij als dank door d e f-epressie zwaar getroffen en heeft m w
De Clerck, die achterbleef met 3
minderjarige kinderen, n a de oorlog
vijf uiterst pijnlijke jaren beleefd.
Dat dit d e veerkracht van dit gezin niet gebroken heeft wordt wel
bewezen door het feit d a t verschei-

GROENINGHE-BAL
Wij doen nogmaals een beroep
op al onze vrienden en slmpatizanten o m het groot bal van Groenlnghe niet te vergeten d a t doorgaat
op zaterdag 14 oktober In de zaal
« De Garve », van Praetlel, Merksem.
Vanaf 20 u u r zal het gekende orkest de D'Hovereco's ten dans spelen.
Deelname in d e kosten 20 fr.

Mortsel
REISGEZELSCHAP TIJL
O p zaterdag 14 oktober om 8 uur
30 in het Vlaams Huis Tijl, Mortsel, toeristische diaprojektle, gevolgd
door kwls e n gezellig samenzijn.
O p zaterdag 28 oktober om 9
u u r in "Hjl : jaarlijks eetmaal voor
de leden.

Willebroek
E E R S T E VLAAMS
LUSTRUMDANSFEEST
Zaterdag 14 oktober 1967 te 20
uur 30 in d e gloednieuwe Rubenszaal, Mechelse steenweg 186, te
Blaasveld (bij Willebroek).
Dans- e n showorkest « Jazzklub
62 » onder algemene leiding van
Frans De Borger. Muziek, zanggezelschapsdansen. Toegang 25 Ir.
Reuzetombola m e t prachtprijzen.

Ranst
5 NOVEMBER
In aanwezigheid van de burgemeester werd het 5 novemberkomitee samengesteld.
Advokaat Lambrechts belichtte
de
voornaamste
doelstellingen,
waarover zich eenieder k a n akkoord verklaren.
De voorbereiding voor de betoging te Antwerpen op 5 november
werd m e t sukses ingezet,
In overleg m e t d e komitees van
Broechem en Wommelgem zullen
extra-bussen Ingelegd worden voor
de verplaatsing.
De kentekens, aanplakbiljetten,
kaarten voor d e b u s e n alle inlichtingen zijn t e verkrijgen op het
sekretariaat : Karel Buseyne, Rozenlaan 4, Ranst, tel. 795511. Aktlegiften worden in dank aanvaard.

BRABANT

Terugreis rond 16 uur.
Men kan van n u af inschrijven
in 't lokaal, tel. 121314 bij de bestuursleden
of in de gekende
\laamse drankhui/en te Brussel.
Reiskosten 85 fr. Kentekens zijn
reeds ter beschikking in de lokalen

KANTONNALE
VERGADERINGEN T O T EINDE
1967
Kanton Schaarbeek op 19.10 te
Steenokker/.eel. Kanton Anderlecht
op 9.11 Ie Anderlecht Kanton Brussel op 16.11. Kanton Eisene op 2311. Kanton Vilvoorde op 6.12. Kanton St. Jans-Molenbeek op 14.12.
Kanton Wolvertem op 21.12. Kanton Asse op 13.1.19(>8 te Hekelgem.
Verschillende leden van het arr.
bestuur zullen deze vergaderingen
bijwonen. De kant. gevolmachtigden moeten tijdig en via het arr.
sekr. alle nuttige inliclitingen i.v.m.
dv vergaderingen laten opnemen in
« Wij » (plaats, uur, enz.).
Het arr. bestuur vergadert op
vrijdag 20 dezer te 20 u u r In « Hof
van Engeland », Lakenstraat te
Brussel.
De e.k. vergadering van de arr.
laad zal plaats grijjien op zaterdag
18 november 1%7 te Brussel Zaal
en u u r worden later medegedeeld.
O p de raadsvergadering van .30.9.
1%7 werd Leo Van den Bosch,
Keymolenstraat 21 te St. KwintensLennlk, opgenomen In het a r r . bestuur t e r vervanging van de uitgetreden Vanthournout.
Het arr. Brussel telt één afdeling
méér. Deze werd opgericht te O e tingen-Galmaarden-VoUezele. H a a r
voorzitter, de heer Leon de Dobbeleer, Kasteelstraat te Oetlngen, en
haar sekretaris, de heer Gaston
Claus, Rode W e g te Galmaarden
werden door h e t a r r . bestuur in
hun funktie bekrachtigd op 6.10.67.
Het arr. bestuur heeft besloten
nieuwe bestuursverkiezingen uit re
schrijven in de afdelingen Dilbeek
en Ukkel-Vorst-St Gillis.
Belangstellende afdelingen kunnen nog steeds n u m m e r s verkrijgen
van volgende brochures « Brussel.
Stad zonder gelaat » en « SoclaalEkononiisch Tienjarenplan '». Bestellingen bij d e heer J . Verlooy,
K. Woestelaan 38 te Brussel 9. Tel.
25.44.48.
Het a r r . bestuur richt langs deze
weg een laatste oproep tot de belangstellenden o m deel t e nemen
aan del. K a d e r d a g van zondag 15
dezer te Hetst-op-den-Berg.
Alles laat voorzien dat op 1.12.67
het arrondissement zal kunnen beginnen m e t het opstellen, drukken
en verspreiden van d e lang-verwachte VU-uitgave « Brussel ».
KOLPORTAGES
Met 7 m a n werden te Wolvertem
136 n u m m e r s van <t Wij » verkocht.
De volgende tocht gaat n a a r Zaventem op 29 oktober. Bijeenkomst o m
8 u u r 45 achter d e KVS of o m 9
uur 30 a a n d e kerk van Zaventem.
W e rekenen op een talrijke opkomst.

