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HISTORISCHE WE 
Neen, we zijn met zo naief om te geloven dat « het gebeurd » is in de B.S.P., nu 
de Vlaamse socialisten verleden zaterdag en zondag stoom hebben afgeblazen te 
Klemskerke De besluiten van dat kongres zijn onbevredigend ; ze voldoen met 
eens een groot aantal der kongre-^^isten, laat $taan dat ze de radikale vlaamse 
opinie zouden bevredigen ! En deze besluiten moeten dan nog de wanmolen in 
van de dagelijkse politiek. Maar « een maat voor niets » £5 het kongres alleszins 
niet geweest ! 

l)c ^role l)Ctolvtni.s \i\n KlemsUeike liyt 
in het naar omhoog slaan van de \l,ianise 
grondstrooni in de B.S.P. Tot noj; toe \\,is 
die grondstroom nau\\eii(ks te melen ; 
men moest liem \ei'moeden m allerlei 
fragment.iirc stellingnamen iiitlntingen en 
persoonlijke ()p\attingen \an een zeer 
kleine minderheid m en vooral aan de 
rand van de partij. De grcjndstroom baan
de daartussen ongemerkt zijn weg en nu 
hij aan de oppervlakte is gekomen, 'blijkt 
hij sterker en breder dan algemeen weid 
verondersteld. Het is overigens onze trots 
dat op het kongres zo duidelijk is geble
ken, dat de grondstroom zijn \\eg heeft 
gevonden in een bedding die door de 
Volksunie werd gegraven. 

De betekenis \an Klemskerke ligt in het 
feit, dat opgeruimd werd met een aantal 
taboes binnen de vlaamse B.S.P., dat lang 
opgekropte frustraties een uitweg \onden 
in een bevrijdend debat over vlaamse pro
blemen. Het federalisme — de grote taboe 
tot nog toe — moge dan al verworpen 
zijn : het werd doodgewoon besproken als 
een mogelijke oplossing, zonder ge
schreeuw en zonder de unitaire tremolo's 
die tot voor kort nog schering en inslag 
waren. Het hekken is van de dam, de eer
ste stap gezet en de volgende zullen ge
makkelijker gezet \\ orden. En voor een 
behoorlijk tempo blijft de Volksunie zor
gen ! 

Inmiddels hebben de francofone brus-
sclse socialisten, (wier oren hebben getuit 
te Klemskcrke !) reeds voor een antwoord 
ge/orgd • het wetsvoorstel Simonet-Mach-
tens. Dit wetsvoorstel neemt alle impeiia-
listische francofone eisen, waartegen te 
Klemskerke zo sterk verzet is gerezen, 
voor zijn rekening : de fameuze « liberté 
du père de familie », de uitbreiding van 

fle brusselse olievlek over Vlaams-Brabant 
enz. We ontveinzen ons niet dat velen van 
hen die zondag te Kleinskerke leeuwen 
waren, de volgende dag weer schuwe das 
sen werden. Maar het blijft toch duidelijk, 
dat tussen het kongres en liet biusscls 
wetsvoorstel een voortaan nicf meer te 
dempen kloot gaapt. 

Binnenkort vergaderen de waakse socia
listen. Het is weinig waarschijnlijk dat zij 
de evolutie die op hun kongres enkele 

maanden geleden tot uiting kwam en die 
duidelijk in federalistische richting ging, 
zullen afbreken : de druk van de M.P.W. 
laat zich tans niet meer alleen aan de 
rand, maar binnenin de waalse B.S.P. ge
voelen en het kongres te Klemskerke zal 
eerder een stimulans dan een lem zijn. 

Tussen waalse en vlaamse socialisten 
zal in de toekomst gemakkelijker — en 
steeds meer op bazis van federali.stische 
projekten — kunnen gesproken worden. 
l?n misschien ligt de grootste betekenis 
van Klemskerke wel in het feit, dat we 
deze week getuigen vvaren van het begin 
van een evolutie die historisch kan wor
den en die leidt naar het ogenblik dat 
Brussel, in zijn arrogante veeleisenheid, 
plots vaststelt dat het tussen twee stoelen 
zit ! 

tvo. 

DE VIJFDE KOLONNE 

K A D E R DA G 

MORGEN 

TE DEURLE : 

fm iiriÉi^fiin hrt 
propaganda-offensief 

tegen de 

P.V.V. 

Bt; de taalincidenten verteden zondag in de vilvoordse wijk Het Voor betoog
den de frankofonen achter de franse driekleur en onder het zingen van de « Mar
seillaise ». Deze vijfde kolonne van de Gaulle wil in een vlaamse gemeente de 

wet komen stellen i 

Het is niet toevallig dat een 
aantal gebeurtenissen die een po
litieke aardverschuiving in België 
kunnen inleiden, samenvallen 
met het ogenblik waarop voorzit
ter mr. Van der Eist in een pro
grammatische lede op de kader-
dag te Heist kaar en duidelijk de 
oude en de nieuwe objektieven 
van de Volksunie omschreef. 

DE NIEUWE FAZE 
De dingen bewegen inderdaad. 

C.V.P.-voorzitter Houben kwam 
voor de dag met zijn plan voor 
provinciale regeringen; de vlaam
se socialisten opteerden te Klems
kerke voor vijf gewesten. Dat de 
C.V.P.-ers de provincies verkiezen 
omdat in die entiteiten de kleri
kale macht nog het sterkst is en 
dat de socialisten de vijf gewes
ten bepleiten omdat ze zodoende 
de C.V.P.-macht in de provincies 
ktinnen doorbreken, moge even 
geboekstaafd blijven voor de « pe
tite hisloire » : de grote geschie
denis zal alleen maar onthouden, 
dat de twee sterkste partijen van 
het land ten jare 1967 bezig waren 
met steeds uitzichtlozer achter
hoedegevechten tegen het federa
lisme. 

Schijnbaar beleeft het unitaris
me in zijn meest bekrompen 
vorm een renaissance in de P.V.V. 
Maar eens te meer : schijn be
driegt ! Men snelt niet iets ter 
hulp dat niet in nood zou verke
ren, men werpt geen reddingsboei 
naar iemand die niet in het wa
ter ligt. 

Achterhoedegevechten, schijn-
maneuvers die niet kunnen ver
bergen dat een idee haar weg ge
gaan is : de idee van het federa
lisme. 

In de jaren die achter ons lig
gen, hebben wij onze beste krach
ten er aan besteed om het voor de 
publieke opinie vreemde, nieuwe 
en angstaanjagende woord fede
ralisme er in te hameren. Die fa-
ze is afgesloten : het vreemde 
woord van gisteren is in alle par
tijen een begrip geworden dat 
dwingt tot stellingname : voor of 
tegen. Steeds meer en steeds va
ker : vóór ! 

Meteen breekt in de Volksunie 
'n nieuwe faze aan : 't begrip fede
ralisme dient uitgediept en er 
moet een blauwdruk gemaakt 
worden van het land en de maat
schappij zoals we die zien in een 
toekomst die achter de federale 
struktuurhervorming ligt. Hoe zal 
Vlaanderen, eens dat het over 
zichzelf kan beschikken, de grote 
problemen van deze tijd aanpak
ken ? Welke is daarbij de rol van 
de vlaams-nationale partij ? Wat 
zijn de krachtlijnen van een be
leid dat mede bepaald zal worden 
door de Volksunie ? 

Het is daarover dat voorzitter 
Van der Eist in zijn programma
tische rede te Heist gehandeld 
heeft en dat hij morgen te Deurle 
opnieuw zal handelen. 

Dat de Voksunie deze nieuwe 
faze onder een gelukkig gesternte 
aanvangt, is zopas nog eens bewe
zen door de hulde die haar vanuit 
onverdachte en onvermoede hoek 
werd gebracht : door de socia
listen die het vlaams-naltionaal 
spookbeeld opriepen in hun kon
gres en door de vlaamse C.V.P.-
pers die sterk onder de indruk 
kwam van de punch der V.U.-
mandatarissen bij de hervatting 
der parlementaire werkzaamhe
den. 

nationale betoging 
5 iiorem her 

file:///onden


noch rechts noemt en juist daar
door zoveel onbevooroordeelde 
en kritisch geëngageerde mensen 
aantrekt... en wellicht juist daar
door zich een suksesrijke « Wij 
en gij » kan veroorloven. 

P.D.V., Schoten. 

MEERTALIG 

REPUBLIEK ? 

Op enkele brugpeilei-s van de 
autostrade Brussel-Oostende zag 
ik onlangs in levensgrote letters 
gekalkt « Hepuhiiek Vlaande
ren ! » met V.M.Ü.-kenteken. Het 
is normaal dat Maanderen in 
snel tempo anti-koningsgezind 
wordt, gezien de ervaring dat het 
hof één van de meest vlaams-
vijandige elementen is en dit 
vooral in het licht van de recen
te schandalen. Maar dergelijke 
« republikeinse » uitlatingen 
dt)en volgens mij veel schade. 

Taktisch en psichologisch is 
het totaal verkeerd. .\1 teveel 
twijfelaars, halfslachtige Vla
mingen en de vijanden van 
Vlaanderen z'en daarin het be
wijs voor het zogenaamd « sepa
ratisme ». Kn is een vlaamse re
publiek in de huidige evolutie 
wel realistisch ? 

Ken federaal België en een 
echte kulturele integratie met 
Noord-Xederland (in het Europa 
van niorgen, als nedcrlandstalig 
blok) zijn tans noodzakelijk en 
real'sti.sch. Waarom moeten er 
toch altijd weer stommiteiten ge
beuren die de demokratische lijn 
van de Volksunie in een leugen
achtig licht stollen ? Laten wij 
cindelifk eens wat meer werke-
lijklieidszin en diplomatie aan de 
dag leggen in plaats van een val
se romintiek. Hierbij wens ik me 
ook afkeurend uit te laten over 
uniformen en zo meer. Die tijd 
is al héél lang voorbij gestreefd. 

A.T.. Rr\issel. 

KAAKSLAG 

Hoboken : alweer een kaak
slag voor onze go€<le gemeente. 
Bij de eerste steenlegging van 
ons derde torengebouw vond de 
Nationale Maatschajjpij voor Wo
ningbouw het gepast, een neder-
lan<lsonkundig ambtenaar uit 
Bnissel opdracht te geven een 
l)ricfje af te lezen in vloms van 
keske-je-voe. 

Wii danken die heer voor de 
zoveelste waars<'hu\ving dat het 
nooit kan beteren dan met zelf
bestuur. 

C.P., Hoboken. 

GEWESTTAAL 

Zonder de \er(licnsten van de 
ABN-beweging te miskennen me
nen wij dat, bij de verwezenlij
king van haar dubbel oogmerk, 
de bal werd misgeslagen. Zij 
heeft de klemtoon van haar be

trachtingen gelegd op de bevor
dering van het juiste taalgebruik 
(zo mondeling als schriftelijk). 
Op diverse wijzen heeft zij zelfs 
gepoogd de korrekte taalkennis 
en de spreekvaardigheid in de 
hand te werken, een p.)ging die 
heus met waardeerbare rezulta-
ten werd bekroond. 

Evenwel lijkt ons meteen het 
zwaartepunt van haar doelstel
ling ongewenst verlegd ; inder
daad als wij over ABN spreken, 
denken wij niet zo zeer aan deze 
niet te versmaden taalbeheer
sing, maar steeds aan het gebruik 
van het A.B. in het privaat en 
openbaar leven, voornamelijk 
van de intellektueel en de man 
van eer en stand. 

Een levende taal, om aanzien 
en waardering te genieten als 
kultuurinstrument, moet geschre
ven en gesproken worden onder 
haar zuiverste verwoording en 
haar reinste verklanking. Ons 
volk .spreekt evenmin zijn taal 
met de nodige zorg en eer-
bietl. Zij klinkt meestal stuntelig 
en onvoldragen in zijn mond en 
zeker niet met die fijnheid en 
distinktie van het Noorden, waar 
onze spi'eektaal met meer waar
dering en smaakbewust wordt 
gekultiveerd. 

Dit alles komt doordat het kind 
nooit gedwongen noch getraind 
werd, in de onderlinge omgang 
met zijn schoohnaats zijn taal 
behoorlijk te hanteren en later 
apprecieert het zelfs de beschaaf
de spreekwijze niet omdat het 
zelden ofte nooit door het vfwr-
beeld van zijn opvoeders in de 
school het ideaal werd ingeprent 
van de beschaafdsprekende kul-
tuurmens. 

Om deze gehavende taaitoe
stand te bezweren is het de taak 
van de hoogste officiële instantie 
in te grijpen door een strakker 
taaldiscipline op te leggen aan 
de schoolonderhorigen, zonder 
onderscheid van rang, van zodra 
zij in gewoon schoolverband 
verenigd zijn. Dus : in de klas, 
op de sijeelplaats, op wandeling, 
enz... door en met wie ook 
« steeds beschaafd » ! Laten wij 
daarbij opmerken dat de dwang 
de schuchtere van zijn schroom-
kompleks bevrijdt ! 

Mattray. 

« DOSSIER BRUSSEL » 

Net als \oor de eerste twee : 
tien op tien voor de derde T.V.-
uitzending « VI. nat. gedachte en 
aktie». Dergelijk kijkstuk spreekt 
onze mensen aan. « Is dat de 
Volksunie ? ». Zo'n kennisma
king doet het. Fris. raak, boeiend, 
wars van overdrijving en ge-
leerddoenerij. 

Het laat een simpatieke indruk 
na, vooral bij de jongeren. 

Wat een fel kontrast met het 
geleuter van de brouwers \ an 

« graue » teorie ! Zo van linkse 
nieuwlichters als van nostalgieke 
rechtsen. 

Voor de doodgewone vlaams
nationalist (en één van die ben 
ik) is het duidelijk dat aan de 
top van onze Volksunie nog men
sen staan met gezond ver.stand. 
Goddank. 

S.G., Maclbeke. 

NATfÖNALE LOTERP 
EEN SUPERHOOG LOT VAN 

7 MILJOEN 1 
1 lot van 2.000.000 F 
1 lot van 1.000.000 F 
1 lot von 500.000 F 
2 loten van 

12 loten van 
42 loten van 

200.000 F 
100.000 F 
50.000 F 

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

3.600 loten van 1.000 F 
12.000 loten van 500 F 

60.000 loten van 300 F 

-t- 50 troostprijzen van 10.000 F 

IN HET 
TOTAAL 50.400.000 F 

Het biljet : 140 F Het tiende : 15 F 

IN 77.054 
LOTEN 

LINKS • RECHTS 

Mag ik de heer Victor Anciaux, 
volksvertegenwoordiger, vragen 
of het mogelijk is de bevoegde 
minister te vragen of de rijks
wachters die nazicht en passen-
kontrole houden op de treinen 
aan de grenzen, wel perfekt ne-
derlandstalig zijn. Dit om ge-
beurlijke incidenten tussen Vla
mingen en de openbare macht te 
vermijden. Dit geldt ook voor de 
tolbeamblen. 

En bij diezelfde gelegenheid 
zou ik ook nog eens willen ver
nemen, wanneer de gemeente 
Sint .lans Molenbeek er eindelijk 
gaat toe besluiten eentalige iden
titeitskaarten uit te reiken aan de 
bevolking. 

Een enkel voorbeeld. Laatst 
verkondigde mij een (IV.P.-er 
(met zeer vet betaalde loopbaan) 
dat de vlaamse beweging (inkluis 
federalisme) een uiting van kort
zichtigheid is ! Wij moeten euro
pees leren zien ! Ik vraag me nu 
af wie hier de kortzichtigen zijn: 
de vlaamsgezinden die juist door 
het federalisme hun volk sociaal-
ekonomisch en kultureel sterk 
willen maken en tevens een 
hecht blok willen vormen met 
het noorden (19 miljoen neder-
landssprekenden !) opdat het 
niet als een verdeeld en verach-
terlijkt deel in de grote europese 
smeltkroes van weldra zal te
recht komen : ofwel kortzichtige 
C.V.P.-unitaristen die de huidige 
knoeiboel wensen in stand te 
houden en onder andere ons 
volksgebied (Brabant !) verder 
willen zien uitroeien door hel 
brussels imperialisme ? 

Of is dat misschien ook al een 
« faux probléme » ? 

A.L., Brussel. 

R.C., Ihnisscl 

De « Wij en gij » in ons week
blad is zeer zeker een voorbeeld 
voor de rest van de belgische 
pers en terecht zijn de redak-
teurs er fier over. In de rubriek 
« van de redaktie » van 27 sep
tember verklaart de redaktie dat 
het sukses van « Wij en gij » het 
gevolg is van het feit dat « ...in 
de linkse bladen een dialoog min
der toegelaten is dan in de recht
se, hoe betrekkelijk dergelijke 
katalogering ook is ». 

Welke zijn dan die rechtse bla
den in Vlaanderen waar een der
gelijke dialoog gewoonte is. Ik 
ken ze niet. Of... noemt « WIJ > 
zich het énige rechtse blad in 
Vlaanderen (hoe betrekkelijk die 
katalogering ook is) ? Dat zou 
jammer zijn voor het weekblad 
van een partij die zich noch links 

KORTZICHTIGHEID 

Wanneer men met C.V.P.-ers 
praat over het vlaams levensbe
lang, dan is het opvallend hoe 
uiterst kortzichtig en bekrompen 
van opvatting de meesten zijn. 
Bij sonnnigen is dit inzicht on
gewild. En dat zijn er die hope
loos verstard zijn in een of an
dere (konservatieve) idéé fixe. 
Bij (veel) anderen is het « om
wille van het smeer likt de kat 
de kandeleer ». Voor wie niet 
snapt : politieke vriendjes en 
gunstelingen, arrivisten" en 
mouwvegers, maar ook mensen 
die onder druk staan. 

EN IN HET LEGER ? 

Ter gelegenheid van een perio
dieke bijeenkomst begon een 
zekere dienstoverste zijn toe
spraak als volgt : « Ik zal zeggen 
zoals de generaal : iedere Vla
ming is tweetalig, dus spreek ik 
Frans »... 

God vergeve het hen 'want zij 
weten niet wat ze zeggen ; ze 
maken zichzelf belachelijk. 

B., Brussel. 

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

van de redaktie 

TREKKIMG OP 30 OKTOBER 

Brassel , 19 oktober 1967. 
Be t r . i p r i j saanpass ing . 

Sinds een paar weken hebben de kranten hun p r i j s 
ve rhoog van 3 fr naar-3,5O f r . Dat i s een ve r 
hoging van bi jna 15 %> 
Weekbla(5en met een formaat en een omvang die ve r 
ge l i jkbaar z i jn aan ^^J^, hebben steeds meer ge- . 
kost dan ons b lad . De jongste jaren i s het v e r 
s c h i l echter s teeds m.iar groter geworden. Losse 
nimmers van verge l i jkbare weekbladen be t aa l t U 
dr ie t o t zeven, fr méér per exer.plaar. Van de 
abonnementsprijs spreken we n ie t eens : die 
l i g t in de meesFe^gevallen dubbel zo hoog a l s 
de onze. 
De verklar ing daarvoor i s nogal eenvoudig : wan
neer wij een weekblad ui tgeven, i s iedere gedach
t e aan winstbejag daaraan vreemd. Er zi jn geen 
aAndeelhouders of eigenaars die op hun maandelijks 
potje z i t t e n t e wachten. Is er v e r l i e s : we 
schooien het v e r s c h i l b i j een . I s er winst : ze wordt 
in ieder geval besteed aan de zaak van het vlaams-
nat ional isme. Dus i v e r l i e s kunnen we ons e igen l i jk 
n i e t veroorloven. 
Maar ihmiddels s t i j gen -"ooK voor ons - de kosten 
van papier, van lonen en wedden en van de vele 
dingen die b i j de uitgave van een blad meetel len. 
Daarom zien we ons ve rp l i ch t , onze p r i j s aan t e 
passen. Waar de kranten die aanpassing op 15 % b e 
groot hebben, houden we het b i j minder dan de 
he l f t : ons blad wil beschikbaar b l i jven aan een 
socia le p r i j s . 
Voortaan zal het abonnement 300 fr per jaar ( i . p . v . 
230 f r ) , 175 fr per ha l f jaa r en ^0 fr per k-^artaal 
kosten. ' \jÓ'ü 



• FRANKOFONE VOORLICHTING 

rtbis 

de gaulle 

voor 
(red.) Vorige week kommentarieerdcn we 
een beschouwing \nn het socialistische 
weekblad « Germinal » over onze TV-uit-
zending « Dossier Brussel >. Het was één 
afbraak in de gekende zin. Het blad be
treurde o.vn. dat de frankofonen nooit of 
zelden naar de BRT kijken : « ze zouden 
er naast artistieke programma's die vaak 
goed zijn ongelofelijke zeveraars wier mond 
druipt van fanatiek nationalisme kunnen 
zien. Ah ! Wat zou er geschreeuwd worden 
indien de RTB (waalse radio en tv) haar 
antenne afstond aan overtuigde wallingan-
ten of alleen maar aan melo-dramatische 
reporters die de « martelgang » zouden to
nen van de ontelbare frankofonen in de 
\laamse \ oorsteden van Brussel ». 