I loofdredakteur
W. »«D Overstrteten.
Alle briefwisseling voor re
daktie naar :
Rotatyp, Sylv. Dupuislaan
110. Bru». 7. - feJ. 23.ll.fl8
Beheer :
Maurice Leinonnierlaan 82,
Brussel 1. • Tel. : 11.82.16.
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit
Adres.
iaarabonnement : 280 t.
Halfjaarlijks : 160 F.
Oriemaanrlelijka : 90 F.
Abonnamaat bnUanlaad :
Stanaabennamant : 710 F.
(minimum)
Lioasa anmmart : 8 F.
.\lle stortingen voor het blad
op postrekening : 171139
€ WIJ » - Vlaams-nationaal
weekblad.
Verantw. uitg. Mr. F. Van der
Eist, Beizegemstr. 20, Bru». 12.

Aanbevolen
Huizen
AL AL AANBOUWKEUKENS - CLASAL
Engerstraat 161, Erps-Kwerps
Tel. : 02/59.77.83.
DE ENIGE KEUKEN
IN EUROPA
ONVERWOESTBAAR
€ PIET POT •
Antwerpen's gezelligste
Bierkelder
Grote Pieter Potstrakt 4
(bij Suikerrui)
Open van af 8 uur 's avonds.
Maandag en dinsdag gesloten.
BEISBÜSEAÜ
Vlaams Reisbureau n.T.
Maatsch. zetel : Antwerpen S
Tel. : 03/40.30.46 • 49.16.04.
Besoek « D t Teermait»
te St-Amands a.d. Schelde
Mosselen - Paling
Uitbater : Jan Brugmani,
•
Ls l i e
De specialist der
•tandaarddeuren

J. LEEMANS, Denmc B.
Van Harrelai 70 T. : S5.63.17
Agent : De Coene • Kortrijk
I

Anderlecht
. D E DAGERAAD »
O p initiatief van het dinaniisch
afdelingsbestuur, onder de leiding
van de heren Levrau en Deconynck,
wordt maandejijks een propagandablaadje « D e Dageraad » uitgegeven m e t hoofdzakelijk artikels
over de brusselse toestanden. W i e
dit initiatief wil steunen, k a n een
storting doen op
Kredietbank,
Wayezstraat, Anderlecht ; Volksunie, n r 3328-13-11.972 over de postrekening van de bank, n r 30.60.
SOCIAAL
DIENSTBETOON
De derde woensdag der m a a n d
van 20 u u r 30 af tot 22 u u r in het
hotel « Ravensteln », Ninoofse stw,
685, Anderlecht, houdt d e heer Levrau zich ter beschikking van iedereen voor allerlei dienstbetoon.

Boortmeerbeek
BAL
4 november wordt ledreen verwacht op ons bal In de zaal « Brouwershuis », Dorpsplein te 20 uur.
Orkest : Stan Philips met Jacques
Raymond.

Brussel
5 NOVEMBER
zal uit Brussel vertrokken worden
te 9 u u r a a n het lokaal c Uilenspiegel », Pletlnckxstraat 38; m e t tussen
9 u u r en 9 u u r 30 de volgende stilstanden : a) Vlaamse Schouwburg;
b) gemeentehuls Laken; c) hoofdkerk van Laken; d) Mutsaard-Ne
der-over-Heembeek en StrombeekBever.

ZOEKERTJES
Kunstenaarspaar biedt te koop
schilderijen,
tekeningen,
beeldhouwwerk. Portretten op bestelling.
B u n blad T 171.
Antw. firma werft a a n : vl.-nat.
verkoper m e t enkele jaren ervaring.
Min.-wedde verzekerd. Zich aanbieden : Ando, Nationalestr. 117, Antwerpen.

L8 1 »

EVftO-DOMI
Uodeme wooninricbtinf
Kruidtuinlaan 6
(tussen A. Maxlaan en
E. Jacqmainlaan) - BRUSSEL
VeL : 02/18.17.17
U

BLANKENBERGB
c Kubenshof >
Weststr. 79. - T. : (050)41571
Lokaal Volksunie
Kamers-pension.
— — > — — — — ^ ^ —

Vlaming
ven a a n
bloedgr. O
der letters

te Brussel wil bloed gevlaamsgez. organisme,
plus, schr. b u r . blad onT 123.

L» l t s

< Vlaams Huis > Knokke
Kamers • vol pension
gezellige sfeer.
Vermindering voor {roepen.
ElisabethL 105. TeL 632.70.
LB

Ik zoek kontakt nnet persoon die
in de oorlog slachtoffer werd van
sluikaanslag, liefst die niet rechtstreeks in de politiek stond. Voor
bespreking van kiese zaak. Schr.
bur. blad onder letters T 184.

RANG
,, jevANS TOT 30MAD
ÜBOEPSKHCDÊTEN .oer ziifSJAmceu.

"lËVEKlNi
TerRivierenlaan. 57 Pr'•"''• ^
• WJ kOM£*i THUIS TE t '^ '^' _

iie

Breydelhof
BRUGGE
Jozef Suveestraai v
Ceiagzaal • 120 plaatsen
Tel. : 050/350.67
bij d e meester

Ik ben 44, jong, aangenaam in
omgang, zoek vriendschap later huwelijk meisje of d a m e wed. of gescheiden zelfs kindje geen bezw., uit
gen. korps (verpleegster of and.). Beproefd zijnde wil Ik gelukkig zijn
door gelukkig te maken. Schr. bur.
blad onder letters T 185.

114

LB i n
aurwerknaker

SLAETS
Dewinterstr. 11 - Oudergem
T. 72.45.43 Terminus tr. 35.
10 % korting v. leden V.U.
LB

n«

Fr PARQÜIN P.T.b.a^
Lg. Lobroekstraat 44
ANTWERPEN.
Telefoon : 03/36.16.47.
Kuipen en stapelbakken voor
pekel, diepvries, verpakking,
stockering.
Polyethyleen : zakken, vtllen en folie op rol.
RAADPLEEG ONS.
LB »20

Landegem
VU-BAL
Volksvertegenwoordiger dr. .Tan
Wannijn nodigt alle leden en sinipalizanten uit naar het jaarlijks
VI'-bal, ingericht door afdeling Nevele op zondag 19 november.
Zaal St. Cecilia, Dorp, Landegem,
bij O. Van Wassenhove.

bewegi
BRABANT
Eppegem - Weerde
GESLAAGDE VU-NACHT
O p zateidajf 30 september jK hield
deze aWeKns haar 3de VU-Nacht.
De zaal bleek veel te klein om J e
lionderden vierders te «therbergen».
Met het orkest Stan Philips, een
sterke delegatie vrienden uit <>mÜRgende afdelingeri, h(«t bijna-\-oft;illig arrondissenientsbestuur, dr.
Vic Ancianx en talrijke deelnemers
weid gedanst tot drie uur in de
morgen.
Terloops weze vermeld dat de aldelinjj een Hink gedeelte van de geboekte winst afdraagt aan het ;»rrondissementsbestmir ter Jinancierin« \ a n het winterprogramma.
Een voorbeeld dat zeker navolging verdient.

miiistens 2 bestuurslede,n van iedere afdeling plus de trouwe kolporteurs.

Denderleeuw
NATIONALE BETOGING
ANTWERPEN
Wié gaat er nuee op zondag 5 november paar Antwerpen ?
De autocar vertrekt aan het
Vlaam.s huis De Klok te 9 uur.
Dadelijk inschrijven in het lokaal
en bij de bestitursleden.
Prijs GO fr.

BusaxAe
KOLPORTAGE
Deze gemeente blütl een van de
zwakke plaatsen in het Waasland.
De propagandaploeg van Lokeren
heeft op een zaterdagnamiddag 6.5
n u m m e r s van « Wij » aan de man
gebracht. Een sterker doorgedreven propaganda kan ook hier eindelijk iets los slaan.

Kofteaberg - Erps-Kwerps
D'^.ESTAVOND
C>p 11 novenibei- richt het I.Jzerl>ecle\aartkomitee Midden-Brabant
een hulde-, protest-, vrede- en kleinkiinstavond in.
l>it feest gaat door in de zaal Salaniauders, Leuvcnbaan 191, Korten berg.
Verscheidene
jeugdverenigingen
uit de streek en bet Echo-Kwartet
verlenen hun me<lewerking.
Toegang ?») h: ten voordele van
de KruLskopaUtie.
O m 19 uur avondmis voor onze
gesneuvelden in de St. .Amanduskerk van Kortenberg.
W a r m aanbevolen voor alle \ la-

Steeookkerzeel
G E S P R E K S A VONDEN
l>e nieuwe cykhis der kantonnale
gespreksavonden start voor het
kanton Schaarbeek op domlerdag 19 oktober a.s. in de /aal «lïonte Os» (tegenover de kerk) te Steenokkerzeel. .Aanvang : 20 uur.
Kamerlid dr. Vic Anciau'^ zal er
de huidige politieke toestand ontleden

Vilvoorde
JAARLIJKS HERFSTBAL
Zaterdag 14 oktober a.s. in de
zaal De Witte Leeuw, Grote Markt,
te \ iKoorde.
Met het \\'altia-orkest van Stan
Pliili|)s. Deuren 20 uur 30.

Zaventem
VU-BAL
Het jaarlijks bal van de Vofksunie-aldeling Zaventem - Nosscgein
heeft plaats op zaterdag 14 oktober
a.s. Onder liet motto « Knal Breughelfeest » dansen jong en oud op
de tonen van het orkest van Stau
Nico.

OOST-VLAANDEREN
Aalst
KOLPORTAGE
Zondag 15 oktober grote kolporfage te Geraardsbergen en omgeving. Samenkomst rond 9 uur 30 in
calé « Arista », Verbaegenlaan,
lechtover het nieuw hospitaal Wie
geen vervoer heeit, kofnt samen in
• De Vriendschap » te Aakrt tcB
laatste t a 9 uur. Wij vet wachten

rWetteren

Lede
OVERLIJDEN
Wij vernemen het overlijden van
de b . Hubert Cobbant o p de leeftijd van amper 20 jaar. Wij kunnen
slechts met dankbaarheid terugdenken aan d e diensten die hij on» bewees en bieden de h. Willy Cobl*aut en zijn geachte familie onze
krislelijke deelneming aan.

Lokeren
BETOGING A N T W E R P E N
Dinsdag 11 wei-d op een kontaktvergadering het 5 noveniberkoniitee
gevormd.
Naast
Davidsfonds,
\7aamse
Volksbeweging, Amedee Verbruggenkring en Willere»sfoods traden
zeer talrijke verenigingen toe waaronder
:
Erasmusgenootschap,
Vlaams Volksharnionie, Vriendenkring van het VlaanK Huis, Herman Gorterkring en de meeste
jeugdgroeperingen.