Klaarblijkelijk weet of wil de redaktie 
van Germinal niet weten dat de RTB re
gelmatig al wat vlaams is kleineert en be
spottelijk maakt (o.a. vlaamse renners, die 
niet goed Frans kunnen praten, intervie
wen en met kennelijk-cinische spot door de 
beeldbuis trekken). Het blad schijnt ook 
niet te weten dat indien de RTB niet on

der de frankofone « martelaars van vlaam
se voorsteden van Brussel ronddwaalt », ze 
dat wel in Quebec doet. Ze deed dat nl. al 
op 10 juni 1967, een maand voor de Gaulle 
er zijn beruchte redevoeringen uitsprak. 
Volgens lic. J. De Troyer, ondervoorzitter 
van de Vereniging van Vlaams Overheidsper
soneel, werden in deze uitzending dingen 
gezegd die nog krasser waren dan wat de 
Gaulle in Kanada vertelde. Aldus zorgde de 
waalse radio, ongetwijfeld bewust van het 
feit dat Wallonië Frankrijk extra muros is. 
voor een inltiding op de kanadese redevoe
ringen van de Gaulle. De engelstalige over
heersing van de franse onderlaag in Quebec 
werd in deze uitzending beschreven als een 
soort diktatuur, hoewel juist de aangehaal
de voorbeelden bewezen dat deze druk bij-
lange niet zo zwaar is als de f rans talige druk 
op al wat Nederlands is te Brussel en in 
het bedrijfsleven in Vlaanderen. De RTB 
slaat heel anders tegenover Vlaanderen dan 
tegenover Quebec : volgens haar moeten 
wij Vlamingen juist dat zijn, wat de frans-
talige Kanadezen niet willen zijn en waarin 
de RTB deze Kanadezen steunt. Moet on
ze BRT maar een tiende uitzenden over 
Vlaanderen in de stijl van de kanadese en
quête van dè RTB, dan zou Brussel te klein 
zijn. We herinneren slechts aan het kabaal 
dat in 1962 ontstond toen dr. Paardekoper 
zijn bekende voordrachten voor Hilversum 
hield onder de (voorzichtig gekozen) titel 
« Er zijn geen Belgen ». Sindsdien werd 
hem in België spreekverbod opgelegd... 

Ons besluit ten deze luidt als volst : 
de RTB moet dezelfde objektiviteit aan de 
dag leggen tegenover de Vlamingen als de
ze, welke ze voor de franse Kanadezen op
brengt. En Germinal en de andere franko
fone voorlichters kunnen niet eisen dat de 
BRT minder rechten zou hebben tegen
over de vlaamse gemeenschap dan zij zelf 
opeisen voor hun gemeenschap in hun 
nieuwsmedia. We hopen dat de BRT 

nooit in de verleiding zal gebracht worden, 
zich de wet ie laten stellen door waalse hard-
schreeuwers, wier onbegrip te onzen op
zichte alle perken te buiten gaat. Heel het 
geval is een tipisch voorbeeld van de een
zijdige frankofone kijk waarbij we nog de 
slotbedenking maken dat Germinal als 
franstaiig BSP-orgaan ter zake aKasi geen 
socialisti.sch siandpuiu inueeiiu tegenover 
Vlaanderen. 

WESTVLAAMSE PROVIMCIERAAfl 

offensief 

ook in de 
• • 

provincies > I 
(g. van in) Het toerisme is de belangrijk
ste inkomstenbron voor West-Vlaanderen, 
maar een provinciale toeristische dienst be
staat er niet. Geen wonder dat het V.U.-
voorstel om dergelijke dienst in te richten, 
op de persbanken en in de kring van inge
wijden sensatie betekende. 

De bestendige deputatie heeft aangevoeld 
dat ze hier voor een explozieve stof stond 
en beloofde reeds de buitengewone zittijd 
van de provincieraad in december a.s. aan 
dit punt te wijden. Hopelijk wordt uitstel 
geen afstel. 

Ondertussen schaarden de westvlaamsc 
provincieraadsleden zich eenparig achier 
Iwee V.U.-moties aan de regering : in de 
ene motie wordt aangedrongen opdat de in
dustrie - terreinen in de Westhoek en het 
Tieltse niet braak zouden blijven liggen, de 
andere motie maakt gewag van de mogelijk
heden der Noordzee-kiist om als voorhaven 
van Antwerpen te worden uitgebouwd. 

De bespreking van een derde V.U.-motie 
in verband met het vastleggen van de land
bouwgronden en de studie van de land
bouwprijzen eindigde in de grootste ver» 
warring. De zaak was nochtans eenvoudig :' 
de Volksunie had erop aangedrongen dat 
de westvlaamse gemeentebesturen eindelijk 
eens tot het opmaken van de algemene 
plannen van aanleg zouden overgaan. 

De bestendige deputatie, bij monde va« 
Piet Monballieu, liet horen dat op dit stuk. 
al het nodige was gedaan en de spreker zei 
schamper dat een « klein partijtje » als de 
Volksunie alléén bij mach ie was kritiek uit 
te brengen. Toevallig was even voor deze 
bespreking een V.U.-voorstel tot paritaire 
vertegenwoordiging in de westvlaamse in-
terkommunales en gewestelijke bouwmaat
schappijen van de hand gewezen. V.U.-leden 
Zwaenepoel en ik zelf hadden dus argumen
ten genoeg om de westvlaamse deputatie 
van antwoord te dienen, temeet daar een 
ander gedeputeerde (de heer Smissaert)] 
reeds had gezegd daï er géén bezwaar kon 
bestaan om een studie over de prijsvorming 
van de landbouwprodukten te laten maken. 

De gevraagde hoofdelijke stemming wee» 
uit dat zelfs de landbouwafgevaardigden bij 
de C.V.P. hun deputatie bijsprongen. 

Te onthouden uit de lopende zittijd van 
de westvlaamse provincieraad is ook dat de 
deputatie « twijfelt of ze de rezolutie van 
de antwerpse burgemeesters kan bijtreden > 
en dat 10.000 fr. voor het Overlegcentrum-
Izegem er nog niet spontaan vanaf kan. 

Patriottiek Belgrië. dat de wezen
lijke zin van de British Week niet 
heeft begrepen (en waarvan de 
Union Jacks deze week in de brus-
selse regen hingen te treuren) 
mocht zich deze week verheugen in 
het familie-onderonsje van Jean de 
Lu.xembourg met zijn Joséphine-
Charlotte, die bij haar broers op 
staatsbezoek kwam, zoals dergelijke 
dure en doorgaans totaal nutteloze 
uitstappen zo hoogdravend genoemd 
worden. Dit patriottieke België zal 
minder genoegen beleefd hebben 
aan de « extremistische uitspattin
gen » van de vlaamse socialisten in 
het nu eens zonnige dan weer 
stormachtige Klemskerke. 

ON-ROERLOOS AAN ZEE 
Onze vlaamse B.S.P. heeft inder

daad het tegenovergestelde gedaan 
van hetgeen de titel van de roman 
« Roerloos aan zee » suggereert. Ze 
heeft « gebougeerd » om het op zijn 
brussels te zeggen. Wat sinds lang 
aan de bazis in de vlaamse B.S.P. 
woekerde en omhoog poogde te stu
wen is vorige zondag te Klemskerke 
eindelijk aan de oppervlakte geko
men, ondanks een laatste unitaris-
tische inspanning van Van Eynde 
(die daarmee eerst en vooral aan 
zijn ondervoorzitterlijke zetel in de 
« une et indivisible » B.S.P. dacht) 
en het voorzitterschap van een Van 
Acker, die zijn regelmatige aanwe
zigheid op belgische oudstrijders-
verzamelingen-in-het - teken-van-de-
eenheid-van-het-land opzij schoof 
en er met zijn eeuwenoude mop 
over zijn soldatentijd zijn vlaams
zijn poogde te bewijzen. De Volks
unie kwam er herhaaldelijk als elek-
toraal spookbeeld ter spiake. De 
tijd is definitief voorbij dat men 
schouderophalend over onze partij 
en beweging sprak. 

Het valt niet te betwisten dat de 
federalistisch besmette ideeën van 
B.S.P. en C.V.P. gedacht zijn in 
denkschema's van macht. De vijf 
ekonomische gewesten van Spinoy 
(die overigens Antwerpen nauw 
wou binden aan Wallonië en het 
daardoor uit de vlaamse ekono
mische en dus politieke kontekst 
wou losmaken) zijn bedoeld, om de 
C.V.P.-suprematie in de meeste pro
vinciale deputaties te breken, ter
wijl het C.V.P.-provinciaal federalis
me precies deze suprematie daar
door wil bestendigen. 

In de zelfde zin moet men de wens 
van de vlaamse B.S.P. zien, om te 
Brussel de vlaamse gemeenten in 
één kiesdistrikt te verenigen, ten 
einde enkele partijbonzen voor de 

« politieke sluipmoord » te behoe
den, zoals Craeybeckx de machina
ties van zijn brusselse partijgeno
ten en hun plaatselijke kleriko-libe-
rale bondgenoten betitelde. Maar 
ondanks deze tipische eng-partijpo-
litieke ondergronden valt niet te 
ontkennen dat de vlaamse B.S.P. 
een taboe doorbrak, al maakt één 
zwaluw nog geen zomer. Overigens 
binden deze rezoluties de B.S.P. als 
zodanig niet formeel, al is een 
waals-vlaams gesprek nu in de 
B.S.P. onvermijdelijk geworden. De 
vlaamse socialisten zijn nèt niet ver 
genoeg gegaan om voor vol aanzien 
te worden en te ver om door de 
brusselse machten tans niet met 
argwaan te worden gadegeslagen. 

Men kan er op aan dat de waalse 
B.S.P.-ers die binnen enkele weken 

me in ons land als politieke partij 
haar zeg te behouden en in Vlaan
deren zelfs regeringsverantwoorde
lijkheid te dragen, zoals dit nu al 
op lager vlak links en rechts het 
geval is. 

PLUNDERING 
Intussen installeerde een zelfvol

dane Vanden Boeynants de NATO-
raad te Evere; hij kon weer eens in
ternationaal doen, in aanwezigheid 
van twee gewezen en verbitterde 
premiers, waarvan de ene te vroeg 
wegging (Spaak) en de andere te 
laat toekwam (Lefèvre). Diezelfde 
V.D.B, is verantwoordelijk voor de 
tans in volle uitvoering zijnde finan
ciële bevoordeliging van Wallonië. 

beroepsHALVE 
bekeken 

eveneens afzonderlijk kongresseren, 
in Klemskerke een aanmoediging 
zullen zien om hun weg naar de 
federalizering van hun partij voort 
te zetten, evenals de waalse 
A.B.V.V.-ers die in het socialistisch 
vakverbond reeds principieel een 
federalizering hebben afgedwongen 
en in elk geval het verst geëvo
lueerd zijn. Binnen de B.S.P. kan 
Klemskerke dus een kettingreaktie 
veroorzaken. 

RADERDAGEN 
Diezelfde Volksunie hield intus

sen te Heist op den Berg haar eerste 
kaderdag, die morgen gevolgd wordt 
door een tweede te Deurle. Het zal 
de C.V.P.-ers, B.S.P.-ers en P.V.V.-
ers wel ontgaan zijn, hoewel precies 
op deze kaderdagen ook voor hun 
toekomst een belangrijk besluit 
werd bekend gemaakt, nl. de vaste 
wil van de Volksunie tot een vol
waardige, konstruktieve partij uit 
te groeien nu haar eerste objektief, 
de federale gedachte ingang te doen 
vinden, volop in uitwerkinjk is. Met 
andere woorden, de Volksunie stelt 
haar kandidatuur om ook na de 
verwezenlijking van het federalis-

Hij gebruikt zijn volmachten en 
de ambtenaren van Ekonomische 
Zaken daarvoor. Kaiser wordt van 
de linkeroever van de Schelde naar 
Wallonië weggetrokken, V.D.B, gaat 
te Moeskroen een nieuw re
gionaal ontwikkelingsplan voor 
Henegouwen bekend maken (naar 
Limburg gaat die nefaste doodgra
ver niet, hij kan alleen waakse sta
kers en waalse industriëlen bezoe
ken), men spreekt volop van het 
leggen van pijpleidingen naar Char
leroi waar petrochemische bedrij
ven zullen opgericht worden, die 
normaal aan de vlaamse kust of 
langs de Schelde zouden moeten in
geplant worden. Er is meer : de 
staat zou deze aanleg financieel 
helpen mogelijk maken, zonder dat 
rekening wordt gehouden met het 
feit dat de afstand naar de aanvoer-
havens de kostprijs zoveel hoger 
maakt en de staatssteun eveneens. 
Daarover deed V.U.-kamerlid Schiltz 
dinsdag in de Kamer een voor de 
regering zeer vervelend boekje 
open. Waar blijft de fameuze finan
ciële ortodoksie van het C.V.P.V.V.-
financieel genie ? Ook de autoweg 
Brussel-Luik moet sneller aangelegd 
worden en daarom zal men een in-
terkommunale oprichten. 

BEKNOPT BEKEKEN 
De vlaamse C.V.P. zal mogelijk 

haar standpunt van deelneming aan 
de 5 november-betoging te Antwer
pen wijzigen. Ze is geschrokken van 
de reaktie. Wanneer zal deze bekla
genswaardige groep ooit eens echt 
wakker zijn om niet wakker ge
schud te moeten worden ? Ze slaat 
er niettemin een modderfiguur bij. 
Verder viel ons belangstellend oog 
op : de likwidatie van verscheidene 
parastatale diensten (om bezuini
gingsredenen) ; de behandeling op 
25 nov. a.s. door het europees ge
rechtshof te Straatsburg van de 
vraag of de belgische taalwetgeving 
strijdig is met de europese verkla
ring van de rechten van de mens ; 
de vraag wie Poswick tot stafchef 
van het leger zal benoemen, waar
bij onderverstaan is, of het nog eens 
een eentalige frankofoon zal zijn ; 
de akademische diskussie na de 
<t antiklerikale » rede van rektor 
Massart te Antwerpen en de voort
durende zondagsmisincidenten in 
Het Voor. 

OPPOZITIEDIPLOMA VOOR V.U. 
We hebben het beste voor het 

laatst bewaard : de zeer goede beurt 
die de V.U. in de vervroegde kamer
zitting van deze week heeft ge
maakt. Deze vervroegde bijeenroe
ping geschiedde op wens van de 
B.S.P., maar die heeft er niets van 
terecht gebracht, uitzondering ge
maakt voor Simonet, die vooral het 
ekonomisch laisser faire van de re
gering onder de loupe nam en waar
bij een bleke Van Offelen het zwaar 
te verduren kreeg. Ook over de re-
konversie « voor de aandeelhouders 
van het kempische mijnbekken 
(sic) doch niet voor de kempische 
mijnvi^erkers» zei de burgemeester 
van A n d e r l e c h t dingen, 
die er niet naast waren. Maar alle 
waarnemers zijn het er over eens, 
dat dinsdag niet de B.S.P. doch wel 
de V.U. de echte oppozitiestem liet 
weerklinken, Mr. Vander Eist bleef 
niet zoals de socialisten bij vaaghe
den haperen, doch stelde zeer kon-
kreet de vraag, wat de regering zal 
doen met de P.V.V.-eis tot volmach
tenregeling van de taalkwestie, ter
wijl mr. Schiltz de regering scherp 
bij de kraag vatte en haar zichtbaar 
ongemakkelijk maakte met zijn zeer 
konkrete vragen wat er van de eko
nomische bevoordeliging van waal
se gewesten ten nadele van vlaamse 
waar was. 

P.D. 
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UIT FRANKRIJK EN DUITSLAND... 

voorbeelden 
voor de p.v.v. 

(wim jorisseii) Men kan lang diskiissii-ren 
welk voorbeeld de heer Vanaudenhove en 
de f.V.y. volgen met hun niemve koers. 

Na de jongste xerkiezingen heeft men ge
sproken \an Hco-rexisme en inderdaad, in
zake demagogie op ekonomisrh \iak was er 
grote gelijkenis, afgezien nog van het feit 
dat de heer Vanaudenhove zeker de over
tuiging toegedaan is dat zijn gezicht het 
evenzeer kan doen als dat van Ie beau Léon. 
Op hetzelfde demagogisch ekonomisch vlak 
was er ook gelijkenis met Poujade. Het ziet 
er evenwel naar uit dat de zelfstandigen, die 
een poosje Poujade \olgden en zich dan van 
hem afkeerden, hetzelfde zullen moeten 
doen met de P.V.V. 

Hier worden de beloften niet ingelost ah 
regeringspartij. 

Het voorbeeld \an De Gaulle woidt door 
\'anaudenho\e in die zin gevolgd dat hij 
het parlement zo veel mogelijk schuwt en 
het probeert zijn macht te ontnemen, ter
wijl hij zijn heil zoekt langs de T.V. en dit 
\'oor hein dan \ooral \ia perskonferenties, 
waarop hij uiteraard niet zo scherp op de 
korrel kan genomen woiden als in hel par
lement. 

Weinigen hebben echter al verwezen naar 
het voorbeeld van de N.P.D. in Duitsland, 
met Von Thadden. 

De gelijkenis is echter treffend. Evenals 
de N.P.D. gaat de P.V.V. opnieuw het 
staatsnationahsme en de nationale simbo-
len beklemtonen. Een N.P.D. in Duitsland 
voelt niets voor de deense minderheid, even
min als de Italiaanse neo-fascisten iets voe
len voor de Zuidtirolers. Integendeel, zij 
zijn er de sterkste bekampers van. Het 
« Duitsland bovenal » wordt hier « België 
bovenal ». Zelfs het « Brussel muss gTÖsser 
sein », door opslörping van 15 randgemeen
ten, herinnert aan duiise propagandatcma"s. 

De N.P.D. loopt anderzijds weinig op 
met de demokratie en heeft heimwee naar 
een leider. Bij de P.V.V. gaat het eveneens 
zo. Het is duidelijk dat voor de P.V.V. het 
inspirerend werkt. 

Dat alles weinig persoonlijk is in de 
P.V.V. ? 

Wie 70U het anders verwachten ? 
De P.V.V. : een belgische N.P.D.? 
\'oonvaar een mooi slagwoord \oor Brus

sel ! 

IN DE RAND VAN PROBLEEM 
LEUVEN 

gesprek met 
de walen ? 

(w. jori.ssen) Het akkoord tussen het Koör-
dinatiekomitee Hoger Onderwijs en Les 
Comités de Defense de l'Université de Lou-
vain heeft eens te meer de aandacht geves
tigd op de voor de hand liggende moge
lijkheid, he» \olkereu\raagstuk in België, 
op te lossen door een akkoord Vlaanderen-
Wallonië. 

Sommige nieuwkomers in de Volksunie 
hebben me gevraagd, hoe de paitij tegen-
o\er zulke akkoorden staat. 

\'oor wie de Volksunie sinds lang volgt, 
zal dit geen probleem zijn. 

Vóór de stichting van de \'olksunie is 
er al een akkoord geweest tussen de voor
naamste stichters van onze partij en de Wa
len over het geheel van de waals-vlaamse 
problematiek. Het was het gemeenschappe
lijk waals-vlaams manifest voor federalisme 
en de gemeenschappelijke uitwerking van 
een federale grondwet, het akkoord Cou-
\ reur-Scheurs. 

Prof. Couvreur was de eerste voorzitter 
van de Volksunie. Onze huidige voorzitter. 
Mr. \ 'an der Eist, was sekretaris van het 
Vlaams Komitee en persoonlijk ben ik ook 
bij dat Komitee geweest. 

Ons standpunt ter zake is nooit funda
menteel gewijzigd. De Volksunie meent nog 
steeds dal een vrijwillig akkoord Vlaande-
ren-Wallonic de gemakkelijkste weg is voor 
een oplossing van het volkerenviaagsiuk in 
België. 

Helaas is de toestand zo dal de "SV'alen 
meestal met de Iranstalige Brusselaars te
gen \'laanderen .samenspannen. We kunnen 
dit feit alleen noteren en er ons naar ge
dragen. Om vriendschappelijk samen te 
werken of samen een oplossing te zoeken, 
moet men ten minste met twee zijn. 

En dit laatste doet zich slechts sporadisch 
voor zoals nu bij dat huidig kontakt. Hier
bij moet men echter niet vergeten dat de 
Waalse groep waarmee het akkoord geslo
ten werd, een minderheidsgroep is. 

Maar het kan een begin zijn. 
Eén zwaluw maakt de lente niet. 'SVij zien 

nog. geen lente, maar we verheugen ons o\ er 
de zwaluw. 

De meeste Walen liggen nog verankerd 
in het oude belgicistische kolonizatiestelsel 
met het Frans als imperialistisch wapen. 

Zij kunnen Leuven nog niet opgeven 
evenmin als ze kunnen begrijpen dat de 
franstaligen uit Vlaams-Brabant moeten weg 
blijven of er zich moeten aanpassen en dat 
de verfransingspolitiek te Brussel dient ge
stopt om er tot een fifty-fiftyverhouding 
te komen. 

Pas dan kan Vlaanderen zijn meerder
heid prijsgeven voor een nationale fifty-
fiftyverhouding. 

Het waalse volksnalionalisme staat nog in 
de kinderschoenen. De belgische imperialis
tische erfzonde van het taal imperialisme 
heeft het nog niet kunnen overboord gooi
en, noch in Overmaas, noch in Vlaams-Bra
bant, Leuven inbegrepen, noch te BrusseL 

Het volksnalionalisme staat echter afkerig 
van alle imperialisme, in tegenstelling tot 
het staatsnationalisme. Hel beoogt alleen de 
eigen ontplooiing, wars van alle imperia
listische hinderpalen, in harmonie met de 
andere volkeren. 