Merelbeke

Elversele • fielrode
KOLPORTAGE
De propagandaploegen van de
Sclieklekant verkochten alle 206 beschikbare nummers van « Wij ».
Tevens werden enkele leden gemaakt. De stichting van een nieuwe afdeling m a g voor binnenkort
verwacht worden. D a a r m e d e «al
de t Schehlekant » volledig georganjzeerd zijn.

6ent
REUZE ZANGAVOND
Onder leiding van Willem De
Meyer heeft in zaal Roeland, Korte
Kruisstraat 3 te Gent op zaterdag
28 oktober 1%7 om 20 uin- stipt een
zangavond plaats.
Inkom : volwassenen 10 fr. Kinderen onder 15 jaar 5 fr.
MIEL C O O L S
Op 20 oktober 1967 komt Miei
Cools met de première van zijn
nieuw programma naar Gent, op
uitnodiging van Davidsfonds Brugse Poort.
Afspraak : 20 oktober 1967 om 20
uur, in St. Bavohumaniora, Lge
Boomgaardstraat, Gent.
Kaarten en nummering : VTBVAB, Kalandenberg 7, Gent.
Prijzen : 80-60-40 fr., m a a r onze
abonnementen genieten 50 t. h. op
de eerste rangsplaatsen.
VUJO
Vujo-Gent dankt al haar gebloemde leden die vorige zaterdag
geestdriftig samen waren en roept
allen op, deel te nemen aan de kaderdag van 22 oktober te Deiirle.
Bezoekt allen ons dokumentatlecentrum op dinsdagavond; sluit aan
bij de redaktieraad op woensdagavond; schrijft in op de kaderscholing; neemt deel aan de kolportage
van 15 oktober e.k.; schrijft in voor
onze bus naar Antwerpen voor 5
nov ember !
5 NOVEMBER-BETOGING
Autobussen voor deelname aan
de betoging te Antwerpen worden
ingelegd. Men kan inschrijven in
het vlaanis huis « R o e l a n d », Korte
Kruisstr. 3 of lokaal « Rubenshof »,
Borluutstraat 13. Prijs 80 fr. Afreis
om 9 uur.
Stel niet uit tot morgen wat u
vandaag nog doen kunt.

Geraardsbergen
BAL
Op zaterdag 21 oktober 1967 ;
bal van de Vlaamse Vriendenkring,
in de nieuwe parochiale zaal te Nederboelare.
Stan Filips met het Waltra-orkest
zorgt voor de stemming.
Inkom 50 fr. Begin vanaf 21 uur.

NATIONALE BETOGING
D e reis geschiedt per autobus.
Prijs 7ft fr.» kenteken Inbegrepen (.><)
fr. plus 20).
Inschrijvingen bij de leden van
het komitee.
Voor Wetteren : W. Braeckman,
Meersstraat 2, tel. 792996; R. De
Greef, Serskampsfraat 43; M._ De
Keulenaer, Massems*; stwg. 215; .\.
De Mey, Moerstraat 50: W. Hoogevvtjs, VVaiandelaan 38; A Janssens,
Harastraat 51. tel. 792343; J. Lammensy V. Sandekian 113, tel. 791752;
V'hiams Huis. Markt 29, t e l 792490.
Voor Serskanap : Jozef De Boeck,
Dorp 54.
Voor Schellebelle : R. en F . Pleters, Hekkergemstiaat 74; caié De
Valk, Do»-p.
Voor Uitbergen : W.'Blanqtia^rt,
Grote Kouterstraat 47.

BETOGING A N T W E R P E N
Naar we vernamen k a n er iroor
de 5 novemberbetoging te Antwerpen voorlopig ingeschreven worden
voor diegene die de reis per autocar willen m e e m a k e n op het adres
van de VOS, Avenskowter tSj tel.
527506.
ZUID-VLAANDERENAVOND
De eerste kultuuravond door de
VOS-afdeling Merelbeke dte éc
winterwerking inluidde is prachtig
geslaagd.
De uiteenzetting van_ Bc. Van
Ryckeghem,
verdaideHjkt
met
prachtige dia's, w a s werkeKjIc het
kruimpje.
Nu mogen we reeds d e eerstvolgende avond van VOS-Merelbeke
aankondigen, die op vrijdag 10 nov.
zal gehouden worden n»et als gastspreker W a r d H e r m a n s die ons
spreken zal over « Oorlog en Vrede ».

Nieuwkerken-Waas
BAL
O p zaterdag 21 oktober eerste
Volksuniebal in de toekomstige
woonplaats van Maurlts Coppleters.
Hiermede wordt het honderdste lid
gevierd in de jongste afdeling In het
Waasland. Dit bal gaat door in de
zaal « Roxy » met de medewerking
van het orkest <c T h e Sheiks ». Inkom 30 fr.

Oostakker
SINT-PIETERSBANDEN
O p zondag 15 oktober te 11 uur
30 18de jaarlijkse bedevaart naar
Lourdes-Oostakker. De mis wordt
opgedragen door E.H. H e r m a n W a terschoot. Kanselrede door E.P.
Nuyens, O.P.
Aansluitend : gezamenfijk
middagmaal in hotel de Lourdes.
Tafelrede : Oswald Van Oteghem, provincieraadslid.
Er worden dit jaar geen persoonlijke uitnodigingen gestuurd.
KOLPORTAGE
Een goed geslaagde kolportage
met het weekblad « Wij -n.
Met 10 m a n verkochten we gedurende 1 uur 30 en dan enkel in het
dorp zelf toch nog 132 nummers.

Waarsclioot
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 W l m Jorissen over i Brussel, stad zonder gezicht ».
W e verwachten alle vrienden uit
het Meetjesland.

WEST-YLAANDEREN

Kuurne
Assebroek - Steenbrugge
HERDENKING
O n d e r grote belangstelling vond
op zaterdag 30 september te Steenbrugge een herdenking plaats van
mevr. Maréchal - Vandenberghe, in
leven leidster van de vlaams-nationale beweging in het arr. Brugge.
Bij deze zo verdiende herdenking
vak vooral te onthouden de levensschets van mevr. Maréchal, voOTgedragen door d h r M. Boey, algemeen
ondervoorzitter van de VVB.

Biu9|e-Torliout
5 NOVEMBER
BETOGING
Voor h e t arr. Brugge-Torhout
zal d e priis TOO»- d e verplaatsing
p e r ï n » 79 Ir. bedragen, het hcrkoiningsteken kost 20 fr. Bestellingan nu reeds bij Arnoud Van Houtegfaem, Invalldenlaan 11, Heist.
HAVENBELANGEN
Ir. André Mertens, die gans
Vlaanderen heeft bereisd om zijn
ideeën over onze havenbelangen te
verkondigen en intussen ^ e d i s p e l e n
ten beste geeft met zijn ministeriële
werkgever, leidde ^ m a a n d a g een
gespreksavond over havenbelangen
in een vol bezet Breydelbof in. Dit
w a s de eerste manifestatie van het
seizoen van de V'laamse Club.
KOFfTAKTBLAD i Z O »
Als deze regels verschijnen moet
ons kontaktblad ü reeds hebben
bereikt. S p a a r ons U w kritiek niet:
het eerste n u m m e r is m a a r een aanloop naar beter, mits elk van onze
leden ons z'n medewerking verzekert.
EEN STUNT
VU-afd. Knokke-Heist stond in
voor opmaakt en verspreiding van
het in het arr. Brugge reeds ber u c h t e b l a u w e briefje. Beter antwoord op de PVV-blul te Knokke
was niet mogelijk.

Diksmuide
VERSCHAEVE-HERDENKING
Zaterdag 14 oktober om 14 uur
30 : i^echtlge opening van een zeer
uitgebreide tentoonstelling van de
werken van C. Verschaeve in de
stedelijke BoterhaÜe, Markt.
Zondag : 10 u u r 30 herdenkingsmis in de kerk der Paters Minderbroeders, koning Albertstraat.
15 u u r C Verschaeveherdenking
in bet Vlaams Huis.
Sprekers : Antoon Van der Plaetse en Karel Dillen.

Jabbeke
3de H E R F S T B A L
O p zaterdag 25 november om 21
u u r richt d e Volksunie J a b b e k e
h a a r derde herfstbal in de zaal
Brouwershof met orkest «De Moonllners » in.
Wie zich het sukses van d e vorige jaren herinnert, zal er niet aan
twijfelen dat het terug een gezellige
dansavond vol verrassingen wordt.

Kortrijk
Impe
SOCIAAL DIENSTBETOON
Provincieraadslid
L'rbain
De
Grave houdt zitdag op zaterdag 21
oktober te 3 uur 's namiddags in
café « Edelweiss », I>orp, Impe.
Speciale aandacht l a l besteed worden aan moeiliikheden in verband
met de grondbeiastiiig. Vanzeüspcekend ziin ook measen met a a d e r e
Bioeilijkkedeti welkom.

Wondelgem
KOLPORTAGE
29 oktober : kolportage te Wondelgem. Veel helpende handen worden gevraagd. SameiAomst aan lokaal Berten Rodenbact».
5 november ; ook d e VU-Wondelgem gaat a a a r Antwerpen. Het
ptaatseSjk M a a n » Kidtuurkomitee
legt bussen in voor die betoging.

KIJK-NIEUW
Kijk-Nleuw trad zijn derde jaargang binnen. Wij danken onze adverteerders en onze grote en kleine
s t e u n e r s ! Wie Kijk-Nleuw niet oi
onregelmatig (het verschijnt éénmaal per m a a n d ) ontvangt, stuurt
eenvoudig een briefje naar « KijkNleuw », p.a. « Lokaal 1302 », August Revnaertstraat 9 te Kortrijk.
TONEEL
Na de fotoklub stak nu ook d e
toneelgroep «Kortrijks Eksperlmenteel Toneel » van wal. Meer inlichtingen in ons lokaal « 1302 ».
VIJF-NOVEMBERKOMITEE
O p woensdag 18 oktober in d e
Stadsschouwburg te Kortrijk te 20
uur
:
provinciale
vergadering
« W a a r o m betogen op vijf rwvenvber ? »
Sprekers : R a y m o n d Derine,
schepen van Antwerpen en voorzitter van d e Vlaamse Professorea
Leuven; Arsène Major, ondervoorzitter Acod-Spoor. Miei Cools zingt
enkele liederen uit zijn nieuw r e pertorium. Hij zingt ook het « Geuzenlied » en brengt nog een speciale verrassing!

VOLKSUNIEBAL
Het arrondissementeel
bestuur
nodigt al zijn leden uit tot het jaarl i ^ s VU-bal in de zaal « Troebadoer B te Blssegem. Dit op 11 novemlier te 20 uur. Kaarten in ons
l o k a a l Mogen w e ook beroep doen
op oaze simpatizanten voor het bezorgen van een prijs voor onze tombola op het b a l ? Te beicorgea in
lokaal c 13(» >.

COPPIETERS
•"Op vrijdag 10 november k o m t
\'U-volksvertegenwoordiger Copjxeters als gastspreker n a a r de VVBKuurne Dit samen met het k a b a r e t
kunt bekt>men. Toegangsprijs 60 fr.
20 uur.