Zo er een echt waals nationalisme be
stond, /OU hel zich er in verheugen een 

Staf de clercq 
Morgen zal het dag op dag een kwarteemu geleden zijn dat Staf De Clercq in 

een gentse kliniek stierf op SS-jarige teeftijd, ettelijke jaren te vroeg omdat hij 
in jarenlange zenuwslopende politieke aktiviteit rooflMvw had gepleegd op zijn 
gezondheid en lichaamskracht. Hij heeft die dood waarschijnlijk weten aanko
men ; enkele weken voordien nog had hij op een V.N.V.-kaderdag als het ware 
zijn eigen levensiuerk overschouwd met als besluit dat, wanneer hij de harde 
kop te ruste zou leggen, men van hem zou mogen getuigen « dat hij niet t\7or 
niets had geleefd ». 

Hij had, van in zijn jeugd tot wanneer zijn overwerkt hart stilviel, geleefd 
voor de vlaamse mak. Met een trouw en een vasthoudendheid die slechts de 
besten hebben. Het noodlot heeft gewild dat de laatste jaren van dit ongemeen 
vruchtbaar leven samenvallen met de tragische verwarring tmi oorlog en be
zetting, van kollaboratie en verzet. Zowel historisch als menselijk zou het een 
zware fout zijn, de veertig jaar vlaams-nationale aktiviteit van de grote Payot 
alleen maar te beoordelen aan de hand van de korte slotperiode ervan gedu
rende de oorlog. 

Twee dingen hebben de jonge Staf De Clercq fundamenteel beïnvloed en 
gevormd aan het begin van zijn vier decennia vlaamse strijd : zijn geboorte vp 
de grens van het bedreigde Vlaams-Brabant en de vier jaar soldatenleven onder 
de eerste ivereldoorlog. 

De eerste beslissende faktor : hij tvas een Payot, een onderwijzer van het 
brabanls platteland dat toen nog vreselijk arm was aan intellekt en dat schreeuw
de om leiding en voorbeeld. Juist veertig jaar voor zijn dtood duikt de naam De 
Clercq voor het eerst in de vlaamse beiveging op : de jonge onderwijzer stichtte 
in 1912 het strijdblad « De Taalgrens >. Taalgrensflamingant, vlaamse Braban
der in hart en nieren : de tragiek van zijn leven is goeddeels de tragiek van zijn 
streek met achter de einder de vreemde, vijandige macht Biussel en aan de an
dere kant het vreemde, opdringende Wallonië. 

De tweede grote faktor : de geestdrift waarmee de jonge onderwijzer in 
1914 gevolg gaf aan de koninklijke oproep, sloeg om in koude woede toen hij het 
drama van de Vlamingenvervolging in het belgisch leger meemaakte. Wie een 
menselijk én een politiek vordeel over Staf De Clercq wil uitspreken, moet aan 
het begin en het einde van deze veertig jaar vlaamse strijd een 'tekst van hem
zelf plaatsen. In 1917 schreef hij in zijn oorlogsdagboek : « Voor zover mijn 
krachten het zullen toelaten, zïveer ik op mijn eer als Vlaming, van nooit dit 
werk te laten vallen. En mijn krachten kunnen enkel falen, zo men mij op
sluit of zo zivare ziekte mij belet te werken ». En kort vc^r zijn dood : « Als ik 
de harde vlaamse kop zal neerleggen, zal men van mij kunnen getuigen : hij 
heeft niet voor niets geleefd ». Hoeveel levens verlopen zo rechtlijnig, zo zon
der enige.zwakte of ontrouw, tussen een jeugdtekst en een zelfgetuigeiiis vlak 
voor het einde ? 

Een kwarteeuw is veel, en toch 7K>g niet genoeg om nu reeds definitief de 
plaats van Staf De Clercq in de vlaamse ontvoogdingsstrijd te bepalen. Al te 
fel staan wijzelf nog geëngageerd in de strijd, al te zeer heeft het debat over 
kollaboratie en bezetting nog de overhand op de rest, al te veel getuigen zijn 
brutaal voorgoed uitgeschakeld of monddood gemaakt. De neiging bij de enen 
vm aan hagiografie te doen en bij de anderen om mateloos te verguizen is nog 
te sterk opdat de uiteindelijke balans zou kunnen worden opgemaakt. 

Heeft het trouwens zoveel zin f Wijzelf zijn toch doordrongen van het be
sef dat, voor zover er in dit leven fouten waren (en er waren er, zelfs zware; wie 
zal dat loochenen die denkt aan de Kortrijk-rede f), de schuld en de verant-
xt<cA>rdelijkheid daarvoor in beslissende mate elders lagen dan bij de man en 
de politieker Staf De Clercq. Wie zou het aandurven, het proces van deze fou
ten te maken en tegelijkertijd weigeren het proces te maken van de ten hemel 
schreiende schuld van een België voor, tijdens en na de twee wereldoorlogen ? 
Wanneer u'ij ons bewust zijn van de fouten in dit leven, dan is dit bewustzijn 
niet op het verleden gericht, maar op de toekomst : wij weten vandaag méér 
dan toen, wi] hebben uit die ^uten geleerd wat wél en wat niet mag herhaald 
worden in het vlaams nationalisme. En daarboven staat, onaangetast, het beeld 
van een groot en eerlijk man die zelf de zeldzame moed had om te leren uit 
zijn fouten. Wie dieper kijkt dan de dingen aan de oppervlakte, wordt diep 
geschokt door de laatste belangrijke gebeurtenissen en beslissingen in het leven 
van Staf De Clercq. De hele zomer vlak voor zijn dtood was gewijd aan enkele 
reusachtige manifestaties waarvoor hij gans zijn partij — dit door hem tot een 
weergaloos strijdxvapen opgebouwd V.N.V. — naar de hoofdstad mohilizeerde : 
de marsjen en bijeenkomsten waarin telkens weer met de vasthoudendheid die 
de Vlaams-Brabander kenmerkte geklopt werd X)p de nagel van de vlaamse zelf-
standigheidswil tegen alle open of verkapte annexatiepogingen in, waarbij tel
kens weer opgeroepen werd tot verzet tegen hen die de oogmerken van Berlijn 
en niet die van Vlaanderen dienden. 

Vlaandeien lioeft zich over Staf De Cleicq heus niet Ie schamen! 

dio Genes. 

nieuwe uuivcisiieit op waalse bodem te 
krijgen. 

De dag dal het echt waals volksnationaal 
gevoel er zal zijn, los van het belgisch 
staatsnationaal taalimperialisme, die dag zal 
er een akkoord komen. 

Zal die dag aanbreken vooraleer Vlaan
deren zeer sterk zal staan, dat is de vraag? 

Op het ogenblik is het zo dat dfr waalse 
partij van Perin samenspant met het FDF; 
de waalse CVP en de waalse PVV spannen 
eveneens samen met hun franstalige brus-
selse partijgenoten en de waalse BSP neemt 
onvoldoende afstand van de brusselse BSP. 

Dat zijn de huidige nuchtere feiten. 
In afwachting dat dit verandert verheu

gen we ons over elke kentering ten goede, 
evenals over realistische akkoorden zoals 
eventueel over de overbrenging van de 
franstalige afdeling van Leuven naar een 
plaats in Wallonië. 

Die overbiTenging is niet alleen een over-
V inning voor Vlaanderen, maar ook een 
overwinning voor W'allonië. 

Wat ons betreft moeten de Walen niet 
wachten eer ze het nederlands Hof van Be
roep te Luik naar Limburg overbrengen. 

Eerder dan dit beledigend te vinden zou
den wij het toejuichen, want wij vragen 
er om. En het stoort ons helemaal niet dat 
er dan te Luik wat minder Nederlands zal 
gesproken worden I 

« PRIORITE POUR LA WALLONIË » 

hou poswick 
in de gaten! 

(o. renard) De vlaamse TTR-eenheden 
worden met deportatie naar Wallonië Be
dreigd. De bekendmaking van dit nieuws 
heeft onder de militairen gTote beroering 
vei-wekt. 

Inderdaad blijkt de militaire overheid 
(PVV-minister Poswick) in het kader van 
de zogenaamde restrukturatie van het leger 
een plan te hebben uitgewerkt om het op
leidingscentrum van de T T R over te bren
gen naar Saive bij Luik. Mede hieraan ge
koppeld zou ook de school voor rezerve-
officieren (2 TTR-kazemes te Vilvoorde)' 
worden overgebracht De geruchten die in 
het kader en bij de korporaals en soldaten 
zijn doorgedrongen, hebben zulke opschud
ding verwekt dat luitenant-kolonel Van 
Egeren het te Mechelen nodig heeft geoor
deeld een brief tot zijn manschappen te 
richten. Hierin deelt hij mede dal de kazer
ne te Saive slechts medio 1968 klaar zal zijn 
en dat de overbrenging dan eerst zal ge
schieden. 

De verhuis en de ermee gepaard gaande 
poging tot verfransing treft te Mechelen 
alleen reeds 200 gezinnen van vlaamse mili
tairen en ongeveer evenveel te Vilvoorde, 
zodat meer dan 1.600 personen, met inbe
grip van kinderen, er bij betrokken zijn. 
Een ideale gelegenheid om in Wallonië 
nieuw bloed te injekteren ! 

Om de betekenis van deze intrigue te 
doorgronden moet men weten, dat^ de ka
zernes te Vilvoorde uitgerust zijn met de 
modernste elektronische laboratoria van het 
leger (radio, radar, teleprinters enz.). De 
officieren beheren daarenboven de ASIAT-
fabriek te Vilvoorde, een der voornaamste 
logistieke eenheden van het leger. In deze 
langs de baan Brussel-Mechelen gelegen fa
briek worden al de herstellingen en nieuwe 
konstrukties van de T T R uitgevoerd. Tien
tallen burgerlijke personen zijn er eveneens 
tewerkgesteld. Het opzet is dan ook duide
lijk : waar men eerst zal beginnen met alle 
opleidingscentra van officieren, onderoffi
cieren en manschappen naar SAIVE te ver
huizen met inbegrip van alle laboratoria, 
kan het niet anders of in een tweede faze 
zal men zogezegd gedwongen zijn om de 
ASIAT-fabriek eveneens over te plaatsen. 

Dat PW-minister Poswick overgaat toï 
deze anti-vlaamse maatregel, verwondert 
ons niet. Maar dat hij hierin zal gevolgd 
worden door de in Vlaanderen verkozen 
PVV-mandatarissen mag ons niet onverschil
lig laten. De kiezer dient rich dat te reali-
zeren. En de koalitie-partner, de CVP, dient 
onmiddellijk voor zijn verantwoordelijk
heid gesteld l 
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BETOGING MAASKANT 

Vandaag zaterdag wordt te Eisden betoogd tegen de 
dreigende sluiting van de mijn, zonder dat er rekonver-
siemaatregelen zijn genomen en nieuwe werkplaatsen 
voor de mijnarbeiders worden voorzien. Deze betoging 
wordt ingericht door het Aktiekomitee Maasland, onder 
het motto « geen tweede Zwartberg ». De gemeentebe
sturen van de Maaskant en mensen van alle opinie's, 
w.o. ook de Volksunie, staan achter deze betoging. 

De optocht zal vertrekken te Mechelen-aan-de-Maas te 
14u30 en vandaar gaan over rijksweg 11 naar Eisden, 
Marktplein, waar een toespraak zal worden gehouden 
door burgemeester Hermans van Eisden. 

We zetten al onze limburgse lezers, en alle anderen 
die met Limburg meeleven sterk aan, deze betoging bij 
te wonen. 

HET VOOR 
Verleden zondag kwam het, 

zoals onze lezers weten, voor 
de tweede keer tot incidenten 
aan de kerk van de wijk Het 
Voor te Vilvoorde, waa r de pa-
rochiegeesteli jkheid het nodig 
vindt om 50 % van de missen 
in het Frans te lezen. 

De gemeente Vilvoorde is 
een zuiver vlaamse gemeente . 
He t Voor is een nieuwe wijk, 
die vooral door immigranten 
word t bewoond; de neder-
landstaligen zijn er in de meer
derheid . In « De S tandaa rd » 
liet men een informant zeggen 
da t e r in Het Voor 60 % frans-
taligen zouden wonen; wie de 
toes tand er kent , weet dat dit 
een onjuiste informatie is. 

Trouwens, het paa rd ligt el
ders gebonden : de franstalige 
missen in Het Voor zijn he t 
enig overblijfsel van franskil
jonisme in de eentalig-neder-
landse gemeente Vilvoorde. De 
gemeentelijke overheid houdt 
de hand aan de taalwet; de 
geestelijkheid op Het Voor 
meent, de klok te rug te kun
nen zetten naa r de vorige 
eeuw. 

VERGELIJKING 
De franstalige minderhe id in 

de wijk Het Voor van he t 
Vlaamse Vilvoorde kri jgt 50 % 
franse missen. Deze « facilitei
ten » worden nog grotesker , 
wanneer men ze stelt tegenover 
de wijze waarop de vlaamse 
gelovigen in de — officieel 
tweetalige ! — gemeenten van 
de brusselse agglomeratie wor
den behandeld. Zopas is nog 
vanuit Watermaal-Bosvoorde 
de klacht geuit, da t daa r 
slechts zes neder landse tegen 
tweeentwintig franse missen 
zijn. Alle avondmissen zijn er 
franstalig. De klachten van de 
Vlaamse gelovigen worden niet 
eens aanhoord ! 

Maar in het neder landse 
Het Voor worden zo m a a r 
50 % franse missen kadeau ge
daan aan een minderheid van 
immigranten, die weigeren zich 
aan te passen. 

VIJFDE KOLONNE 
Er zal wel geen enkel ver

standig mens te vinden zijn 
die geestdriftig loopt over inci
denten in of rond een kerk. De 
ervaring van he t verleden heeft 
spijtig genoeg geleerd dat me t 
takt en redeli jkheid doorgaans 
bij de preekstoelfranskil jons 
weinig te bere iken valt : te 
Antwerpen en aan de kus t 
schoten tak t en redeli jkheid 

eveneens te kor t ... Wat blijft 
er ui teindeli jk nog over als 
verweermiddel ? E n hoeft het 
te verbazen, dat de incidenten 
in Het Voor slechts tot he t ver
leden zullen behoren, wanneer 
er redeli jke en rechtvaardige 
toes tanden geschapen zijn ? 

Dat de franskiljons verleden 
zondag in Het Voor u i tpakten 
met de franse vlag en me t de 
Marseillaise, stelt duideli jker 
dan ooit de mental i te i t en de 
ware aa rd van hen die onze 
randgemeenten willen inpal
m e n : agenten van he t buiten
land, de vijfde kolonne van Pa
rijs ! 

Om hen te r wille te zijn be
ledigt de parochiegeestelijk
heid de inwoners van he t 
Vlaamse Vilvoorde en alle Vla
mingen ! 

VERSCHAEVE 
Te Diksmuide werd verleden 

zondag Cyriel Verschaeve her
dacht . Met een tentoonstel l ing 
in de stedelijk Boterhal le . En 
me t een grote herdenking in 
he t Vlaams Huis , waa rop het 
woord gevoerd werd door Ka-
rel Dillen en Anton Vander-
plaetse . 

E r was heel veel volk. 
En wie kent nog de namen 

van hen, die Verschaeve be
laagd hebben ? 

TIEN MILJOEN 
Wie tien miljoen wil verdie

nen, moet zich aanbieden bij 
Olivier Allard. De gewezen 
vriend van prins Karel heeft 
inderdaad dit bedrag met ze
ven nullctjes beloofd aan al 
wie in zijn boekhouding en 
zijn fmanciële verrichtingen 'n 
onregelmatigheid kan ontdek
ken. 

Aan de Comte de Flandre 
heeft hij een briefje laten ge
worden dat verdacht veel weg 
heeft van een u l t imatum. De 
gewezen vriend eist dat de 
pr ins zijn klacht bij het ge
recht zou int rekken ; in ruil 
daarvoor zou Allard al zien van 
iedere rechterl i jke vervolging 
wegens laster en eerroof. 

Het ziet er voor « Flandre » 
niet al te best uit ! 

Allard heeft overigens aan 
een aantal bladen informaties 
bezorgd over he t privéleven 
van Charel. St ichtend ! De bel-
gische belast ingbetaler ver
neemt geleidelijk-aan waar
voor zijn centen o.m. dienen... 

WIE WORDT 
STAFCHEF ? 

Binnen ko r t m a g men zich 
verwachten aan de benoeming 
van een nieuwe stafchef van 
he t leger. Na de jongste be
vorderingen (op zes generaals
majoor slechts één Vlaming) 
is he t begrijpelijk da t de 
Vlaamse opinie minis te r Pos-
wiek tans weinig of geen ver
t rouwen m e e r schenkt , ook als 
m e n weet da t de keus voor de 
stafchef tussen een nederlands-
onkundige Waal en de vlaamse 
stafchef van de luchtmacht , 
luitenant-generaal Ceuppens 
gaat, een m a n me t een schitte
rende s taat van dienst , ook als 
reorganizator . Zeer waarschijn
lijk zal m e n me t he t a rgument 
ui tpakken, dat de stafchef-leger 
i emand ui t he t kader van de 
l andmacht moe t zijn : een ver
ouderd s t andpunt , m a a r nog 
altijd dienstig om de Vlamin
gen er in het hoogste legerka
der onder te houden. 

De vilvoordse politie liet zich niet intimideren door franse triko-
lores en Marseillaises : ze pikte de luidruchtigste gallische haant

jes uit de hoop en slingerde ze op de bon. 

IN NEDERLA 
(jeevecdec) Het /s ojmerkelijk !>>e de poHtieke situatie in Nr-
dedand, altam op liet pmlemenlaire niveau, giondtg versrhiU van 
de toestand een jaar geleden. Men kan ah het ware stellen dat de 
verhoudingen zich 180 graden hebben gedraaid. In oktober 1966 
slaagde minister-president Cats er niet in upi kabinet veilig door 
de week van de Algemene Begiotingsbeschouwingen te loodsen, 
en kwam de legenng in de beruchte « Kadit van Schmettei » té 
vallen. De katolieke Kamerfraktie h«d zich mets aangettokken 
van het feit dat de premierspost en andere « zware > pozUiei in 
de regering dcVi panijgenoten werden bezet en bruusk een etude 
gemaakt aan het ambitieus welkende kabinet. Ei volgden roe-
i'ge weken en pas met de komst van het intenm-kabinel Zijhlra 
lieerde de lusl tijdelijk tenig. 

Niels van dat alles is terug te vinden iii het verloop van de 
pailementaue debatten van oktober dit jaar De regering-De Jong, 
die eind septembei met haai eerste echte begioting vooi de dav 
was gekomen, kwam tijdens de Algemene Beschouwingen van d* 
afgelopen week werkelijk geen sekonde tn gevaar. Natuurlijk, de 
vppozitie — socialisten en D'66 op de eerste plaats — dienden mo
ties in, maar een bewaarschoolkind kon vooi spellen dat die zou
den worden verworpen Er werd daaibij door de socialisten zo om
zichtig gelaveerd, dat het er duimendik bovenop lag dat zij geen 
moeilijkheden wenste te bezoigen. Waarom vok ? Elektoiale uxnst 
valt er voorlopig toch niet te oogsten, wat zal men zich dan ook 
dl uk maken ? 

De kommentaien van de landelijke dagbladen zijn dan ook 
uiterst mat geweest; men had het allemaal zien aankomen : han
dig spel van de regeling en wat gemanoeuvreer met cijfers, een 
paar toegevingen op het gebied van de weikgelegenheidsf KAïtiek 
en voor de rest een status quo. De teleurstelling over deze gang 
van zaken iverd het best vertolkt door de bekwame friese joerna-
list Ten Cate. In een hoofdartikel tn zijn krant tiefi men de vol
gende zinnen aan : « De show is over. Er is niets wezenlijks veran
derd in een regelingsbeleid, dat zelfs de meerderheid in de 
Tweede Kamer niet tot grote vreugde opwekt. De regering was 
niet bereid en is niet bereid echt ernst te maken met de givte her-
vormingen, die ons land nodig heeft om voor de toekomst klaar 
te zijn. Wat ds werklozen deze dagen gekregen hebben is met meer 
dan een lapmiddel. De miljoenen, die nu zijn uitgetrokken voor 
verbetering van de maatschappij, zijn niet meer dan een doekje 
voor het bloeden. Wat mij bij de hele debatten het meeste heeft 
verbaasd is het feit, dat de grote pblitici zich zover van het volk 
hebben verwijderd, dat zij denken dat dit kan Dat de mensen het 
begrijpen. Dat er geen verontruste of woedende kiezers zijn die in 
afschuw uitroepen, dat nu ook de hele praterij over vernieuwing 
kennelijk niets voorstelt ». Tot zover de zeer deskundige Ten Ca
te. En te noteren : dat hij in zijn laatste zin hetzelfde zegt hetgeett 
wij een anderhalve maand geleden in deze zelfde rubriek voor 
« Wij » reeds schreven. De lezer begrijpt dan meteen dat we over 
het onderwerp « partijvernieuwing > waai over bepaalde groepen 
nog altijd de mond vol hebben, ditmaal niets zullen vertellen. 

Maar gelukkig gebeurt er ook buiten het Kamergebouw nog 
wel iets in Nederland. Zo is het speciaal de inwoners van Amster
dam de laatste veertien dagen opgevallen dat de spanningen tus
sen de jonge hoofdstedelingen en de politie geleidelijk weer aan 
het toenemen zijn. Zo wnd april-mei verwachtte men in Amster
dam een « long hot summer >, maar achteraf bleek dat dit uit

sluitend in klimatologisch opzicht gold. Voor de rest was de stad 
de hele zomer een vriendelijke pleisterplaats voor Amerikanen. 
Duitsers en toeristenkaravanen uit andere landen. Maar nu de 
verlofperiode definitief voorbij is, neemt de Kinrust toe. 