Ledegem • Dadizele
AVONDFEEST
Zaterdag 14 oktober in de zalen
< De Beurs » te Roeselare. O r k e s t
c T h e Lttcky Stars ». Voorbeho».
den plaatsen gratis, bespreek ze tifdig bij de plaatselijke bestuurslede»
bij wie U ook de toegangskaartea
k u n t bekomen. Ingangsprijs 60 ir.

Menen
5 NOVEMBER
Menen en omstreken doen m a s saal m e e a a n d e nationale betoging
te Antwerpen. Schrijf dadelijk in o p
het sekretariaat : Wahisstr. 79.
Prijs 80 Ir. (na 29 okt. 100 fr.). O u der de 16 jaar : 65 Ir.

Nieuwpoort
DIENSTBETOON
Men k a n terecht bij Devrlendt
W., 66 RecoUettenstraat, Nieuwpoort iedere dinsdag en donderdag
van de week van 19 uur 30 tot 21
uur, tel. 058-23715.
Kent u personen met sociale problemen Spoor hen a a n gebruik t e
m a k e n van deze gratis hulpverlening.
5 NOVEMBER
Een bus wordt ingelegd voot:
Oostduinkerke, Nieuwpoort en P e r vijze.
De prijs voor de reis bedraagt
80 Ir.
Alle inschrijvingen worden verwacht bij Devrlendt W., Recolettenstraat 66, Nieuwpoort, tel. 23715^
voor 21 oktober 1967.
Het gaat ons allen aan, dus iedereen op post.
De reiskosten kunnen ook b e taald worden op P R 607922 van boV envermeld persoon.

Roeselare
DODENHERDENKING
O p zondag 22 oktober 1967 heeft
voor de 16de maal een plechtige d o denherdenking plaats.
O m 10 uur in de Paterskerk,
plechtige eucharistieviering, homeHe door e.p. L. Bodyn, domlnlkaan.
Onmiddellijk na de godsdienstige
plechtigheid volksvergadering in d e
zaal Cloet. Hier voert dr. Vic Anciaux het woord.
Wie geen uitnodiging mocht ontvangen hebben, gelieve deze m e d e deling als zodanig te aanzien.

Yeurne - Nieuwpoort
5 NOVEMBER-BETOGING
Bussen vertrekken uit volgende
gemeenten : Alveringem, met halten
te Izenberge, Wulveringem, Bulsk a m p en Veurne; Adinkerke m e t
halten te De P a n n e en Koksijde;
Oostduinkerke met halte te Nieuwpoort, Veurne, Grote Markt.
Gezamenlijke samenkomst van d e
bussen te Nleuvvpoort-markt.
Prijs voor de reis 80 fr. Inschrijven bij de aangestelden tegen 1 november, ofwel centraal bij A. Huyfihe, lepersestw. 41, Veurne (telefoon 31683).
Vertrekuur : te Veurne te 8 uur.
Eventuele
prlvéwagens sluite»
aan in Nieuwpoort.

WIJ
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Uw gebouw met "persoonlijkheid"
en geen "stempel".
ENIG MOOIE

'M\M

MEESTERWOH^NG

i n d e l i n g en u i t w e r k i n g zoals U zelf verkiest :
grote hall, garage, bergplaats of b u r e e l , r u i me L-vormige l i v i n g - e e t k a m e r , k e u k e n , geïnstalleerde badkamer, 3 r u i m e slaapkamers.

— B o u w p r i j s : vanaf 6 5 5 . 0 0 fr.
— B o u w t e r m i j n slechts 120 w e r k d a g e n en
dat in de oerstevige klassieke materialen :
nooit p r e f a b .

••',.-;,- Si-.,'^:^f:;i'A"^4rMiii&Èi^<i'jüih'£.}Jè^^i..

EEN SFEERVOLLE « HOEVE »
door originele o n t w e r p e n , tipisch en autentiek : robuste eiken balken, ruime open haard, stevlqe
b i n n e n d e u r e n over prachtige rode of b l a u w e tegels, 2, 3 of meer slaapkamers, m e t / z o n d e r garage.

W I J hebben voor U ontwerpen die realizeerbaar zijn vanaf 750.000 fr

U ZIET HET RUIMER
U w v r f i b e r o e p eist ruime ontvangstplaatsen... een hoogste
w e r k i n g maar in v e r h o u d i n g niet noodzakelijk d u u r d e r

A

U heeft weinig tijd. Maak U geen zorgen ;
wij doen alles voor U

O

a

•

Ideeën die u w architekt voor U u i t w e r k t ;

•
•

uitzonderlijk grote g r o n d e n k e u z e ;
administratie is onze z o r g ;

met duizende mooie b o u w g r o n den te Brasschaat, Ekeren, Edegem. M a r i a b u r g , Mortsel, Kapellen, Kontich, W i l r i i k , e n z . . .

•

technisch bestudeerde u i t v o e r i n g ;

•

technisch studiebureel tot u w

•

kunstenaars v o o r u w interieur en open haard.

dienst;

...te CENT !
met een reeks zeer rezidentiële
v i l l a g r o n d e n te Drongen, ivjariakerke. De Pinte, Lochristi, e n z . . .

il
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il
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!!!!
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15%

IBÜl
INFORMEER

MET PRACHTIGE
BOUWGRONDEN
...te ANTWERPEN :

(slechts 1.990.000 fr.).