Tipisch was, dat de eerste rel tussen « happenende » jongelui 
en een agentenbrigade plaats had op dezelfde dag waarop het 
eindrapport was verschenen van de speciale kommissie die het 
herrie-jaar 1966 had bestudeerd. Natuurlijk was dit toeval Maar 
even goed werd bewezen dat hel rappoH zijn aktualiteit had be
houden en het niet zomaar een brok amsterd^mse troebelen voor 
het nageslacht tip papier vastlegde. 

Inderdaad is dit rapport — drie delen, samen ongeveer dui
zend bladzijden — een van de interessantste boekwerken die dit 
jaar in Nederland zijn verschenen. Men kan er bij voorbeeld in 
lezen dat de (tans ontslagen) hoofdkommissaris van politie. Van 
der Molen, een man was die voor zijn verantwoordelijke baan 
iedere kwaliteit miste. De kommissaris van de koningin in de pro
vincie Noor^d-Holland legde over Van der Molen de volgende 
verklaring af : <.Bij relletjes en opstootjes tref je hem veelal aan 
op een plaats waar hij zelf direkt gevaar loopt, getzoleerd, mid
den in de opstandige menigte, moederziel alleen, Tionder staf, zon
der kontakt en daardoor niét in staat om operationeel iets te doen, 
niet in staat om zijn politieapparaat ook maar enig bevel te gem 
ven. Als er bevelen moeten worden gegeven, maatiegelen worden 
geti\}ffen, beslissingen worden genomen in dergelijke omstandig
heden, dan kon de heer Van der Molen dat niet doen omdat hij 
zich op de verkeerde plaats bevond en als het ware van zijn eigen 
korps was afgesneden. Het is mij verder wel eens opgevallen, dat 
de heer Van der Molen bij besprekingen, ook als het over zuiver 
politionele zaken ging, eigenlijk geen funktie in de gedachten-
wisseling had >. Men stelle zich voor dat een dergelijk bordeel 
zou WO!den gegeven over de bevelvoerende politiekommandant 
van een stad als Antwerpen ! 

De regering heeft nu alle burgemeesters en politie-autoritei-
ten aanbevolen het rapport grondig te bestuderen. Hopelijk trek
ken zij er lei ing uit voor de toekomst. Want het is toch onwaar, 
dig dat door cMizaken zoals die vorig jaar in Amsterdam een rol 
speelden, een vreedzame nederlandse stad binnen een kwartier kan 
veranderen in een zuid-amerikaans revolutie-tafereel. 
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BITTERE NASMAAK... 

Voor het eerst na het fameus 
P.V.V.-kongres van Knokke is 
e r een n u m m e r verschenen 
van « Volksbelang », het veer
t iendaags blad van het Libe
raal Vlaams Verbond. 

Dit nummer druipt van tra-
ner ig zelfbeklag over de pozi-
tie van de vlaamse liberalen in 
de P.V.V. Zo heet het in een ar
t ikel van Marcel Goldwasser : 
« Hoe men de zaak ook draai t 
of keert, men ontkomt moei
lijk aan de indruk dat — en 
he t is niet de eerste keer dat 
zulks voorkomt — de eenheid 
van de part i j werd gehand
haafd op de brede rug van de 
Vlamingen ». 

Ook Leo Verbist brengt bit
te re nabeschouwingen over 
Knokke onder ^de veelzeggende 
titel « Wij dachten aan Brede
r e ». Bredero, zo weten onze 
lezers, zegde immers dat het 
kon verkeren ... 

...EN BITTEIIE 
BEDENKINGEN 

De jongens \ a n het Liberaal 
Vlaams Verbond, aangevoerd 
door hun \oorz i t te r Lowieke 
D'Haeseleer, zullen wellicht 
menen dat zij zich gekweten 
hebben van hun vlaamse plicht 
door onder dubbelzinnige ti
tels of in dubbelzinnige ter

men t raner ige stukjes te plen
gen over het wrede lot dat hen 
te beur t valt in de P.V.V. Het 
Vlaams alibi dat zij op die wij
ze willen verwerven, moe ten 
wij hen echter per t inent wei
geren. 

Het L.V.V. heeft één enkel 
ding te doen : zijn voorzitter, 
die een P.V.V .-volksvertegen
woordiger is, duidelijk te zeg
gen welk s tandpunt hij op de 
par t i j kbngressen moet inne
men. En hem daarvan geen 
duimbreed laten afwijken. 

De rest is bla-bla : ziekelijk 
zelfbeklag dat veel weg heeft 
van masochisme ! 

Wat belet de heren L.V.V.-
ers om' in de P.V.V. met veel 
lawaai de deur dicht te smij
ten ? De plaatsjes, de voorde
len en de prebenden die de 
par t i j hen bezorgd heeft ? 

DWANG EN 
DIKTATUUR 

Het brussels s tadsbes tuur 
heeft onlangs een eentalige 
frankofoon, de heer Liénard, 
benoemd tot direkteur-gene-
raal van onderwijs der s tad 
Brussel. De benoeming was in 
flagrante overtreding met de 
taalwet; vice-goeverneur Cap-
puyns zag zich dan ook ver
plicht, ze te schorsen. 

De incivieken van het brus
sels s tadhuis zijn echter niet 

De herrie rond de frakofone missen in de wijk « Het Voor » van de vlaamse gemeente Vilvoor

de : de twee partijen worden door een groep politieagenten er van weerhouden, op de vuist te 

gaan. 

zinnens zich bij de wetteli jke 
beslissingen en de schorsing 
van Cappuyns neer te leggen. 

Aan de leerkrachten in het 
brussels onderwijs werd een 
petit ie ter onder tekening voor
gelegd, waar in de onderteke
naars zich akkoord verklaren 
met de taalwetsovert reding 
van het gemeentebes tuur . 

Zulks geschiedde ook in ne-
der landse scholen. Een aantal 

SCHOOTHONDJES 
In een arm land is elke kleinigheid een 

schat. In een land waar geest en geestig
heid en vlijmscherpe zetten zeldzaam zijn, 
is elke uitspraak die hiermee zelfs maar 
verwant is bijna on\ergetelijk. Zo blijft 
Nemrod heel waarschijnlijk voor de rest 
van de tijd die hem nog te wachten staat 
een zekere pater franciskaan, Boutsen, 
dankbaar voor één enkele uitspraak tij
dens een vraaggesprek in de televi/ie-uit-
zending « Vergeet niet te lezen ». De/e 
pater had een boek geschreven waaruit 
nogal wat simpatie bleek voor Formosa. 
Toen hem werd ge\raagd hoe het dan zat 
met de korruptie in dit regiem, klonk het 
heel gevatte antwoord ja, over korruptie 
moeten wij hier in België juist spreken ! 
Toen was het %raaggesprek \ erwonderlijk 
vlug gedaan... 

De voorbije weken hebben bewezen dat 
^\ij zelfs diit niet eens kunnen. In ons al
lerliefste \aderland wordt over korruptie 
zeer hard gezwegen. En toen — hoe dan 
ook en om welke reden dan ook — toch 
eens een heel klein hoekje van het lucht
dichte deksel van deze reusachtige put 
werd opgelicht, duurde dit slechts iets 
langer dan een bliksemschicht. En nu het 
deksel geluidloos weer dicht is gevallen, 
werd het beslist onmiddellijk drievoudig 
verzegeld. 

Daarom ook volgde op dp zeer dege
lijke maar eveneens zeer algemeen gehou
den tekst « De plaatsbezorger » geen enkel 
konkreet gegeven meer. De plaatsbezor
gers kunnen blijkbaar heel veel plaatsen 
be/orgen en wellicht ook nog heel %\at 
meer dan alleen maar plaatsen bezorgen. 
Want het moet geweldig moeilijk zijix een 
aaneengesloten groep vrij te houden \an 
deze kanker, ten minste wanneer die 
groep belangrijk en \ooral machtig wordt. 
Xaast het echte zelfbedrog ligt hierin 
waarschijnlijk hel drama van de schijn
heiligheid, van het klerikalisme in gelijk 
welke religieuze groep. Maar al even zeer 
ligt hierin de verklaring voor die vele 
vcirmen \an « klerikalisme », die niets 

met een godsdienstige overtuiging te ma
ken hebben. De machtigen v\orden ge\leid 
— en bedrogen, omwille \an wat ze kun
nen bewerken of kunnen ge\en. 

« De slaven hebben er méér schuld aan 
dat er dwingelanden zijn, dan dat de 
dwingelanden er schuld aan hebben dat 
er sla\en zijn ». Dit woord van Mirabeau 
zou zonder meer kunnen toegepast wor
den op de korruptie in het algemeen en 
op de benoemingskorruptie in het bijzon
der. Uiteraard zouden bij het doorbreken 
van deze korruptievesting slachtoffers val
len, zoals bij élke hervorming. Maar de 
vraag of de plaatsbezorgers onbedreigd 
en voor alle eeuwigheid zullen heersen is 
gelijk aan de vraag of en hoe lang bekwa
me mensen zich nog zullen gedragen als 
en laten behandelen als schoothondjes. 

Een jager houdt zelfs van het schijn
baar hatelijkste dier ; Nemrod zal nooit 
naar een schoothondje trappen. Maar als 
simbool ! Beschermd tegen elke druppel 
regen, verwarmd tegen elke lichte bries, 
opgetild over elke hindernis, gestreeld en 
geknuffeld, happend naar elk snoepje — 
wat is een teddybeer een voorbeeld van 
waardigheid vergeleken met het échte 
schoothondje. En dan vergeleken met het 
menselijk schoothondje ! Als de personen-
kultus heerst dansen ze tot ze er bijna bij 
neervallen, of zetten paushuiden op touw 
die de meest welwillende misleiden. Als 
de zogezegde demokratie heerst worden 
woorden verxangen door brutaal lawaai 
en durft men geen woord meer spreken 
ter verdediging van de al te zeer gehul
digde paus. Wie het schoothondje is van 
de publieke opinie wacht, zoals de beken
de mop het vertelt, zelfs aan de « poort 
van de hemel » op de komst van pers en 
telexizie. 

Maar wat is 'n « machtig leger > schoot
hondjes als er maar een paar échte jacht
honden op af schieten I En wat zou er 
gebeuren als zo'n schoothondje in de spie
gel zichzelf kon zien ? 

NEMROD. 

prefekten van brusselse onder
wijsinstellingen hebben zich 
persoonli jk gelast met de orga-
nizatie van dit plebisciet in 
hun school. 

VORIGE EEUW... 

Dergelijke metoden st inken 
naar de donkers te j a ren van 
de vorige eeuw, toen broodroof 
en openlijke dwang schering 
en inslag waren. Het is duide
lijk dat de brusselse leerkrach
ten prakt i sch beroofd worden 
van iedere vrije menings- en 
wilsuiting, wanneer ze door 
hun b roodheren gepraamd 
worden om met hun handteke
ning de onwet te l i jkheden van 
de Razende Roelands van het 
brussels franskil jonisme goed 
te keuren. 

En aan superpat r io t Van den 
Boeynants zouden we willen 
vragen, even ui t de hoogten 
van Grote S taa t smanskuns t 
waar in hij verwijl t neer te wil
len dalen naar de gemeentepo
litiek en naar zijn eigen rol 
daarin. 

...EN V.D.B.'S BELOFTE 

Van den Boeynants heeft 
desti jds plechtig en publ iek 
verklaard dat de C.V.P. zou 
weigeren te zetelen in ieder 
brussels schepenkollege dat de 
taalwet niet respekteer t . Wat 
heeft hij te zeggen, nu zijn 
vr ienden en par t i jgenoten in 
zijn eigen stad, in he t kollege 
waar in hij zetelde to tda t hij 
eerste-minister werd , m e t 
dwang en d ik ta tuur hun perso
neelsleden er t r ach ten toe te 
brengen om het incivisme 
goed te p ra ten ? 

Meneer Van den Boeynants 
heeft na tuur l i jk niets te zeg
gen. Wat zou hij immers kun
nen zeggen ? Deze kleinzoon 
van een mechelse volksman 
heeft dest i jds het voorbeeld ge
geven door op een meet ing in 
Wallonië zijn spreekbeur t te 
beginnen met de berucht geble
ven zin : « In mijn hoedanig
heid van Waal verklaar ik ... ». 

Bah ! voor de hele C.V.P. die 
een dergelijk m a n eerst to t 
voorzit ter en daa rna tot eerste-
minis ter heeft gemaakt . Bah ! 
voor de hele C.V.P. in wier 
naam Brussel mee bes tuurd 
wordt . 

EIGEN TAAL 
De belgische konsul te Koe

weit is een zekere J.M.P. Wa-
gener, ons verder onbekend. 
De m a n houdt zich, zoals dat 
zijn taak is, onder meer bezig 
met de relaties tussen de bel
gische zakenwereld en de ara-
bische impor t f i rma 's . Daarbij 
heeft hij vastgesteld da t de 
Arabieren graag een lijst van 
belgische expor teurs zouden 
krijgen en dat ze die lijst liefst 
in hun eigen taal zouden zien 
verschijnen. 

Konsul Wagener vindt dat 
een billijke wens en hij beij
vert zich, er aan tegemoet te 
komen. Zo hebben onlangs een 
aanta l f irma's in Vlaanderen 
van de konsul een brief gekre
gen, waar in hij hen verzoekt al
le nut t ige inlichtingen door te 
s turen naar zijn konsulaat . 

De brief was (we schreven 
bijna : na tuur l i jk ) in het 
Frans.. . 

Arabisch voor de Arabieren, 
da t kan er bij onze konsul wel 
in. Maar Neder lands voor de 
Vlamingen : nooit van ge
hoord 1 ... 

INDEKSPOLITIEK 
Het is gebleken, o.a. door 

het stellen van par lementa i re 
vragen die op het eers te ge
zicht louter informatief klin
ken, da t de regering via haar 
minis ter van Ekonomische Za
ken aanvragen tot pri jsverho
ging, die geen weerslag op de 
indeks hebben, b innen een mi
n i m u m van t i jd toes taa t doch 
deze, die wel spelen op de in-
dekscijferbepaling, maanden 
lang laat rus ten in de schuif. 
Dat be teken t da t ook deze re
gering (die he t n u eens heel 
anders zou doen, he r inner het 
U) het indekscijfer kunstma
tig naa r beneden d r u k t om be
grot ingsredenen, tevens bij ont
s tentenis van een werkeli jke 
pri jsbeheersingspoli t iek. Ook 
hier is de « nieuwe stijl » een 
doodversleten t ruuk . 
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HET KONGRES TE KLEMSKERKE 

IN DE SCHADUW Y/l 
DE VOLKSUNIE 

Over het kongrcs van de vlaain-
sc socialisten \erleden zondag te 
Klemskerkc heeft twee dagen lang 
de slagschaduw van de Volksunie 
gehangen. Herhaaldelijk kwamen 
sprekers tussen beide om hun be
zorgdheid uit te drukken over het 
feit dat de vlaams - nationale par
tij onweerstaanbaar doordiingt tot 
diep in het socialistische kiezers
korps en dat deze opmarsj — vol
gens hen altans — alleen kan ge
stuit worden door een aktieve 
deelneming van de vlaamse socia
listen aan de vlaamse beweging. 

Grotere hulde aan de Volksunie 
en betere fundering van haar 
noodzaak en bestaansrecht kon 
men uit socialistische mond wel 
niet verwachten ! 

VAN EYNDE 

Jos Van Eynde, volkomen her
steld van zijn ziekte en in de vorm 
der grote dagen, opende het kon-
gres met de voor hem gebruike
lijke donderspeech, waarin hij de 
kongressisten bezwoer, vooral toch 
niet te ver te gaan. Blijkbaar ech
ter vertrouwde de ondervoorzitter 
van de B.S.P. niet helemaal zijn 
eigen argumenten en zijn eigen 
welsprekendheid; hij mobilizeerde 
de schim van Spinoy om de vlaam
se socialisten aan te zetten tot ge
matigdheid. 

Het verder verloop van het kon-
gres — e'n w'e bedoelen daarmee 
in de eerste plaats de besprekin
gen en de atmosfeer, niet zozeer de 
besluiten — moet Van Eynde sterk 
ontgoocheld hebben : heel wat 
kongressisten hebben van hun hart 
geen mooidkuil gemaakt. 

FEDERALISME 

De belangrijkste sektievergade-
ling ^\as die, waarin het rapport 
Vranckx-Galle werd behandeld. Ze 
had nauwelijks haar werkzaamhe
den begonnen of" ze kreeg een on
verbloemde federalistische stellin^j. 
name te horen vanwege de aal-
sterse volksvertegenwoordiger Beit 
Van Hoorick. Van Hoorick was 
meteen de eerste kongrcssist die de 
.schaduw van de Volksunie de zaal 
binnenliep : zijn federalistisch cre
do was het slot van een uitvoerig 
betoog dat grotendeels gewijd was 
aan de vooruitgang van de Volks
unie bij de jongste veikiezingen. 
In sommige arrondissementen, zeg
de hij, is de Volksunie nu reeds 
zo sterk als de B.S.P. 

VETAALD SOCIALISME 

Ook de oostendse woordvoerder 
Laridon liet duidelijk doorsche
meren dat hij het uiteindelijk bij 
federalisme hield. Hij verklaarde 
nochtans, in afwachting vrede te 
nemen met overgangsregelingen. 
De Oostendenaar had het uitvoe
rig over de schandalige taaitoe
standen te Brussel; die snaar zou 
overigens voortdurend betokkeld 
worden tijdens het hele kongres en 
rapporteur Galle deed er geen 
doekjes om J:oen hij ,d.e, verant
woordelijken daarvoor noemde : 
ook de frankofone B.S.P.-ers in de 
hoofdstad. ..^ z>i i L , . 

De heer Laridon liet het daarbij 
niet : hij kloeg scherp de taal toe
standen in de eigen partij aan, 
verweet de B.S.P. dat zij al te veel 
kommissies telt die alleen uit 
franstaligen bestaan en zegde rezo-

huit, zijn buik \ol to hebben van 
« vertaald socialisme ». 

DE ASTMATIEKERS 

Komisch intermezzo met senator 
Dieudonné Van der Bruggen, de 
oude folkloristische relikwie van 
het geciaardsbergs socialisme. 
Van der Bruggen heeft nooit goed 
geweien wat een vlaamse leeuw is; 
op het kongres ontpopte hij zich 
plots tot een begaafd vendelzwaai-
er ermee. Zijn door veel hilariteit 

me zullen aanvaarden. Uit de zaal 
werd gereplikeerd : « dan hebben 
wijzelf den astma ». 

DE PLUIMEN 

Ook Deneckere, gewezen gTote' 
man \an « Links », kwam aan het 
woord om het over de Volksunie 
te hebben. Hij wilde voorkomen 
•& dat de ekstremistische partijen 
met de pluimen gaan strijken > 
van het werk dat de socialisten in 
het verleden gedaan hebben; hij 

i De S t a n d a a r d : « Dat de vrees voor een n i e u w e 
vooru i tgang van de Volksun ie m e d e a a n de ba-
zis ligt van s o m m i g e reakt ies , lijdt geen t v / i j f e l . » 

L ib re Belgique : « V o o r d e res t is h e t duidelijk 
da t de v l aamse social is ten n ie t ongevoel ig zijn 
voor de d r u k k i n g van de Volksunie . D e v laamse 
B.S.P . heeft kennel i jk schr ik o m e e n n i e u w e en 
o n h e r s t e l b a r e n e d e r l a a g op te lopen bij d e eers t 
vo lgende verk iez ingen . Bij enke le social is ten 
gaa t h e t er o m , te i ede ren prijze de v o o r u i t g a n g 
van de Volksun ie af te r e m m e n nie t o m d a t deze 
part i j eks t r emis t i s che s t a n d p u n t e n zou verded i 
gen, m a a r o m d a t ze h e t socialist ische k iezers
k o r p s aanvree t . . . » 

i 
onderbroken betoog kwam er op 
neer dat de vlaamse socialisten 
heel, i e l flamingantisch moeten 
doen om de Volksunie de loef af 
te steken : dan zullen die van de 
Volksunie « den astma » krijgen. 

Dieudonné was verre van ge
rust : hij vroeg zich af, in welke 
pozitie de vlaamse socialisten zul
len geraken wanneer binnenkort 
hun Waalse partijgenoten te Ver-
viers de federalistische stellingna-

prees als remedie eveneens een 
verhoogde vlaamse strijdbaarheid 
aan. 

Craeybeckx tenslotte zegde het 
n»g eens heel duidelijk : « als 
wij zo vlaams geweest waren als 
<lc'wtra!se* sötfalisten wa^ls, dan 
zou een Volksunie hier nooit een 
kans gehad hebben •». 

Deze hele reeks van tussenkom
sten, bezweringen en aansporingen 
tot meer vlaamse strijdbaarheid 

^\aren niet alleen een (onbedoel
de) hulde aan de Volksunie, ze 
waren tevens een openlijk mea 
culpa om de laksheid van de .so
cialisten in Vlaanderen en een on
verdoken beschuldiging aan het 
adres van de nationale B.S.P.-lei-
ding en vooral van de biusselsc 
« kameraden ». 

CRIEVENTROMMEL 

Men moest zich soms afvragen 
of men wel werkelijk op een so
cialistisch kongres was, als men 
hoorde met welke plots ontdekte 
vaardigheid heel wat woordvoer
ders de vlaamse grieventrommel 
roerden. Dingen die men tot voor 
kort alleen van de Volksunie hoor
de en die dan door de vlaamse so
cialisten smalend weggewuifd wer
den, bleken nu plots gemeengoed 
voor alle kongressisten. Standpun
ten die tot voor kort nog « eks-
tremistisch » waren omdat de 
Volksunie ze verdedigde, werden 
zonder veel schroom behandeld en 
besproken als de meest normale 
zaken ter wereld. 

En altijd opnieuw, uit de tussen
komsten en de replieken, kwam de 
grondtoon van heel het kongres 
naar voor : de vrees voor de Volks
unie ! 

De werkelijke betekenis van heï 
kongres ligt niet in de besluiten 
en ook niet in wat met die beslui
ten uiteindelijk gaat gebeuren. Ze 
ligt vooral in de toon van de de
batten, in de vrijmoedigheid waar
mee over vroegere taboes werd ge
praat, in de doorbraak van een 
vlaams gezond verstand : in een 
wijsheid die — hoe beperkt ze 
V ooralsnog ook is — groeide uit de 
vrees voor de Volksunie. 

DE EERSTE STAPPEN 
Vlaam.se socialistische kongressen zijn 

een zeldzaamheid : 1936, 19,53, 1967. Het 
tweede kongres kwam 17 jaar na het eer
ste, het derde 14 jaar na het tweede. Die 
afstandsperiode is al tekenend op zich
zelf, wanneer men dit vergelijkt met de 
veel talrijker waalse socialistische kon
gressen. 

Men ontkomt dan ook niet aan de in
druk, vooral na het kongres, dat men (en 
« men » is de B.S.P.-leiding) de uitlaat
klep een.s heeft laten werken. 

Maar dat de uitlaatklep nodig is, be
wijst ook dat er iets veranderd is in de 
Vlaamse B..S.P. De jongere generatie in 
Vlaanderen slikt het fabeltje dat er geen 
Vlaamse vraagstukken zijn, kultureel en 
ekonomisch, niet langer. Het verheugend 
feit, volgens de heer Van Eynde, dat als 
slot de Internationale gezonden werd en 
niet de Vlaamse Leeuw zegt ons niet zo
veel. Wij heljben enerzijds deelnemers te 
Klemskerke naast ons op algemeen vlaam
se vergaderingen met volle overtuiging de 
Vlaamse I^eeuw weten zingen en ander
zijds is alleen voor de heer Van Eynde het 
zmgen van de Vlaamse Leeuw en vendel-
zvvaaien het alpha en het omega van de 
\ laamse Beweging. Voor ons vast niet ! 
Het is niet omdat hij zich graag vermaakt 
rnet karikaturen, dat wij levende karika
turen zijn ! 

Tot de oorzaken van het ontstaan van 
het kongres behoort onweerlegbaar de 
ylaamsgezindheid van vele intellektuele 
Joiige socialisten. Deze vlaamsgezindheid 
aeleii zij met jongere C.V.P.-ers en zelfs 
met jongere P.V.V.-ers. De vlaamse grond-
stroming is bij de jongeren zeer sterk. De 
volksunie — en dat weet iedereen — is 
trouwens hoofdzakelijk een partij van 
jongeren. 

Tot de oorzaken van het kongres be-
noort ongetwijfeld de zorg van velen om 

^.^\TU^^^. "^^° ^«* Jo"B kiezerskorps aan ae Volksunie. 

Dit is op het kongres herhaaldelijk en 
duidelijk gezegd. 

Burgemeester Craeybeckx stelde de 
diagnose dat, zo de vlaamse B.S.P. even 
vlaams ware geweest als de waalse B.S.P. 
waals, de Volksunie nooit zo een sterke 
partij zou geworden zijn. Juiste diagnose! 
Maar verleden en heden bewijzen (en we 
durven er gerust aan toevoegen : ook de 
onmiddellijke toekomst zal bewijzen) dat 
de vlaamse B.S.P. zo vlaams niet is als 
de waalse waals. Dit wordt gekonditio-
neerd door het belgi.sch unitaristi.sch kli
maat — ondanks de Internationale ! — 
waarbij traditioneel Brussel en Wallonië 
het hoge woord voeren en de vlaamse 
B.S.P., omwille van de éénheid, altijd 
maar opnieuw eenzijdig offers brengt. Het 
is trouwens bij de C.V.P. net hetzelfde, om 
van de P.V.V. maar liefst te zwijgen. 

De 'aalsterse volksvertegenwoordiger 
Van Hoorick wees erop dat de Volksunie 
vorige verkiezingen in Vlaanderen (zon
der Brussel) al 317.000 stemmen behaalde, 
de helft ongeveer van de B.S.P. die er 
645.000 kreeg (de P.V.V. haalde er in 
Vlaanderen 436.000). De heer Van Hoo
rick wees er eveneens op dat in sommige 
arrondissementen de V.U. praktisch even 
sterk is als de B.S.P. : St Niklaas 25.000 
B.S.P. en 22.000 V.U. ; Roeselare 25.000 
B.S.P. en 21.000 V.U. 
Dezelfde Van Hoorick wees erop dat elke 

verkiezing in België 350.000 oudere kiezers 
wegvallen en 400.000 jongere kiezers bij
komen, wat het belang van de jongeren 
beklemtoont. 

Hij had er kunnen bijvoegen, dat bij de 
oudere kiezers die verdwijnen de V.U. 
maximum 5 % stemmen telt en dat het 
percentage bij de jonge kiezers hij 25 % 
ligt. Wanneer we deze getallen verdelen 
voor Vlaanderen, Bru.ssel en Wallonië be
tekent dit dat we + 8.000 stemmen verlie
zen bij de verdwenen kiezers en we er 
± 70.000 winnen bij d« nieuwe kiciers. 

Ook senator Van der Bruggen uit Ge-
raardsbergen wees op het gevaar van de 
V.U. Zijn poging om ons tot een partij van 
dokters te herleiden, sloeg trouwens niet 
eens in want in de zaal werd geroepen dat 
we daarom zo gezond zijn. Tekenend voor 
de sfeer bij de jongeren, die niet ziekelijk 
anti-Volksunie gekomplekseerd zijn. 

Een andere stem die we niet hoorden, 
die van burgemeester De Queecker uit 
Deurne, zou hetzelfde gezegd hebben maar 
hij handelt er klaarblijkelijk al naar. Hij 
is voorzitter van het 5 novemberkomitee 
te Deurne ! 

En daarmee is dan bewezen hetgeen we 
al jaren betogen in Vlaanderen, ondanks 
heel wat protesten van oudere klerikale 
vlaamsgezinden, dat de socialisten net zo 
goed als de C.V.P.-ers onder de druk van 
de Volksunie kunnen geplaatst worden. 

Sinds de gemeenteverkiezingen is de 
B.S.P. van a-vlaams geleidelijk aan wat 
meer vlaam.sgezind geworden. Dat is toch 
dat ! Woorden zijn natuurlijk geen oor
den, maar de vlaamse B.S.P. als zuivere — 
bewust of onbewust — anti-vlaamse 
steunpilaar voor de Walen en franstalige 
Brusselaars behoort dan toch tot het ver
leden. Een terugkeer tot die jarenlange 
politiek zou tans onmiddellijk gevolgd 
worden door een massale vaandelvlucht 
van de jongeren. 

Dit is altans een groot winstpunt. 
De heer Simonet zal dan ook weinig 

geestdriftig naar het vlaamse Anderlecht 
teruggekeerd zijn en de « Libre Belgique » 
is er waarachtig wat de kluts van kwijt. 
Ze zal haar aanvallen op de vlaamse 
C.V.P. moeten afwisselen met aanvallen op 
de Vlaamse B.S.P. Nog een geluk voor 
haar dat er nog vlaamse P.V.V.-ers zijn, 
want anders zou voor haar Vlaanderen 
zwart zien van echte en verkapte Volks-
uniërs. 

Wij hechten geen definitieve waarde 
aan de rezoluties van Klemskerke omdat 
ze de toets van een algemeen socialistisch 
kongres moeten doorstaan en daarna de 
nog veel belangrijker toets van het rege
ringsbewind. De besluiten voor Vlaande
ren en voor Brussel, hoe goed .sommige 
ook zijn, zullen dan waarschijnlijk wegge
spoeld worden, omdat de ouderen in 
Vlaanderen wel gemene zaak maken met 
de franstaligen tegen de jongere stroming 
m. De minisfrabelen Van Acker en An-

seele voelen zich nog te ver verheven 
boven de vlaamse problemen en ook voor 
de heer Van Eynde is het begrip Vlaan
deren nog te veel beladen met fascisten en 
met reaktionairen, om van brullende 
leeuwen en vendelzwaaien nog maar te 
zwijgen. Dit kompleks bij hem maakt hem 
steeds opnieuw een gemakkelijke prooi 
voor de anti-vlaamse drijverijen van de 
franstaligen. 

Dit vastgesteld, is het toch een winst
punt dat de besluiten van het vlaams kon
gres op tal van punten het Volksuniepro
gram onderschrijven. De Volksunie zal 
dus in « Volksgazet » en « Vooruit » niet 
langer als een negatieve partij kunnen be-
stempeld worden. 

Het heet dat de. vlaamse ontvoogdings-
strijd nog lang zijn eindpunt niet bereikt 
heeft en dat o.m. inzake Brussel, regionale 
welvaartspreiding en hoger onderwijs nog 
zeer veel te doen valt voor de Vlamingen. 

In federale geest wordt belang gehecht 
aan lokale, regionale en nationale belan
gen. Men vraagt samenvoeging van ge
meenten en federaties van gemeenten en 
daarnaast vijf grote nieuwe administra
tieve ruimten. Voor Brussel wordt een 
vrij goede schets van oplossing naar voor 
gebracht, maar geen voor de provincie 

• Brabafft. Ook wordt geen politiek arron
dissement Halle-Vilvoorde geëist, wél een
talige kieskantons in het arrondissement 
Brus.sel. Ekonomi.sch stelt men een plan
bureau voor met grote bevoegdheid, de 
omvorming van de Nationale Investerings
maatschappij tot een openbare holding 
om zelf industrieën in het leven te roepen, 
en maatschappijen voor streekontwikke-
ling moeten het hoofdmiddel zijn voor 
regionale ekonomische demokratie. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat 
het ekonomi.sch program nieuw is, maar 
wel dat de vlaamse B.S.P. voor de eerste 
maal na de jongste oorlog weer een 
vlaams program heeft. Het is noch al te 
gematigd, wat niet kon voor de jongeren, 
noch radikaal. wat niet kon voor de oude
ren en omwille van de eenheid. 

Het kongres heeft aangetoond dat er 
kansen bestaan voor een vlaams socialis
me. Het geheel is echter nog te schuchter 
en te schoorvoetend. 

De verdere groei van de Volksunie kan 
die schuchterheid verdrijven. 

W. JORISSEN. 
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DE EVER 
De drie nationale partijen maken het de Volksunie zeer gemakkelijk. Ze verschaf
fen te gcpasten lljde uitstekende doelwitten waarop we met kennersoog kunnen 
mikken en onze vinnigste pijlen afschieten. 

De P.V.V. heeft, met haar Knokke-Kongres, een vette kluif op een gouden 
schaaltje aangeboden, waaraan wij gedurende enkele maanden ons hart kunnen 
ophalen. De B.S.P. kongresseerde in dezelfde buurt, te Klemskerke, en brengt 
een flinke portie brood op de politieke plank van de Volkstmie. 

Van haar kant heeft de C.V.P., m de week van 1 tot 14 oktober J967, de hoog-
vogcl afgeschoten. Mei beter kc/zen kon zij de politieke molen van de Volksunie 
niet voorzien. 

Iliiar \lafiinse pnrlcnierfslcdcn lieten 
\veten cl:>t zij op 5 iioveriil)er te Antwer
pen n^et mee in (!e l)ct()7;ng zullen opstap
pen. Ze voegden erbij dnt ze met de doel
stellingen van de manifestatie volkomen 
akkoord gaan. zcl/zs dat ze liiin uiterste 
best zullen doen Am ze in het parlement, 
in soliede wetten te verwezenlijken. Maar 
ze vin<lcn in zf/kere uitlatingen van de in
richters van de betoging een steen d^s 
aanstoots, z>/dat ze niet kunnen n\eegaan : 
«lie woorden wai en voor hun voorzitter, 
de lieer 'i\. Houbcn, niet koinplimenleus 
genoeg. 

lien reusJK-litiger bok konden de he^en 
niet schieten. De naïeve burgers, voor 
•vvip de Vlaamse C..V.P.-gekozenen (uis hou-
rl?n, doorzien hei spel ;.efr goed, het is 
een doorgestoken kaart : er wordt naar 
fen uitvlucht gezocht om niet te moet<'n 
meedoen. We zijn toch geen onnozelaars, 
geen politieke kwibussen die om <ms heen
kijken alsof we van de zondag in de maan
dag zijn geraakt. 

Gaan ze ? Gaan ze niet ? Als dit 
blad verschijnt, zijn ze misschien 
weeral van gedachte veranderd. 
Maar de potsierlijke indruk van 
hun oorspro)ikelijke beslissing 
blijft in ieder geval bestaan. En 
het artikel van senator Elaut op 
deze bladzijde verliest er niets 
aan akl^ialiteit bij ! 

ging daartoe een enige kans. Dat de 
Vlaamse gekozenen van de (;.V.P. zich op 
afstand houden terwille van een kinder
achtige drogreden, is van hunnentwege 
een onvergeeflijke kajjitulatic. Zijn zij 
bang ? Voor wie ? Voor wat ? 

Het steekt de ogen uit dat Brussel d« 
vhuuiise Icvenseiscn naast zich legt en af
wimpelt, zowel de koning, als de kardi
naal, als de geldmagnaten, als het parle-

Ilet ergste van de historie is dat de 
("..V.l'.-pcrs het de mandatarissen niet ver
geeft zo"n flater te heWien begaan. Ik zou 
niet graag het artikel van vrijdag 18 ok-
(iber uit de pen van de politieke skribent 
van « Het Volk », Emiel van ('.auwelaert, 
op miin maag gekregen heblien als ik een 
C.V.P-cr was geweest. 

lleremijntijd, wat een onderdompeling 
in ijskotid water is me dat... tlcen Volks-
nnist kon het scherper, fijner, waarachti
ger geschreven hebben dan lüniel van 
("jHiwelaert. We zijn u dankljaar, mijn
heer de burgemeester, ge hebt uw vlaams 
hart laten spreken, het was uw voortref-
feliikste vlaanis rt^fleks sinds maanden. 

Kr zitten dan toch mannen in de C.V.P. 
n e t gezond verstand genoeg, om pidjliek 
te erkennen dat haar vlaamse gekozenen 
niet hun gebaar van niet meestapiwn in de 
antwerpse betoging van h november aan
staande, een heerlijke stommiteit uitge
haald hebl)en. 

Wat onze mening dienaangaande beves
tigt, zijn de deurtjes die de vlaamse pers 
allerwege ooenlaat of openzet, door de 
hoop uit te 'si)reken dat de CV.P.-parle-
meutsleden op hun beslissing zonden te
rugkeren, liet zou di:ibolisch en onver
geeflijk zijn te volharden, zo wordt er ge
schreven. We zullen zien wat er uit de 
bus komt. 

Als een man die de vlaamse eendracht 
in de aangelegenheid van de antwerpse ^ 
betoaing hoven al het arwlere bijkomstige 
of toevallige dierbaar is. tn zelfs Iwven 
bet incidentele voordeel dat het fd)sen-
teisme van de C.V.P.-parlementarii'-rs ons 
als politieke tegenstanders kan bieden, 
had ik graag gezien dat de vlaamse ('.V.P.-
.senatoren en volksvertegenwoordigers sa-
rfien met de Volksunie-mandatarissen zou
den opstappen. 

We kunnen het algemeen pcditiek belang 
boven bet aktnele en partiknlaristisch l)e-
lang plaatsen. De Volksunisten zien 
Vlaandeiens toekomst uit een hoger oog-
pinit dan de kitfelorige mandatarissen van 
de vlaamse C.V.P. 

Ik voel mij in mijn Volksunie-overtui
ging sterk genoeg om zo iets niet een rus
tig gemoed neer te schrijven en er riet 
te moeten voor blozen. !"n ik weet dat de 
overgrote meerderheid van onze kiezers 
er ook zo over denkt, om het imbe-
schroomd te mogen uitspreken. 

Ondertussen verkneukelt elk Volksunisl 
zich in de dwaasheid waar de vlaamse 
(".V.P.-ers buik van hebben gegeven. Hun 
gebaar is dat van verwende kleine kinde
ren en van aartsklcine <loriis)x>litiekers. 
Wat duiveltje van verderf heeft hen die 
mop in het oor geblazen ?... 

.\ls er ooit een bewijs van vlaamse sa-
nic;iiior;!d;eid moest gegeven worden om 
het h.ode anii-vla.imse frimt uiteen te 
schoppen, d.ui liiedt de 5 november-beto-

ment. De marsen op Brussel hebben tot 
niets gediend. 

Wensen de C.V.P.-thuisblijvers dat het 
zo voortgaat ? Dan leveren zij met hun 
« njet » het bewijs dat zij akkoord gaan 
met de inzichten van de brussclse kama-
rilla. 

Alleen de drukkende iliacht van de 
vlaamse opinie kan het brusselse slot for
ceren, zo de parlementairen van de meer-
dei'heid daartoe de moed niet oiJbrengeii. 
Het anti-vlaamse front zal moeten kraken 
door de rustige opgang van revolutio
naire ideeën en geliaren, voordat de dik-
huidigheid begeeft. 

Men vertelt dat volksvertegenwoordiger 
Jan Verroken de \urigste was om het 
thuisblijxen van zijn vlaamse kollega"s te 
bepleiten. Hij heeft in ieder geval ver
klaard, dat de zaak er niet op straat maar 
in het parlement moet doorgeduwd wor
den. .Vkkoord ! Doch nog nooit heeft het 
belyisch parlement voor Vlaanderen iets 
gedaan zolang de straat niet overeind 

kwam. Denk toch een ogenblik na, Jan, 
en fris uw historisch geheugen op. E^ 
daarenboven is het nog zo heel lang niet 
dat gij er zo over denkt, want pas één jaar. 
is het geleden dat wij samen opstapten tei 
Gent, in de betoging die de vlaamse stu
denten tegemoet trok tot aan het Edward 
van Beverenplein. 

Ge liept toen naast mij, we keuverden 
samen over Leuven-Vlaams. Wat heeft er, 
u toe bewogen tans niet mee te gaan ? 
Politieke berekeningen, of de hoop op pro
motie in de politieke arena ? Die hoop 
koester ik niet en ze niet te koesteren 
maakt me vrij, ontslaaft mij. 

De vlaamse C.V.P.-mandatarissen ko
men uit dit triestig intermezzo te voor
schijn als suf geworden meikevers, dia 
door spelende knapen in een luciferd(X)sjo 
gestopt, plots in het volle liclit worden 
gezet. Zij bewegen niet vooraleer zij flink 
beademd worden en door de straatbengel.? 
in hun lome pootjes geknepen. Dat beeld 
kwam mij voor de geest wanneer ik de 
lamlendiglieid der gekozenen van de 
vlaamse C.V.P. overchicht. 

Maakt men een nieuw Hertoginnedal 
klaar ? 

De Volksunie zal voor de zweep zorgen. 
Ze kletst overigens al in de rangen van de 
C.V.P. zelf. Daar zal men de ondergang 
van die fatale gemoedsstemming, berus
ting en zelfvoldaanheid, bezegelen. 

We zullen graag een hartig duwtje 
geven . 

L. ELACT, 
senator. 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 
Op verzoek van de B.S.P. kwam 

de Kamer vervroegd bijeen om de 
interpellatie te horen van Larock, 
over de politiek van de regering. 
Ook (Ie \'olksuuie had op een ver-
vroesde zitting aangedrongen. 

Bij de parlementaire dames en 
heren waren de verre einder.'; ineen
geschrompeld tot belgische of dor-
perise afmetingen. De zorgzaam ver
worven en gekoesterde bronskleur 
was verbleekt, behalve bij Mik Ba
bylon waar zij verdacht lang stand 
houdt en bij Poswick waar zij boven 
de kloeke ministeriële borst (rood-) 
koperkleurig, werd. 

Eerste-minister Van den Boeynants 
en vice-premier Declercq. met ach
ter zich de meeste leden van de 
ploeg, zaten op de eer.^te bank, net 
een stoere trek, klaar om de storm
loop van de oppozitie op te vangen. 

Het leek alras dat het van socia
listische zijde maar een teater-
stormpje zon zijn Larock hield een 
oeverloze en wazige interpellatie, 
die aanvankelijk aandachtig werd 
beluisterd, maar steeds meer kamer
leden op de vlucht joeg naar de 
leeszaal en de koffiekamer. Alleen 
de socialistische drommen werden 
niet uitgedund. In een zwak en los
jes in mekaar geklikt betoog pro
beerde de socialistische voorman 
vergeefs, de regering in het nauw te 
drijven. Van den Boeynants. met de 
geluidsversterker aan het oor. volg
de ontspannen het praatje van La-
rock dio klungelde met verkeerde 

klemtonen en onverwachte stemver
heffingen om er wat animo in te 
krijgen. Ook de ministers dropen na 
een tijdje af om de benen wat te 
strekken en wat vloeistof bij te 
tanken. 