/

limnii:

Tot uw dienst

luxe-af-

...te GENK :
de streek der u i t z o n d e r l i i k e bel e g g i n g s g r o n d e n met prachtige
toekomst, percelen v a n alle maten, uitzonderlijke natuur en goede l i g g i n g e n : een Rezldentleel
Park in 't mooiste landschap,
zeer heuvelachtig, v o l l e d i g uitgerust met mooie brede lanen te
OPOETEREN III
ONGELOOFLIJK GOEDKOOR I

aan kontanten
volstaan

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V.

NOG V A N D A A G BIJ

ANTWERPEN

GENT

MEIR 18
03/3178 26
«d/Jl./8.^0

ONDERBERGEN 43
nQ/9MQ9q
09/25.19.23

I

GENK

1

BRABANT

I
I

WINTERSLAGSTRAAT 22
Ml IS.AA»
011/544.42

I
I
I

^«orl. bureel :
ROTISELAARSEBAAN 37
HOLSBEEK.
.
016/459.28.

I

mef mooie en voordelige gronden dicht b i j Centrum, KesselLo, Bertem, Linden, Rotselaar.
Vraag gratis meer details
onze inlichtingsdiensten.

Kantoren o p e n v a n 9 u tot 12 30 u en van 14 u tot 18 u. Zaterdag v a n 9 u tot 12 u en van 14 u tot 17 u.

DORTMUNDER THIER 6RAU

WIM

HOVEN
Al de grote gekende Duitse en Belgische
orkesten zullen er zorgen voor de stemming.
In ol onze lokalen Is er oltljd : originele
BreugeiiGcnse stemming - deftige leute
en plezier - goede bediening - beste
dronken, goed en niet duur.
N B Al onze zolen zijn gons de winter
ter beschikking voor Bols - Bonketten Vergodenngen. enz...
—
—
—
—

ZEEVIS
voor v e r j
g e b r u i k en
v o o r de
DIEPVRIEZER

teuven ; 1.000 plootsen.
AALST : 1 000 plootsen.
HULSTE - KORTRIJK : 1 000 pi.
ANTWERPEN : 700 plootsen.

A.

BOVIT

V i s m i j n 44, Oostende
Vraag kosteloos receptenboekje

MAES

...te LEUVEN :

aan

VERSE ZEEVIS

vraagt O zijn militanten in moeilijke 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 het
V.M.0. • Antwerpen of
— rek. nr. 1100/36.971 van het
Vlaams Solidariteitsfonds
ALLEEN DEZE TWEE rekeningen
staan onder mijn persoonlijk toezicht

Visverdelers en diepvrieshouders, vraagt inliclitingen en prijslijst.

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

nr 4

U wordt

thuts

gratis

en zonder

verplichting

afgehaald

HERMES

scireeL 54 Zuidlaan
DORTMUNDER THIER BRAU
IMPORT A B T S
Tlenscsfreenweg 128, Korbeck-Lo
Tel. : (016) 463.11.

211 M. Lemonnierlaan
Tel. 11.00.33.
Brussel.

Wildecoratie
Telefoon

(03)75

DORTMUNDER THIER BRAU
<oopt .— bouwt en huurt eofés In gons
•^et lond • Medewerken worden gevroogd.
LB 103

woöninrichting
meubelen
— 10 %
vloerbekleding
zonneblinden
luxaflex
vouwdeuren

VOLLEDIGE
SEKRKTARIAATKUHSl'S IN 2 JAAR
INLICHTINGEN

Voortverkopers worden gevroogd voof
— Dortmunder Thier,
— Tonisteiner Sprudel.
— Rijnwijnen St JACOBS-KELLEREI
Gou-AIgesheim

18 79

:

GANZENMEERSTRAAT

30.

RÜPELMONDE

Steno- en
daktylografie
in vier talen.
Boekhouden.
Sociale wetge\ing.
Moderne talen.
Handelscorrespondentie.
Dag- en avondlessen.
De srhool waar Vlamingen
zich thuis voelen.
Beter en voordeliger.
L8 106.

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS

WIJ
Ji'i

BRASSER ZIET
HET KONGRES
TE KLEMSKERKE
•:\\\

Van Acker : « ... laten we het kongres daverend inzetten met het
voorlezen en bespreken van mijn
gedicliten ! ».

^

VoofZ Het

Co///ltO

korlL^l'^^

®-

-

MILITAIRE STAATSGREEP OP TIL IN
PORTUGAL ?
Revohttie der Portugalondragers.
DLIMI KABINETSCHEF VAN HASSAN
Alle welvoegüjkheidsdlimieten
overschreden !
BOEREN HAALDEN HUN SLAG THUIS
Kallosprijs voor gronden uitbetaald.
TRI KOE AN G : SCHRIK
V UURZELFMOORDEN
Tri Koeangstig.

VOOR

DOODDE CHURCHILL SIKORSKI
Sikorskiller.

ongel
AMERIKAANS
Mc Vietnaniara.

?

feld...
DEFENSIEMINISTER

REEDS 50.000 OP
BOSCH-TENTOONSTELLING
Bezoekers bij Boschjes !
MEERDERHEID
Espanja-knikkers.

BIJ

CORTESVERKIEZINGEN

JOENTA VROEG ADVIES VAN
Papandrejoenta.
RUSSISCH DEFENSIEBUDGET
Ten bate van sovjetkong.

OUD-PREMIER
VERHOOGD

AFSCHEID VAN EEN GUERILLERO
« ... Ik zeg u gite varawei, mijn broer ... ».

^

.^

^

^

.