Met de kommunist Drumaux ver
snelde plots het tempo. Met krasse 
uitspraken prikte hij verschillende 
excellenties tot onderbrekingen, zo
dat de slaperigheid, door Larock 
verAvekt. stilaan verdween. 

In een vlotte improvizatie inter-
pelleerde Frans van der Eist de 
regering over de vraag of zij gevolg 
zal geven aan de eis van de met vol
machten beklede P.V.V.-voomitter 
Vauaudenhove. om de taal- en insti
tutionele problemen bij volmacht op 
te lossen. De interpellant deed hier
bij terecht opmerken, dat hierdoor 
het regcringbcieid grondig zou wor
den gewijzigd en het derhalve aan
gewezen was dat de regering klaar 
en dnideliik zou antwoorden. 

Hugo Schiltz. knap op dreef, be
schuldigde de regering ervan druk 
uit te oefenen op de investeerders 
om zich in Wallonië te vcst'gen. Hij 
notmde deze politiek, die ook met 
vlaamse gelden wordt gevoerd, anti
vlaams en on-ekonomisch. Van den 
Boeynants werd er zenuwachtig van 
en sommeerde de Volksunie-inter-
pellant. konkrete feiten te noemen. 
En hii kreeg ze. .Spreker noemde 
twee firma's die van plan waren 
zich te .\ntwerpen te vestigen en 
door de recerinsr mof brhidn van 

miljardendruk naar Wallonië wer
den gelokt. Hugo Schiltz sloeg de 
onderbrekingen raak af en betoogde 
dat de regering de unitaire staat 
wil redden, door de Walen te paaien 
met onekonomische en op lange ter
mijn onhoudbare vestigingen, ten 
koste van de rechtmatige vlaamse 
belangen. 

Bij de repliek ontstond een scherp 
incident tussen de interpellant en 
de eersfe-minister. Toen Van den 
Boeynants plots uitschoot en de uit
spraken van de Volksunie-woord
voerder betwistte, noemde Schiltz 
meteen man en paard. Van den 
Boeynants liep rood aan en riep 
dat het leugens waren en dat hij 
hiervoor de bewijzen door de man 
en de firma in kwestie zelf zou laten 
leveren. Onder het kabaal hield 
onze verkflzene met klem zijn ver
klaringen staande. 

Nadat Cudell, de socialistische 
burgemeester die Brussel over 
Vlaams-Brabant wil doen ^litzwer-
ven. de Kamer met een rede van 
ruim een uur had geteisterd, kwam 
Reimond Mattheyssens aan het 
woord. 

Hij deed een .scherpe aanval op de 
P.V.V. en Vanaudenhove, die in hun 
lawaaierige verkiezingskampagne de 
sociale gelijkheid voor de zelfstan
digen beloofden en door de nieuwe 
pensioenwetgeving de sociale onge-
liikheid vergrootten. De vice-eerste-. 
minister, de P.V.V.-er Declercq. 
piepte met geen woord. Mattheys-
sens bepleitte een bazispensioen met 
een hoog levensminimum voor allen, 
naar het voorbeeld van de skandina-
vische landen. 

Het was een uitstekende start van 
de Volk^unie-fraktie. wat zelfs dcor 
de C.\'.P.-bladen werd toegegeven. 

\ I K CLAES. 
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ONZE KADERDAG 

É 

Bijna diiehonderd Volksume-kad€rIeden uit de provinde Antiver-
pen, Brabant en Limburg hebben verleden zondag de eerste kade) das, 
bijgewoond \>m er, samen met de referaathouders, de pi\>blemen van 
de streekpers en van de jongerenwerking te bespieken en om er te luis-
leien naar de programmatische slotrede van Volksunie-voorzitter mr. 
Van der Eist. Het was de tweede maal dat het parlijkader uit de drie 
piovincies samengeroepen werd te Heist-op-den-Berg ; het sukses heeft 
aangetoond dat het verleden jaai voor het e^rst genomen initiatief leef-
kiacht en toeltomst heeft; de opkomst was even goed als verleden jaar 
en kadei dag-voorzitter Maurits Coppieters liet er dan ook geen tivijfel 
over bestaan dat in 1968 de herfstbijeenkomsten terug zullen ingericht 
worden. Inmiddels is het morgen de beurt aan de kaderleden van Oost
en West-V laanderen te Deutle-aan-de-Leie. 

king \an hel federalisme en wij 
kunnen ol mogen deze doehtcUing 
niet opofferen aan de verleiding 
en de aantrekkingskracht van de 
macht, wanneer deze macht niet 
kan aange\\c-nd worden om ons 
doel te beieiken. Alleen de deel 
neming aan een regering die de 
federale hervorming van de staat 
op haar programma zou inschrij
ven, kan overwogen worden ». 

Dir is, zo zegde de \oorzitter, na
tuurlijk geen vlucht voor de ver-

STREEKPERS 

Na het welkomuooid ^an volks
vertegenwoordiger Maurits Cop
pieters en een korte inleiding door 
sektie-voorzitter Edg. Bouwens be
handelde onze hoofdredakteur T. 
van Overstraeten het probleem 
van de streekpers. Hij stelde een 
inventaris op van de verschillende 
\laams-nationale streekbladen, 
laamde de globale kosten daarvan 
en \roeg zich af of een dergelijke 
grote diversiteit aan titels en 
formules wel de beste oplossing 
^oor het probleem was. Volksver
tegenwoordiger Mik Babyion van 
7ijn kant hield een uitvoerig en 
spitant referaat, waarin hij uiteen
zette met welke technische, admi
nistratieve en redaktionele midde
len een arrondissementeel blad 
kan uitgegeven worden en aan 
welke vereisten het dient te beant
woorden. 

Op die referaten volgde een zeer 
uitvoerig debat, waaruit bleek dat 
de belangstelling voor arrondisse-
mentele bladen groot is; er werd 
van gedachten gewisseld over de 
wijze hoe moet gekomen worden 
tot samenvoeging der titels, ver
hoging der oplagen enz. Als be-
langiijkste besluiten : in de ver
schillende arrondissementen zal 
daaraan een speciale vergadering 
worden gewijd, met o.m. als werk-
dokument een technische nota op 
te stellen door onze hoofdredak
teur. 

JONGERENWERKING 

Na het gezamenlijk genomen 
middagmaal kreeg de bestuursta
fel voor de namiddagvergadering 
een zéér jong uitzicht : Maurits 
Coppieters en \Valter Luyten wer
den omringd door drie afgevaar
digden van Volksunie-Jongeren 
afdelingen en twee van de VNSU, 

^Valter Luyten leidde de spre
kers in. Daarop kwamen achter
eenvolgend de woordvoerders van 
Vujo-Gent, -Merksem en -Leuven 
aan het woord om hun ervarin
gen en opvattingen ov er de jonge-
ren\\eiking uiteen te zetten. Na
mens VNSU-Leuven hield P. Ras
kin een uiteenzetting over het 
klimaat in de leuvense studenten
wereld en de rol daarin van de 
VNSU, terwijl Wim Van der Eist 
[(zoon van onze VU-voorzitter) 
een opmerkelijk referaat voor
droeg over zin en betekenis van 
een vlaams - nationale studenten-
akiie Het vergt daarbij wel geen 
betoog, dat de uitslag die VNSU-
Gent begin 1967 bij de studenten-
^e^kiezinge^ behaalde (1/3 der 
stemmen, 7 zetels op twintig) nog 
eens ter sprake kwam en door de 
aanwezigen met een dankbaar ap
plaus werd bedaclit. 

Het debat dat daarop volgde, 
dreigde af en toe wel eens te 
steik de ideologische kant op te 
gaan. 

• D e Volksunie is geen konformistische partij en 
zal principieel we igeren deel uit te maken van 
een regering in de unitaire staat, tenzij om het 
federalisme te verwezenlijken. 

• In de Volksunie zal geen oppozitie-mentaliteit 
aangekweekt worden , d o c h integendeel zal de 
partij zich voorbereiden op een konstrukt'eve 
taak in de federale staat. 

• D e Volksunie is er vast van overtuigd dat het fe
deralisme binnen afzienbare tijd zal verwezen'ijkt 
w o r d e n en wenst hierbij een aktieve rol te spelen. 

• D e Volksunie wenst er zich niet toe te beperken 
een zweeppartij te zijn, doch is e en volwaardige 
politieke partij die zich klaar maakt o m in een 
federale staat een n i e u w e gemeenschap op te 
bouwen . 

• D e Volksunie is een demokratische partij en zal 
iedere autoritaire stroming bekampen als een ge
vaar voor de vlaamse belangen 

De jeugdige diskussiegroep ach
ter de bestuurstafel replikeerde 
echter voortreffelijk. De gedach-
tenwisseling werd besloten met 
het kenbaar maken van het voor
nemen om de jongerenwerking in 
een speciale werkgroep verder te 
behandelen. 

DE SLOTREDE 

De slotrede van pai tij-voorzitter 
Van der Eist wenl ditmaal met 
meer dan gewone belangstelling 
tegemoet gezien. Het partijkader 
heeft destijds uit een mededeling 
in ons blad vernomen dat het 
partijbestuur te Zutendaal in Lim 
bui^ een weekend-bijeenkomst ge
houden had, waarop de weg die 
de Volksunie te volgen heeft werd 
uitgestippeld. Het < Genker ma
nifest » en de < geest van Genk > 
waren de jongste weken zowat 
spreekwoordelijk geworden; het 
kader mocht dan ook verwachten 
dat de voorzitter daaraan een be
langrijk deel van zijn redevoeiing 
zou wijden. In deze verwachting 
is het niet teleurgesteld geworden. 
Maurits Coppieteis zou na de re
devoering van mr. Van der Eist 
de vergadering dan ook terecht 
kunnen besluiten met het verzoek 
dat « dit handvest van de Volks
unie » spoedig }n gans de partij en 
in Vlaanderen zal worden uilge
dragen. 

antwoordelijkheid : op gemeente
lijk en provinciaal vlak is de par
tij leeds nu bereid haar bestuurs-
verantwooidelijkheid te nemen >. 
Wat de staat betreft, bereid de 
Volksunie zich voor niet alleen 
om het fedeialisme zo snel moge
lijk af te dwingen, maar tevens 
om daadwerkelijk san de verwe
zenlijking ervan en aan de opbouw 
van een nieuwe gemeenschapsor
dening mede te weiken. « Daaiom 
zal de Volksunie geen opp>ozitie-
mentaliteit aankweken, doch inte
gendeel zal de partij zich voorbe
reiden op een konstruktieye taak 
in de federale staat ». 

FEDERALISME IN OPMARSJ 

0 \e r het federalisme zegde mr. 
Van dei Eist o. m. het volgende ; 

« We geloven in het fcder.ilisme 
eii we geloven ook dat hel fede
ralisme er komt, en wel binnen 
korte tijd. Het fedeialisme kan 
slechts het eindrezuliaat zijn van 
een wordingsproces en dit is reeds 
aan gang. Het kan geen enkel 
waarnemer omgaan dat liet fede 
ralLsmc niet alleen giofcit in de 
geesten, maar dat een federalize-
nugsproces ingezet is. De unitaire 
partijen en de unitaristen zijn 
reeds in het defensie! gediongcn: 
zij spreiden in hun immobilisme 
hun machteloosheid ten toon en 
zoeken vergeefs in decei;itralizatig-
\oorstellen een alternatief voor 
het federalisme. Hun afweerge-
Vechten tegen de gloeiende fede
ralistische stioming zijn achter
hoede - gevechten die zonder in
nerlijke overtuiging geleveid wor
den. Alleen de PVV heeft zo pas 
een eerdei potsierlijke poging ge
daan om een alternatief te vinden 
voor het federalisme, door tei ug 
te giijpen naar een verouderd en 
reaktionair unitarisme in de geest 
van het belgisch staatsnatioualis-
me. Maar de levende krachten, 
de krachten die de toekomst bepa
len, gaan zowel in Vlaanderen als 
in Wallonië onweerstaanbaar 'u 
de richting van het federalisme >. 

OPEN PARTIJ 

De taak van de Volksunie, de 
rol die de vlaams - nationale par
tij geroepen is om te spelen, 
maakt het noodz.;ikelijker dan 
ooit dat de Volksunie een open 
partij weze. Mr. Van der Eist for
muleerde het als volgt : « We mo
gen ons niet beperken een zweep
partij of een drukkingsgroep te 
zijn; onze betrachting moet zijn 
om een grotere rol te spelen, de 
leidende rol bij de verwezenlijking 
van de federale staat en nadien 
in de vlaamse deelstaat. Om deze 
aanspraak kracht bij te zetten, 
moeten wij uitgroeien tot een 
grote partij. Wij wijzen dan ook 
alle pogingen af die tot rezultaat 
hebben het vlaams nationalisme 
af te zonderen en op te sluiten in 
een enge kring van « zuiveren », 
die ieder besef voor de realiteit 
dreigen te verliezen. Onze taak is 
het integendeel, het vlaams-natio-
nalisme uit te dragen onder de 

vlaamse massa, niet af te stoten 
maar aan te trekken en honderd
duizenden te overtuigen en te 
winnen. Er zijn ei> die vrezen en 
beweren dal het vlaams-nationalis-
nie hierdoor zou verwateren "n 
een deel van zijn essentie verlie
zen. Ik betwist dit ten stelligste. 
maar ik weiger wal mij belreft de 
essentie van het vlaams-nalionali»-
me te zien in relikien uit hei ver
leden ». 

NIEUWE GEMEENSCHAP 

Het fedeialisme /al ook binnen 
in de vlaamse gemeenschap bevrij
dend wei ken : « We mogen niet 
veigeten dat vele krachten tan» 
vastzitten in de unitaire struktu-
ren die, eens deze strukturen door
broken, zich met overtuiging aan 
onze zijde zullen s(haren om sa
men te werken aan hel nieuw 
Vlaandcien. Wanneer wij de be-
langiijke problemen van de toe
komst oproepen voor onze geest 
beseffen wij pas gloed de onmacht 
van de unitaire staat, hel gemis 
aan geloof in de toekomst, hei ge
mis aan bezieling. Daai koini het 
uiteindelijk toch op aan : een ge
meenschap heeft een ziel, een ge-
meenschapsbevvustzijn nodig De 
staat echtei klampt zich vasi aan 
een belgisch nationaal bewustzijn 
dat niet leeft in de geesten en de 
halten. De overgrote meerderheid 
der staatsburgers voelt en rede
neert en oordeelt in lunktie van 
de vlaamse of waalse gemeenst hap 
waartoe zij zich rekenen. Daarin 
bestaat ons volksnationalisme, ons 
vlaams - nationalisme, dal wij van 
dit nieuw vlaams - nationaal be
wustzijn de ziel, de geest willen 
maken van de nieuwe gemeen
schap en de nieuwe staat. Niet het 
fedeialisme, maar deze gemeen
schap is het uiteindelijk doel. 
Naar dit doel is het federalisme 
de weg ». 

Mr Van der Eist beklemtoonde 
het door en door demokratisch en 
sociaal karakter van de Volksunie 
en besloot zijn indrukwekkende 
rede met een ovei zicht van de si
tuatie in de drie traditionele par
tijen. Deze belangrijke redevoe^ 
ring, waarin de objektieven voor 
de komende strijd scherp worden 
afgelijnd, zal binnen zeei afzien
bare tijd in brosjurevorm verschij
nen en verspreid worden. 

De kaderdag voor Limburg, 
Antwerpen en Brabant heeft dui
delijk aangetoond dat in deze drie 
provincies de Volksunie klaar 
staat om de zware taak der komen
de maanden suksesrijk aan te vat
ten. 

Morgen zondag, te Deurle, tre
den Oost- en West Vlaanderen 
aanl 

GEEN KONFORMISTEN 

Aan het begin van zijn rede 
maakte de partijvoorzitter nog
maals duidelijk, waarin de Volks
unie versdiilt van de traditionele 
partijen : < Er mag geen twijfel 
over bestaan dat de Volksunie 
geen partij is voor opportunisten 
of konformisten die de eerste de 
beste gelegenheid zouden aangrij
pen om deel te nemen aan het re
geringsbeleid. Ons doel is en blijft 
in eerste instantie de venvezenlij-
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TASTEN EN ZOEKEN 
De wereld — bij wijze van spreken — 

herdacht deze week verscheidene ver
jaardagen : het eeuwfeest van de ge
boor te van Gandi. 

Moskou, waa r men het halve eeuw
feest van de oktoberrevolutie luister
r i jk en militair herdenkt ; de 85e ver
jaardag van de nagenoeg blinde ierse 
prezident Earaon de Valera, wiens 
einddoel (Ulster bij Ier land en het Gal
lisch als nationale taal) niet in vervul
ling ging, en vorige zaterdag de derde 
verjaring van Kroetsjevs l ikwidatie als 
par t i j sekre tar is en eerste minis ter van 
de Sovjet-Unie. Men staat er nauwe
lijks bij stil, tenzij plaatseHjk of in ge
sloten kring, want het leven gaat ver
der. Het blijft immers een bijwijlen 
koortsacht ig zoeken om een uitweg te 
vinden in de problemen, die de eerste 
aandacht eisen en al ja ren op de voor
grond staan : Vietnam, de europese in
tegratie, de at lantische alliantie, het 
Midden Oosten en steeds meer China 
en Latijns Amerika. Dat kan laag bij de 
gronds klinken in een tijd dat een sov-
jet-ruimtetuig zopas op Venus is 
geland en dat er in de laboratoria zo
veel andere « alchemistische » dingen 
gebeuren, die het doorsnee begripsver
mogen ten enen male te bui ten gaan. 
« Romantischer » in dit opzicht was de 
bevestiging van Guevara 's dood door 
Fidel Castro. Het bleef niet temin een 
raadselachtig geval. 

TRAPPELEN TER PLAATSE 
In Vietnam bleef de kans op enig 

licht in de duisternis ook deze week 
onbestaande. Er was het voorstel van 
de zuidvietnamese prezident Van Thieu 
aan Ho Sji Min om samen te pra ten, 
m a a r meer dan een akademisch gebaar 
is dit aanbod ook niet, omdat Wash
ington het voorts houdt bij een mili
ta ire beslissing. Dat belet het zaken
doen niet zoals blijkt uit het bezoek 
van de Japanse eerste minis ter Sato 

aan Saigon, wat meteen de gebonden
heid van Tokio met Washington illu
s treer t , tegen welk bondgenootschap 
t rouwens in Japan een groeiende oppo-
zitie ageert. 

« KNOCK ON THE DOOR » 
Het europees schouwspel ver toont 

aftekening. W^est-Duitsland wil zijn be-
middelingsi'ol tussen Engeland en 
Frankr i jk behouden : .Bonn zal de brit
se aanspraken op EEG-lidmaatschap 
steunen doch tevens begrip ver tonen 
voor de franse bezwaren. Londen laat 
zich niet ontmoedigen en dr ingt voort
durend op het openen van de onder
handelingen aan, daarbi j impliciet door 
de andere vier EEG-landen gesteund. 
Van de Westeuropese Unie-bijeenkomst 
te Londen (een soort losse gemeen
schap tussen de Zes en Engeland) 
maak te Lord Chalfont, de br i tse mini
s ter die speciaal met de europese kar
wei is belast, gebruik om nogmaals 
aan te kloppen, welk geklop hij me t 
een « bemoedigend rezul taat » meende 
bean twoord te kunnen zien. Indien de 
onderhandel ingen al s tar ten, dan zullen 
he t lange en moeilijke zijn en zoals we 
reeds vroeger vaststelden : men kan de 
franse bezwaren niet zonder meer als 
anti-britse kompleksen uitleggen, w a n t 
sommige zijn gefundeerd. Het EEG-
verslag da t in die zin door Rey w e r d 
voorgedragen, werd te Pari js dan ook 
gunstig onthaald doch lokte wonder
lijk genoeg te Londen geen al te b i t t e re 
bedenkingen uit . De br i t se regering wil 
de moed niet verliezen, omda t n u een
maal haar p ro g ramma tot ekonomische 
herleving ten nauwste met het welsla
gen van de ( lange) onderhandel ingen 
met de Zes verband houdt . Wilson kan 
zich hier geen verlies meer permi t ieren , 
vandaar ook zijn hardnekkig aandrin
gen, wat wel een beetje irrealist isch 
aandoet . Want indien Kiesinger e r di
plomatieke doekjes ronddoet , de bei
erse « betaalmeester » St rauss deed 

dat niet en verklaarde rondui t te Lon
den dat Engelands ekonomische toe
s tand momentee l geen EEG-lidmaat
schap toelaat zonder de EEG zelf st iuk-
tureel in het gedrang te brengen. We 
stellen dus vast dat de Gaulle bondge
noten krijgt in de persoon van de half
slachtige, aarzelende Bonner-regering 
en in de EEG-kommissie zelf. Ook het 
voorstel, om de engelse toetreding te 
kombineren met de fuzie der europese 
kommissies vond weinig weerklank. 
Van de andere kant neemt Wilson — 
en dat laat zich begri jpen — met een 
associatie geen genoegen. Maar zal da t 
uiteindeli jk niet de enige overblijvende 
mogelijkheid zijn ? Op 23 en 24 oktober 
word t alvast het volgend europees-bri ts 
bedrijf opgevoerd, deze keer te Lu-
ksemburg, waar de EEG-minis terraad 
zal zetelen. De hoofdschotel zal h e t 
an twoord op de vraag zijn : in hoever 
kan een br i t se toetreding de goede 
werking van E u r o m a r k t ten goede of 
ten kwade beïnvloeden, een vraagstel
ling die bewust door Frankr i jk word t 
opgedrongen en blijkens de reakties , 
met sukses. Het « wait and see » is de-

ze keer \ o o r de Bri l len zelf een zware 
dobber . 

NASSER : CANOSSA 
OF TAKTJSCHE ZET ? 

In de Midden Oosten-krizis was de 
mogelijkheid dat Nasser zonder vooraf-
gaandelijke voorwaarden (o.m. ont
ruiming der veroverde gebieden) me t 
Israël zou onderhandelen, hét n ieuws. 
Het moet echter nog bevestigd worden . 
Het zou een totale ommekeer zijn in 
Nassers houding, die daardoor Boergiba 
en Hoessein zou vervoegen. De plau
sibele uitleg voor deze 180-graadse 
koerswijziging kan niet anders dan de 
katastrofale ekonomische toes tand van 
Egypte na de 4-daagse zijn. Indien Nas
ser dit werkel i jk doet dan zouden de 
reed's ten dode opgeschreven ameri-
kaans-russische vredesvoorstel len t e r 
zake weer een kans krijgen. Op die 
achtergrond moet men ook de engels-
egyptische besprekingen tot hers te l de r 
diplomatieke be t rekkingen zien. I s raë l 
zelf zou wel eens met deze ommezwaai 
het meest \e rveeld kunnen zijn.„ 

Een bijna dagelijks beeld in het Frankrijk der jongste weken : verbolgen boeren 
blokkeren de wegen en houden zoals te Hiiret, Haute Garonne, een meeting dwars 
op een ... spoorweg. Daardoor liep de trein Toulouse-Bayonne een uur vertra

ging op. 

m i BROERS VAN GROEN EUROPA 
Samen met de franse boeren genieten 

(Ie Vlaamse boeren de in ieder geval 
weinig benijdenswaardige eer, tot de ar
me broers \an « groen Europa •» te be
horen. In tegenstelling met Nederland, 
West-Duitsland en zelfs Italië hebben 
Frankrijk en België nagelaten, de struk-
tiiiir van hun landbouw en het afzetme-
kanisme \an de landbouwprodukten tij
dig aan te passen met het oog op de 
europese landbouwintegratie. Deze nala
tigheid is dan ook de oorzaak geweest 
\an de vertraging, die dit integratieprv-
gramma opliep, wat niet belet dat men 
uiteindelijk toch moest overgaan tot o.a. 
de gelijkmaking van de verkoopprijzen. 

Dat heeft onxermijdelijk zijn weerslag 
gehad op de franse en belgische land
bouw. Voor één keer zijn de « allies » 
\an 1914-18 nog eens samen in het zelfde 
bed ziek, al worden ook de westduitse, 
nederlandse en Italiaanse boeren ge
plaagd door een der grote oorzaken van 
de moeiliiklieden, die zich ook in andere 
bedrijfstakken laten gelden, nl. de woe
kering \an de tussenpersonen. De al te 
grote in\Ioed van de tussensektor heeft 
t.a. tot ge\olg gehad dat de gelijkschake
ling van de europese landbouwprijzen 
niet naar omlaag of naar een statu quo 
IS gegaan doch naar omhoog, waarbij 
het grootste gedeelte van deze stijging 
niet naar de producent docli naar de 
tussenper.soün ging. Dat in landen als 
Frankrijk en België dit verschijnsel nog 
zwaarder dan elders op de producent 
drukt, omdat hij in zijn bedrijf niet is 
g^modernizeerd en voorbereid, hoeft 
geen betoog. Dit \erklaart dan ook de 
recente en nog steeds voortdurende 
« boerenrevoltes » in Frankrijk en de 
boerenbetogingen ten onzent. 

Hierbij spelen natuurlijk ook nog an
der faktoren. Zo bij vb. de ondoelmatige 
onteigening van landbouwgronden ten 
behoeve van de industrie, wat vooral in 
België aanleiding tot ontevredenheid 
geeft, omdat hierbij de landbouwsektor 
onvoldoende geraadpleegd wordt. Ook 
regionale faktoren spelen een rol, \yaar-
bij men zelfs nationalistische motieven 
kan onderkennen, die « plots » opduiken, 
waar insiders wel beter weten. Zo krijgt 
het bretoens nationalisme in de franse 
boerenkwestie een kans om zich op een 
breder schaal te manifesteren, zonder 
dat men daarom reeds konkluzies zou 
kunnen trekken. Het nationalistisch ele
ment (achteruitstelling van tipische 
boerengewesten, die samenvallen met 
taalgebieden) speelt ook in ons land 
voorlopig nog slechts een ondergeschikte 
rol, al is daar het bretoense voorbeeld. 

Bedrijfsekonomische oorzaken zijn 
vanzelfsprekend in dit verband belang
rijk. De industriële revolutie die West-
Europa momenteel doormaakt (en oost
europees is dat al niet minder, laten we 
dit niet uit het oog verliezen, cfr. de rus-
sische aksentsverschuiving) betrekt 
steeds meer bevolkingsgroepen in een 
welvaartstijging. Hierbij stelt men een 
onbedwingbare neiging tot steeds grote
re produktie-eenheden vast. Het is een 
ekonomische wet, dat groeisektoren het 
meest genieten van kapitaalstoevloeiing 
en kredietverlening. Indien de staat niet 
ingrijpt dan ligt het voor de hand dat 
deze sektoren, die in expansie en in ver
andering zijn, het meeste kapitaal naar 
zich toe trekken. Er is trouwens altijd 
een rangorde, die men maar moeilijk 
kan doorbreken. De landbouw in Europa 
is nu een van die zwakkere sektoren, al 

verschilt dit sterk van land tot land. Een 
land als Nederland bij vb. dat vroeger 
een bij uitstek agrarisch land was heeft 
zijn landbouw uiteraard heel wat ster
ker gestruktureerd als bij vb. Frankrijk, 
waar men nog steeds in de versnippe
ring van het kleine landbouwbedrijf zit 
(welke vaststelling het bestaan van grote 
ondernemingen natuurlijk niet ontkent). 
De ekonomie is intussen nog niet zulk 
een exakte wetenschap dat men bepaalde 
krizes op voorhand kan ondervangen. 
Dat blijkt nu uit de franse landbouwkri-
zis : een prijzenstijging, waarvan niet 
de producent profiteert doch waai-onder 
hij nog meer dan vroeger lijdt, een pro-
duktieversnippering die het tegenoverge
stelde is van wat aan koncentratie en 
efficiency in andere landen is gebeurd, 
een overdaad van tussenpersonen, die 
de winsten afschuimen en de distributie-
touwtjes in handen hebben, te weinig en 
veel te veel verspreide kaders, onthou
den van kapitaal ten voordele van reeds 
in expansie verkerende sektoren, het 
niet tijdig verkennen van de zgn. « mo-
dernizeringsdrempels ». 

Het gaat dus hoofdzakelijk om de 
struktuur. In deze tijd van mekanizering, 
automatie en matematisch « uitgereken
de » ekonomie heeft men geen rekening 
genoeg gehouden met de menselijke fak-
tor. In Frankrijk speelt ook nog de poli
tieke faktor een bijzondere rol : als cen-
trumgroep van de bevolking en uiter
aard nogal konservatief nam de franse 
landbouwbevolking vrede met het gaul
listische regime. Dit verklaart dan ook 
de franse aarzelingen tegenover het 
europees integratieproces inzake land
bouw, hoewel nu blijkt dat Parijs de 
franse boerenontev^edenheid heeft m-

derschat en zijn eigen hervormingen in 
de landbouwsektor schromelijk heeft 
overschat. De franse landbouwkrizis is 
ook een der redenen van het frans ver
zet tegen de britse toetreding tot de 
EEG : financieel wordt de britse land
bouw steviger gesteund dan de franse 
en vermits Frankrijk in de Zes al in de 
minderheid op het groen tapijt staat is 
het begrijpelijk dat het voorlopig geen 
versterking van het « groene Europa » 
tegenover de eigen landbouwsektor 
wenst. 

De vergissing van de franse staat is 
geweest verouderde strukturen te steu
nen en niet rezoluut overgeschakeld te 
hebben naar een werkelijke moderni-
zering. Het is zoals met de belgische 
mijnen geweest : tot het allerlaatste 
ogenblik ondernemingen inspuiten met 
kapitaal zonder aan hergroepering, her-
strukturering en, wat de landbouw be
treft, vermindering van het aantal tus
senpersonen over te gaan. Het gevolg 
daarvan is dat de franse landbouw de 
europese konkurrentie niet aankan en 
dat franse pogingen, om bij vb. de prij
zen in de vleessektor (voornaamste van 
de franse landbouw) naar omhoog aan 
te passen slechts plaasters op een houten 
been zijn, voor zover een dergelijke aan
passing door de partners zou goedge
keurd worden. 

Dit alles belet niet dat de franse boer 
het levensminimum in de welvaartstaat 
niet bereikt en dat zich zulks begint te 
uiten in een voor het gaullistisch bestel 
gevaarlijk ressentiment. Het zal nog 
lang rommelen in de — in aantal snel 
verminderende — franse boerenstand. 
Maar er is blijkbaar geen weg terug en 
aldus mag men voorzien dat het aantal 
franse zelfstandige boeren nog sterk zal 
dalen en dat pas op een zeker dalings-
peil een kordate sanering of moderni-
zering mogelijk zal worden. 

K.V.B. 
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HERZIENING VAN 
KONKORDAAT 

Terwijl te Rome op de ene 
oever van de Tiber de bis-
schoppensinode een permanen
te vorm aan he t tweede vati-
kaans koncilie poogt te geven, 
had op de andere oever in Ita
lic's kamer van afgevaardigden 
nogal een hevig debat p laa ts 
over een mogelijke herziening 
van het in 1929 tussen Musso
lini en wijlen Pius XI gesloten 
konkordaat . Het debat werd 
ten slotte uitgesteld met een 
meerderheid van 100 s temmen. 
Men mag echter verwachten 
dat de kwestie een der t ema ' s 
van de volgende kiesstr i jd zal 
zijn. 

Eigenlijk zijn alle par t i jen 
het eens om een herzienmg 
aan te vragen, m a a r de k\Vestie 
is, in hoe ver. Zo s taan de link
sen op een herziening van de 
paragrafen betreffende het hu
welijk. Echtscheiding is in Ita
lië inderdaad alleen in burger
lijke huweli jken mogelijk, het 
zgn. « piccolo divorzio » (klei
ne scheiding). De centrum- en 
rechtse par t i jen wensen niet 
zo ver te gaan. Het Vat ikaan, 

Na de grote herfstmaneuvers van het russisch leger op de Dnjepr, defileerden de pantzerkolon-
nes door Kiev. Het agentschap Tass stuurde het kiekfe de wereld rond : kijk maar eens, jongens, 

hoe stekelig het vel van de ncssische beer nog is ! 

ROLF HOCHHUTH 
Het AusteiIUz en het Waterloo van de 

tans 36-jaitge duitse toneelauteur Rolf 
Hochhuth liggen zeer dicht bijeen : giste
ren nog gevleid omwille van het stuk « Der 
Stellveitreter \, va7idaag verguisd omwille 
van zijn tweede stuk < Die Soldaten ». 

Met échte teaterkrittek heeft dit beurte
lings \}ppef)pen en afbreken niets te maken; 
evenmin hebben Hochhuth's melodramati
sche hntwoimen iets met teater te maken. 
Dat is Itouwens de leden icaatom we Hoch
huth hier in deze rubriek xtjn plaats gun
nen, en met op onze Itteiaiie biadziiden. 

Men kent de manier waai op de West
duitser toneelstukken schrijft. De ellenlange 
praatstukken waaim weinig of geen echte 
toneelaktie de dialogen ondeibieekt, heten 
zich te bazeten op historische feiten en do-
kumenten; ze brengen beroemde tijdgeno
ten (in « Der Stellvei treter » Pms Xll en 
in « Die Soldaten » Winston Churchill) 
voor hel voetlicht en ze pretenderen dat 
wat deze figvien door de auteur in de 
mond en in het karakter is gelegd, meteen 
onomstootbare historische werkelijkheid is. 
Ze komen op de affiche onder de veelbelo
vende betiteling « historisch drama ». En 
daarmee is — wat het teater betreft altans 
— de kous af : men zou immers een mono
loog van drie uur, die zou bestaan uit het 
verliezen van bijvoorbeeld krantenartikels, 
evengoed als de onspeelbare stukken van 
Hochhuth een « historisch drama » kun-
nen heten. 

En toch : alhoeuel een paar gewetens
volle toneelcritici destijds (bijna beschaamd 
tegen de stroom in) schieven dat « Der 
Stellvertreter > in feite onspeelbaar was, 
kende het stuk een reusachtig sukse's. Het 
verscheen in 17 talen, werd in 25 landen ge
speeld en in bijna evenveel landen uitge
geven in boekvorm. De aanspraak die het 
maakte op historische nauwgezetheid en 
weikelijkheid verplaatste het debat erover 
onmiddellijk van het teater naar de poli
tiek. Het ging niet meer om het feit K>f het 
praatstuk al dan niet bestand was tegen een 
opvoering, het ging er om of Pius XH al 
dan niet door laksheid en lafheid moreel 
medeplichtig was aan de misdaden, de dd^r 
de nationaal - socialisten bedreven joden-
moord. 

Hochhuth's stuk gold als aanklacht en 
deze aanklacht werd massaal bijgetreden. 
Er zijn daar verschillende vei klaringen 
v(A)r. Het sukses van < Der Stellvei t> eter •» 
in Duitsland berustte goeddeels op het in de 
Duitsers bewust of onbewust aanwezig ver
langen om zich te bevrijden van de scktild-
kompleksen inzake de misdaden van het 
Deide Rijk : als de Paus ook schuldig was. 

dan ging het niet langer meer op de Duit
sers de alleen-schuld te geven en dan wa
ren de Duitsers meteen ook minder schul
dig Want als zelfs gee?i Paus een stokje vooi 
de Jodenmoord had kunnen of duiven ste
ken, hoe zou men van een eenvoudige klei
ne Duitser kunnen verlangen dat hij het 
wél deed? De eeuxvenoude geschiedenis van 
de zondebok in de echt-bijbelse betekenis 
hei haalde zich : hel diet Pms XH werd de 
woestijn in gestamd om het volk van zon
dert te zuivel en. Dat uat de Duitsers glo
baal betreft. 

Het militant en bekiompen anti-klerika-
lisme over de hele wereld beschikte over een 
schandaalstuk om er de rc\)mse vijand mee 
te lijf te gaan. De stuui loosheid in de kerk 
zelf, op dat ogenblik op zoek naar een ag-
giorriamento dat veel dingen op losse 
scJüoeven zou zetten, biachi mee dat een 
kienkaal onderbewustzijn onmiddellijk de 
kaïikatuiaal vei tekende figuur accepteerde 
omdat ze wonderwel tegemXiet kwam aan 
een verdoken behoefte ; de verpersoonlij
king van een vooibijgestreefde « église de 
papa ». 

Het zou prettig en leerzaam zijn, van
daag eens een uitvoerige bloemlezing sa
men te stellen uit het verheei lijkend proza 
xvaaiop Hochhuth's « Stellvei ti eter » des
tijds weid ontvangen. Het zou prettig en 
leerzaam zijn, deze lofzangen op de hisKiri-
sche objektiviteit van de auteur te stellen 
tegenover de misprijzende kritiek op diens 
nieuwe stuk « Die Soldaten ».Tans heet hel 
dat Hochhuth een lichtzinnigaard en een 
leugenaar is, een man die op twijfelachtige 
wijze omspringt met de historische waai-
heid, een vervalser die zijn toneelfiguren 
dingen in de mond legt die de histoiische 
werkelijkheid geweld aan doen. 

Hochhuth — opgepept door de reuzebij
val rond zijn eeisle schandaalstuk — heeft 
het immers bestaan om terug een schandaal
stuk op de planken te brengen. Hoofdfiguui 
is ditmaal Churchill, die er van beschuldigd 
woidt met weergaloos cinisme de duitse 
bui gei bevolking met luchtbombardementen 
te hebben uitgeroeid en de leider van de 
poolse emigrantenregeling te Londen, gene-
laal Sikoiski, te hebben doen vermooiden. 

Ditmaal aanvaardt het fameuze^ <i weteld-
gexoeten > de zondeV'jk niet : Chuichi'l 
moet sakrosanter blijven dan iedere paus 
En het debat over de grootste moord op 
weerlozen in één nacht — de moord op 
1}?.00& menden die te Diesden geroosleid 
werden, zonder dat daarvoor \}ok maar een 
schijn van strategische of takti\cke nood-aak 
bestond — mag in geen geval heiopend 
worden. 

A\ lOl t\0 

dat de huidige centrum-links-
koalitie niet ongenegen is, rea
geerde onlangs via de Osserva-
tore Romano op de verwijzing 
naar het koncilie door de voor
s tanders van een herziening 
met de zuurzoete opmerking 
« Indien wij leken waren zou
den we er ons wel voor wach
ten op het koncilie te zinspe
len » ... 

INDUSTRIËLE 
KONCENTRATIE 

Samen met de overigens nog 
zeer t rage eenmaking in het 
Europa der Zes haal t de indu
striële koncentra t ie op euro
pees vlak t raag haa r achter
s tand op het polit iek integra
t ieproces in. E r was een zeke
re koncentra t ieschr ik en het 
valt ook niet te loochenen dat 
de t rus tvorming op europese 
schaal de sindikale argwaan 
wekt. Want sindikaal Europa 
staat nog nergens. 

De t rus tvorming op intereu
ropees vlak staan nog vele in-

derpalen in de weg. D a a r o m 
denkt men tans aan de oprich
ting van een N.V. E u r o p a 
Maatschappi j . Dat is ech te r 
ook het enige waarover eens
gezindheid bestaat . Voor h e t 
overige zijn de meningsver
schillen legio. De enen willen 
beperkingen inzake toe t reden, 
Frankr i jk wenst dat niet Ook 
is Frankr i jk (en dat verwon
der t n iemand) gekant tegen 
het voorstel van prof. Sanders , 
neder lands expert, om bij ju
ridische twistvragen alleen he t 
Europees Gerechtshof bevoegd 
te verklaren. Van duitse zijde 
word t vooral aangedrongen o p 
medezeggenschap der arbei
ders, wat overeenstemt met d e 
ontwikkeling in dit verband in 
de bondsrepubliek. Daarvan 
willen de andere par tners dan 
weer niet horen. Zo staat m e a 
eigenlijk nog nergens. 

CAULLISME 
EN BOEREN 

Ook al beweert men dat d e 
Gaulle zich van zijn « boze 
boeren » niets aant rekt , toch 
is het duidelijk dat de franse 
regering met de boerenrevolte 
verveeld is. Men kan immers 
niet ontkennen dat het gauUis-
me bij de boeren tot nog toe 'n 
niet geringe steun vond. Het is 
de vraag of dat zo zal blijven, 
indien de regering geen keuze 
doet. Deze keuze beperkt zich 
tot drie mogelijkheden : de 
EEG-landbouw de rug toe t e 
keren (wat absurd zou z i jn) , 
de zaken op hun beloop laten 
of ten derde : een landbouw
hervorming op industr iële voet 
doorvoeren. De kommercializa-
tie van de landbouwkoöpera-
tieven schijnt in de r icht ing 
van de derde mogelijkheid t e 
wijzen, ook al stuit deze her
vorming op het verzet van een 
gedeelte der boeren. Anderzijds 
verklaar t de toes tand van de 
franse landbouw veel m e e r 
dan men denkt de vertragings-
takt iek die Frankr i jk huldigt 
tegenover de bri tse drang, om 
tot de EEG toe te t reden, om
dat de br i t se landbouw een 
egalizatie op europees niveau 
ten zeerste bemoeilijkt en o.a. 
de franse landbouw in nog gro
ter moeili jkheden zou brengen. 

Een Rode Kruis-detegatie is naar Kongo vertrokken om er da 
schikkingen te treffen voor de eventuele evakuatie van Schram^ 
nie's htturltngenlegertje. Weinig roetnnjk einde van een avott— 
tuur, waaiin een goed deel der betgiscke pers w'^kenlang gezwol:^ 

gen heeft ! 
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OMDAT IK ER IN GEBOREN BEN, MIJNHEER 

n 

Het lezend publiek u\ me wel even verontschuldigen dat ik in dit stuk 

proza namen van plaatsen en personen heb weggelaten en verzwegen. 

Eventuele lezers van dit pretentieloos brokje zullen het me allicht niet 

ten kwade duiden dat ik een beetje epigoon speel van ons aller grote 

Daniel Defoe, meester in het wegmoffelen van konkrete gegevens en 

bestaande plaatsnamen. Gelukkig echter ben ik niet te verwarren met de 

man van Moll Flanders, want die heeft reeds ettelijke tientallen jaren 

geleden zijn laatste dag beleefd en zal er tans waarschijnljjk mmier 

gezond uitzien dan ik. Daarenboven ligt het geenszins in mijn persoon

lijke bedoeling u een soort ievensstory te brengen van de man in wiens 

woonwagen ik verscheidene avonden doorbracht. Gezellige avonden, het 

weze gezegd. Het zit namelijk zo dat een gewrocht van tien boekdeïen 

hier nog te kort zou schieten om de belevenissen van Diktus (dat is ie) 

zonder weglatingen wereldkond te maken. Nu ja, wiens of wier leven is 

nu wél in minder dan het voormelde aantal boekdelen samen te vatten ? 