-

digde ik Kenneth mee naar de klub;
hij antwoordde somber : « dank je
vriend, ik heb nog zoveel te doen
dat ik maar naar bed ga ».
Voor zoverre dat zelfmoorden begrijpelijk kunnen zijn, was het in
avontuur met Pamela, je weet wel
Het regende zoals het alleen in
feite onbegrijpelijk dat Kenneth
Londen regenen kan, bij heldere hede jonge kreoolse aktrice die uitmel. Voor een vrijdaRnamiddag was
zelfmoord pleegde. Kenneth Lewis
eindelijk met een officier van de
het erg kalm in de «Lazy Fox Club»
had het van onbekend joernalist tot
Lutsiana getrouwd is, was hij al
aan de Old Bond street. Wat enigsEngelands meest gelezen columnist
lang heen ».
zins begrijpelijk was : King Edgebracht en sedert hij Kipling « the
« Kenneth was een vreemde jonward VU was vannacht gestorven
empire's best salesman » genoemd
gen », zei Paine. « ik heb hem leren
en amper negen jaar na Queen Vichad, was hij ook the most quoted
kennen bij de troonsbestijging van
toria's dood was het nog niet « fa- King Edward. .-Ms jong advokaat
geworden. In elk salon werd hij uitshionable » om zich op konings
genodigd en met zwier en scherpe
moest ik hem verdedigen, hij had in
sterfdag naar zijn club te begeven. The
virtuoziteit genoot Kenneth van zijn
London
E.vplorer
geschreven
:
U'aarom trouwens '.' De beurs was in het land der blinden is eenoog
sukses.
gesloten en over wat kon men dan
« In de grond », zei Sir Lindford,
praten '.' Het laatste Brighton-bad- niet altijd een koning... misschien '
« moet hij een trieste man geweest
wel een cirkusnummer ».
pakschandaal was tenslotte al twee
zijn. Hij is sedert jaren een goede
Sir Lindford glimlachte. « Weet
weken ou(L
vriend \ a n me. E^ens vertelde hij
je wat hij schreef toen de eerste lame dat hij niet hield van mensen
De jonge sir Lindford (had
bourjongens Burns en Hardie voor
die humor schrijven en nog veel
Beardsly gekend en mee « The Yelde House of Commons verkozen
minder van mensen die om humor
low Book » gefinancierd, wat hem
werden ? ». Sir Paine schudde het
lachen. Het zijn allemaal schijnfimeer last dan geld gekost had) had
hoofd. « Hij schreef : labour in het
guren, zei hij. de humoristen zijn
.James, de kelner, zelfs moeten wekparlement is zoiets als Oscar Wilde
kreatie\e pessimisten, de lachers
ken. In de rookzaal keek sir Lindin \ictoria's boudoir ». Toen Paine
steriele pessimisten ».
ford naar de zwarfomrande pagina's
hardop lachte, zei .lames met be« tOn toch vraag ik me af waar\au The Times. James bracht de
leefde maar kordate nadruk « Sir,
om hij zelfmoord... ». Op dat ogencognac en dacht verontwaardigd bij not todaj... please ».
blik hield James sir Lindford een
zichzelf
(waarschijnlijk
omdat
« Ik dacht dat Kenneth een Faziheren schaal voor. Er lag een
Lindford hem tijdens z'n dulje bebian
was
?
».
«
Dat
was
hij
ook.
brief op, met linksonder in kleine
trapt had) : « zelfs al is je vrouw
maar
om
één
reden.
Hij
schreef
ze
statige letters « Kenneth Lewis ».
een sulfragette, dan blijf je op koin
de
E\plorer
:
wie
onder
VictoSir Lindford beefde lichtelijk toen
nings sterfdag nog thuis ».
ria een Tory is, zou onder Nero een
hij het omslag openscheurde en de
leeuw geweest zijn ».
Tien minuten later drukten sir
brief traag uit elkaar plooide. Toen
Paine en sir Lindford elkaar met
las hij : « Dear Lindford, door het
« ^laar waarom in godsnaam
een ernstig gezicht de hand. « Hij
open raam hoor ik de krantenjonpleegde Kenneth zelfmoord '.' ». .lahad de grootste humorist \an zijn
gens de dood van King Edward
mes die nieuwe glazen cognac
tijd kunnen worden » zei sir l'aine.
schreeuwen. Wanneer je deze brief
bracht en alleen het woordje zelf« misschien was hij het wel ». Ze
zult lezen zal ook ik dood zijn. En
moord \erstaan had, liet de glazen
keken beiden in de Times en .lames
vallen en prevelde een schietgebed :
je zult je afvragen waarom ik het
bleef verontwaardigd, maar was ge- » (Jod s a \ e the King ».
deed. Ik weet dat vandaag The
rustgesteld : ze zouden tenminste
Times met een rouwband zal ver« Waarom pleegde hij zelfmoord,
niet hardop praten... nu de koning
schijnen. Dat heb ik altijd gewenst
hij was de enige goeile satirikus van
dood was.
voor mijn sterfdag. Dus... dag. beste
het koninkrijk. En ik geloof dat er
Lindford ». « Vervloekte, kreatieve
voor een satirikus in ons Engeland
« Ik vraag me af », (luisterde
pe.ssimist » zei Sir Lindford heel
nog heel wat te doen is ». Sir LindLindford. « waarom hij zelfmoord
zacht en hij legde een vreemde naford keek plotseling op : « dat hergepleegd heeft ? Hij had een e.\tradruk op « kreatief ».
innert mij aan iets. Op een avond
\agante smaak, maar hij kreeg hel
na een Sadler Wells vertoning nogeld dat hij nodig had. En over het
Nic
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