Dit alles om u te wijzen op de pretentieloosheid en de onvolledigheid van 

deze paragraafjes. Trouwens, wat is in deze wereld wel volledig ? Zelfs 

mijn kousen zijn na twee maanden nog bezwaarlijk kompleet te noemen. 

MISTERIEUS 
Maar goed. Laat ik u vertellen hoe ik 

Diktus heb leren kennen. Diktus woont 
in een woonwagen. Dat spreekt eigen
lijk niet zo vanzelf, ofschoon menig 
zichzelf respekterend burger daar nooit 
anders heeft over gedacht. In een woon
wagen kan je heus nog veel meer doen 
dan alleen maar wonen. Elke avond, na
dat ik mij gewetensvol van mijn dag
taak heb gekweten (wat kan je anders 
doen met een dagtaak ?), rij ik met mijn 
fiets en lege zak boterhammen naar huis. 
Dat is bezwaarlijk meldenswaard te noe
men. Ook het feit dat ik, telkens ik geen 
verlof heb of geen omweg maak, voor
bij een woonwagenkamp rijd, is ook niet 
zo biezonder geschikt tot publikatie. Wat 
echter opmerkelijk is, is dat ik steeds 
een nijpende drang en groeiende be
hoefte voelde om daar aans een kijkje 
te gaan nemen. Uiteraard doet een 
woonwagenkamp eerder misterieus aan. 
Vanop afstand zie je nu en dan eens een 
ongekamde vrouw of een mooi opge
dirkt mei.sje water pompen. En dat is 

, zowat alles. Wat er nu precies met die 
emmer water uitgevoerd wordt blijft een 

raadsel, want die ongekarade vrouw of 
dat opgedirkte meisje verdwijnt in de 
wagen of achter de wagen of op een an
dere aan het blote oog ontrokken plaats. 
Met die emmer water, wel te verstaan. 
Mensen die water pompen en dan stie
kem met die emmer verdwijnen, heb ik 
steeds een beetje misterieus gevonden, 

TE MACHTIG 
Meer zelfs. Voor ik Diktus leerde ken

nen, kwam het me voor dat deze men
sen voor buitenstaanders niet zozeer 
schuw, maar wel erg onvriendelijk moes
ten zijn. Een vriendelijk mens zal im
mers na het pompen van een emmer 
water duidelijk laten zien wat hij daar
mee van plan is. 

Nu , op dat pun t heb ik me lelijk ver
gist. Een avond werd het me immers 
wat te machtig. Aan het woonwagen
kamp gekomen kneep ik met forse greep 
beide remmen dicht. Zoals u zich mis
schien herinnert , rij ik met de fiets. Na 
dit knijpmaneuver, dat overigens een 
suksesvolle afloop kende, zwierde ik mijn 
fiets tegen een kastanjeboompje, er wel 
op lettend deze zwaaibeweging met de 

VOLK IN 
nodige dozis nonchalance ui t te voeren, 
want er was juist weer een vrouw een 
emmer water aan het pompen en die 
had met onverholen nieuwsgierigheid 
mijn remesbattementen gade geslagen. 
Ik ging op haar toe, zelfzeker, als een 
melkboer die daar reeds dertig jaar ie
dere dag een halve liter volle melk aan 
het deurtje komt zetten. Helemaal ge
rust was ik nu precies ook niet. Ik ver
wachtte elk ogenblik een kogel of iets 
anders in de hersenpan of daaronder lig
gende lichaamsdelen. Waarom weet ik 
niet precies, maar ik had toch het gevoel 
een heilige plek te schenden : de plek 
grond van deze groep mensen waarop 
hun wagens stonden. 

Zonder lapje grond kunnen ze geen 
halte houden met hun wagens, en wie 
kan nu de ganse dag leven in een rollen

de wagen ? Om dan nog maar van de 
nachten niet te spreken. '• " . 

In je bed door elkaar geischüd'worden 
kan wel enkele biezondere charmes met 
zich mee brengen, het is echter een 
weinig aanbevelenswaardige bezigheid 
voor elke nacht. Vandaar dat ik dit plek
je grond, waarop deze voor mij nog on
bekende mensen wat rust hadden ge\on-
den, een beetje voor gewijde aarde hield. 
Vandaar ook dat ik een kogeltje of iets 
anders verwachtte. 

ONGEKAMD MAAR VRIENDELIJK 
De vrouw, die reeds een hele poos 

haar pompbezigheden tot een welgevuld 
einde had gebracht, was niet gekamd. Ik 
had dus vanop straat niet verkeerd ge
zien. Haa r haar hing waar het hangen 
wou en dat was niet bepaald onaantrek
kelijk. He t kwam zowat tot aan haar 
schouders, die zoals de rest ongeveer een 
veertig lentes moeten geteld hebben. Ze 
liep op platte schoentjes en sprak Neder
lands. Ik vroeg haar of ik niet eens een 
beetje met haar kon praten. Dat kon ze
ker. Ze was vriendelijk. Ze keek met haar 
donkerbruine ogen recht in de mijne 
(die toevaling niet donkerbruin zijn) en 
vroes; wat ik dan wel wilde weten. Nu 
ja, niets bepaald. Door dat spel van don
kerbruine en andere ogen vergat ik op 
slag meer uitleg te vragen over die em
mers water. Terwijl ze met haar volle 
emmer naar een woonwagen trok, vroeg 
ik haar gauw hoe lang ze hier reeds 
woonde. Kwestie van niet alleen achter
gelaten te worden. Ze zei acht jaar. Ze 
liep voor mij uit en wiegde helemaal 
niet met de heupen, zoals dat soms wel 
eens door oningewijden wordt beweerd. 
En moogt ge hier blijven staan, madam. 
Ja, ze laten ons met rust want we huren 
hier de grond. Vroeger moesten we altijd 
maar van de ene plaats naar de andere. 
Als we ergens aankwamen met onze wa
gens was de waskoord nog niet gespan
nen of de rijkswacht kwam ons al ver
tellen dat we nog juist geteld tot mor
genavond mochten blijven staan. En de 
kinderen, mijnheer, wat moest daar dan 
wel van komen. Ik zeg het zoals het is. 
In de woonwagens zijn er altijd veel. ja, 
ik zeg het zoals het is. En vandaag naar 
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die school en morgen weer naar een an
dere, daar komt niet \eel van in huis. Zo 
leren ze niets. Als ik vandaag iets vertel 
over die hond en morgen iets over die 
boom, dan weet ge overmorgen nog al
tijd niet waan'oor een hond en een 
boom dient. En het is vervelend beide 
te verwarren. Zeker, madam. Ja, in Hol
land is het veel beter. Daar zijn er kam
pen. Daar zit ge voor een gulden of zo 
per dag gerust. Hier moet ge altijd maar 
trekken. Van de franse naar de neder-
landse grens en omgekeerd. Uw hele Ie 
ven lang. De eerste woonwagenbewoners 
huren echter eenvoudigweg ergens een 
lap grond. Dan kunnen de mannen wer
ken en de kinderen naar school gaan. 
Hebt ge anders klachten, madam ? Neen, 
tenzij dat ik moet werken, maar kom 
even bij mijn grootvader. Dat is onze 
baas en die kan goed vertellen. 

EEN MUZEUM 
Ze wees me een woonwagen aan. Daar 

kon ik baas-grootvader vinden. Zonder 
zich nog verder om mij te bekommeren 

kwam uil de tweede kamer Een uuil je 
voordien had hij d>e omgevormd lol 
slaapkamer. Dat zag ik zo aan /ijn ogen. 
Later spiak hij er steeds o\ei als over 
zijn werkkamer. Dat deed ie dan met 
een betekenisvolle blik in de richting 

, van de tweede kamer. Veel uitleg moest 
ik niet ge\en. Hij was blijkbaar aan be
zoek gewoon geraakt, ofschoon \olgens 
mij niet zo heel veel mensen met hun 
fiets langs die weg naar huis rijden. Hij 
zag er erg simpaliek en geruslsteilend 
uit. Tevens had ie een buikje. Dat \ ie l 
wat op, niet zozeer door de tameliik 
vooruitgeschoven pozitie \ a n dit li-
chaam'sdeel, maar wel omdat zijn bruin 
vestje nog uit lang vervlogen tijden bleek 
te stammen. T o t overmaat van ramp en 
duidelijkheid had ie dan nog dat vestje 
zorgvuldig dichtgeknoopt, zodat hoger 
vernoemd vestje en buikje hun respek-
tievelijke extreme kwaliteiten duidelij
ker geprononceerd zagen. Hij droeg een 
fijn brilletje, waarvan de blinkende 
mon tuur niet anders dan van goud kon 
geweest zijn. He t gaf deze zowat zeven
tigjarige man een patriarchaal uiterlijk 

in zo'n woonwagen ? Omdat we daar al
lemaal in geboren zijn. De ganse gioep 
hier is familie. We hebben altijd in wa
gens geleefd en we zijn gelukkig zo. Hoe 

WOONWAGENS 
zette ze haar weg voort, naar een van de 
andere wagens, zodat ik de bestemming 
van die bewuste avondlijke emmer nog 
steeds niet ken. 

De deur van de woonwagen stond 
open. Aankloppen leek me dus overbo
dig. Eerlijk gezegd, daar dacht ik nu ook 
niet bepaald aan, want wat ik toen voor 
mijn ogen zag zal ik bij manier van spre
ken nooit meer vergeten. He t vergde me 
haast een eeuwigheid, het ganse inte
rieur van de woonwagen op te nemen. 
Ik stond voor dertig kubieke meter inti
miteit en gezelligheid, dertig kubieke 
meter komfort. Het was er ruim. Je kon 
er draaien en keren naar alle kanten, 
ofschoon met de inhoud van die ene wa
gen wel een gans appar tement van de 
nodige vulling kon voorzien worden. De 
wagen was verdeeld in twee kamers. I n 
een woonwagen bestaat, zoals u wellicht 
weet, geen slaapkamer of geen keuken. 
Daar bestaan alleen maar twee kamers. 
Of je daarvan nu een slaapkamer, een 
keuken of een kelder wil maken, is ten 
slotte je eigen zaak. Je bent dus wel vol
ledig vrij, als je een woonwagen betrekt. 
Trouwens, wat 's morgens je keuken is 
kan in de namiddag gerust het salon zijn 
In de wagen van baas-grootvader ston
den vier grote gemakkelijke zetels. Ze 
waren erg sierlijk van vorm en met veel 
kunstzin en gevoel voor kleur vervaar
digd. Merkwaardig genoeg waren het 
vier identieke zetels, iets wat ik thuis nog 
steeds niet tot mijn bezit mag rekenen, 
ofschoon ik ook mijn hoeken met zetels 
vul Ook de tafel, waarop een tweetal 
fraaie porceleinen postuurtjes stonden, 
was op zichzelf een klein kunstwerk. Ze 
had niet, zoals de normale tafel van nor
male burgers, doodgewone rechte poten. 
Neen, het waren kronkelend golvende 
stukjes houtsnijwerk. Met de beeldjes en 
vaasjes kon gemakkelijk een half dorp 
Van een moe~deikensdag voorzien wor
den. Op de grond lag een brede loper en 
de planten waren telkens met een smaak
vol uitgekozen plaatsje bedacht. 

SIMPATIEK EN BUIKJE 
Ik dacht al in een soort muzeum be

land te zijn, toen ik de baas van het 
kamp te voorschijn zag komen. Die 

en ik twijfelde er geen ogenblik aan : 
de autoriteit en het gezag van deze man 
konden door niets, zelfs niet door een 
rijkswachter, aangetast wroden. Ik ver
telde hem dat ik eens graag had kennis 
gemaakt. Als goede reden gaf ik dan 
maar op dat ik daar toch elke dag voor
bij reed. Waarom woont u nu eigenlijk 

komt ge aan de kost, meneer? Zeg maar 
Diktus, dat klinkt serieuzer. Wel ja, ie
dereen doet zo iets. Ik leur bijvoorbeeld 
met laddeis. Alle soorten. Schuifladders, 
t iapladders, dubbele ladders, noem maar 
op. En ze zijn van pi ima kwaliteit. Ge
lukkig begon ie over de anderen. An
ders had ik die avond aan Diktus nog 

moeten uitleggen dat ik thuis reed« over 
een laddertje beschik en dat ik dit soort 
eigendom in de komende tien jaar niet 
verlang uit te breiden. 

TWEN GRETA 
Twee jongens van onze groep vervul

len tans legerdienst. Wij betalen dus 
niet alleen onze T V taks, maar leveien 
ook onze miliciens. Jan, de man van 
mijn dochter, doet in het oud ijzer Wat 
hij daarin doet, dierf ik niet vragen. 
Twee van de kleindochters werken hier 
in de fabriek. Die kleindochters moeten 
Diktus op een of ander illuster idee ge
bracht hebben, want hij riep om Greta. 
Die moet in een aanpalende wagen ge
zeten hebben, want ik had nauwelijks 
de tijd me af te vragen wat Diktus van 
plan was, toen Greta haar twen kopje 
binnenstak. Greta moest maar eens iets 
uitgieten voor Diktus en meneer. 

Gelukkig stond de fles in dezelfde wa
gen. Ik kon de kleindochter dus wel 
eventjes gade slaan : een meisje zoals on
telbare andere. Heel charmant en be
leefd. Ze goot mijn glaasje zelfs even vol 
als dat van Diktus, wat beslist in haar 
voordeel pleitte. Toen ze van Diktus 
hoorde wat ik daar zat te doen glim
lachte ze eens erg gemeten. Zonder ver
dere orders af te wachten verdween ze 
weer als een vlinder. Misschien gaat ze 
wel een emmer water pompen, dacht ik. 

Bij dat glaasje kwam Diktus los Hij 
vertelde en vertelde Het was zelfs aan
genaam er naar te luisteren Van de mi-
zerie vroeger. Van de zigeuners, die vol
gens hem oorzaak waren van alle ellen
de. Meneer, die pakken wat niet te heet 
of te zwaar is en dan zijn ze weg Fn 
komt er nog eens iemand met een woon
wagen, dan wordt die over dezelfde kam 
geschoren. Ik stond eens ergens rustig. 
Kwamen er een paar zigeuners Zonder 
nationaliteit. Die stalen dan zeven dikke 
rapen om die nationaliteitsleemte aan 
te vullen. Wij hadden het gedaan We 
konden binnen de zoveel uur vertrek
ken en ik had juist nog wel een klant 
aan de hand die een hoge appelboom 
had en geen ladder. Ja, de zigeuners 
zouden ze wat beter mogen in het oog 
houden. Dan zouden ze wel weten dat 
de mensen in woonwagens niet allemaal 
bandieten zijn. De meesten zijn zelfs heel 
gedienstig en vriendelijk 

Dat moc'it Diktus zeker zeggen. De 
gastvrijheid die ik tijdens de volgende 
avonden in het kamp van Diktus mocht 
genieten was eenvoudigv\'eg niet te be
schrijven : het waren van die gemoede
lijke uurtjes, waarin men een glaasje 
dr inkt en spreekt van man tot man. T e n 
slotte hebben Diktus en ik veel gemeen: 
een buikje en de liefde voor de zon en 
alle mensen die eronder leven. 

Tekst : MEDARD LEGA. 
Foto's : BRUXO STIX'! \ S . 
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KWESTIE VAN SMAAK 
1 Onlangs heeft onze medewerker Nic 
een paar artikels gepubliceerd over de 
evolutie van het schoonheidsideaal, 
meer bepaald in verband met de vrouw. 
Uiteraard maakte hij geen aanspraak 
op volledigheid en dat doen ook wij 
niet. Het was overigens een tamelijk 
klassieke benadering van het tema. On
ze door « verborgen verleiders » be
heerste konsumentenmaatschappi] po
neert echter ook vandaag uileenlopen-
de vrouwentypes, niet het minst met 
het oog op prikkeling van het verbruik. 
Het kind-vrouwtje, de sekseloze vrouw 
(waarvan een bekend brits manne-

VOOR 
HERE 

De geiaaln'eizoiging it niet langer 
een c\kltiziej vioiiu-elijke aangelegen
heid. Te Lo7iden treid een salon voor 
mnnneh]ke gelantsveizorging geo 
l)cnd. Het %chi}nt oveugens dat de 
liirin daannte mei de eeisle ts, ver-
niils de bekende iilmaktme Uisula 
4nd>ess — mooiste vrouw tei wereld 
in... 1965 — Ie lietn leeds een getijk-
naidig salon opende. De piontVlois 
zijn van ooi deel dal de mannen min
stens zoveel recht hebben als de viou 
icen op een mooi gelaat. Vooi naam-
ste klienten zijn zakenlui, die op hun 
-jikendineis op hun vooideUgste wil
len voorkomen, en bedienden. Om de 
mannehike schiooin te overwinnen 
Kan de kliëiit m een bat zich tiAjed 
•ndiinken. De heduiiing is iiilstui-
'end VIouwelijk. 

l 1 IS eigenlijk niets nteinrs ondei 
dt zon. Daannee heeft in Euiopa een 
niodeine vanante van de badsalons 
int het Veire Oosten haar intrede ge 
daan. In Japan xvoiden de mannen 
gebaad en veizorgd door schaiinheids-
geisjas; wie ei al te diep in het glas 
'hier in het saké-kop/e) heeft geke
ken, woidt ei op deskundige manier 
nnlnnchteid en behoed tegen een al 
h lil lil c kaler. Kosmelika komt er 
echter nog niet aan te pas, uel ba 
den en nog eens baden. 

In de euiopese kosmetische salons 
X OOI mannen woidt de kltënt aan 
hijiia de zelfde behandeling onder
worpen als de vrouwelijke kltënt . 
zuivel mgsmelk, tonic, zuwstofbad, 
'iiassage en masker. Daarna wordt de 
dagkreem op de huid gespreid, de 
wenkbrouwen nagezien en kan men 
desnoods zijn wimpeis laten verven 
(om expressiever ogen te verkiijgcn) 
evenals het ho\>fdhaar (indien dat er 
nog voldoende welig op staat). 

Daaimee kunnen we nu de man
nen het bekende argument vit de 
hand slaan : zuij hebben niet zoveel 
tijd en geld nodig voor onze make-up 
als jullie vrouwen. Wel te verstaan 
indien die mannenmake-up evenveel 
sitkses heeft als bij ons. 

II. 

quintje, dat tans geld met hopen ver
dient, het prototype is) en de « gevaar
lijke » vrouw zijn daarvan enkele on-

'dei schelden imago's. 
Opvallend is hierbij dat de toon 

wordt aangegeven door de anglo-ame-
rikaanse wereld. We hebben er reeds 
op gewezen dat de londense mode aar
dig op weg IS, om de parijse van de 
troon te stoten altans wat de mode voor 
ieu2di"e vrouwen en mannen betrett. 
Moeten we het zelf niet beleven dat de 
schotse kilt tans te Parijs in een ver
fijnde aanmaak wordt gelanceerd als 
het jongste modesnul je ? Ook de Bri
tish Week te Brussel schonk aan de 
britse mode aandacht. Men zou dus 
kunnen spreken van een soort offen
sief van de Angelsaksers, waarbij poli
tieke en kommerciële motieven hand 
in hand gaan. 

Een van de grote hulpmiddelen tot 
propageren van hun mode- en schoon
heidsopvattingen is en blijft nog steeds 
de film. Of deze nu in een bioskoop of 
op het kleine scherm vertoond wordt 
is ten slotte bijzaak. Het filmbeeld 
roept op zeker ogenblik een bepaald ty
pe in het leven. De Amerikanen deden 
dat voor wAt hun vrouwelijk schoon
heidsideaal betrof doorgaans met ru-
bensiaanse, maar ook ietwat vulgaire 
personages. De Britten zoeken het in 
de verfijning en het schijnbaar koele 
type, net nog iets te vrouwelijk om niet 
voor een jongen te moeten doorgaan. 
De latijnse volkeren maken opmerke
lijk verstek in het scheppen van een be
paald vrouwentype, altans de laatste 
jaren. Ook hier laten ze zich door de 
Angelsaksers de loef afsteken. Dat wil 
daarom niet zeggen dat hun schoon-

DE BETOVERGROOTTIJO 
Voor Breugel leek rijstpap — opgediend in een dozijn 1 ijlen en aan

gedragen op uitgehaakte deuren — wel het toppunt van kermisgeneug-
ten. Dat was niet te verwonderen. Rijst kwam uit de Oost, kaneel was 
een peperdure (let op dit « peper »-dure) specerij : rijstebrij moest wel 
een kostelijk kermiseten zijn. Toen later de rijst goedkoper werd, maak
te men er ook andere dingen dan gouden rijstpap van. Zo o.m. de (ook 
tans nog) onovertroffen rijstkoekjes : 

« Neciiii7t een Pond R\st en laet die in diie Mingelen Waeter kooken 
tot ze heel murw en zagt is, en dan laet men ze wat staan meuken. Kook 
dan een Mingelen Room of zoete Melck en giet die zoo kookent heet op 
die Rvst en roert daer onder drie Vierendeel gesmolte Boter, twee Eije-
ren, wat Zout en zo veel Meel tot dat het dik genoeg is om het tot Koe
ken in de Kockepan te hakken ». 

Dat moet een recept voor een héél groot gezin geweest zijn : « drie 
Mingelen Waeter » was ongeveer zes liter en « een Mingelen Room » was 
bijna 2 liter; « een vierendeel gesmolte Boter » was 375 gram. We heb
ben de indruk dat mei dit lecept een hele buurl kon snoepen van de 
rijstkoekjes ! 

hcidskoninginncn, hun mannequins, 
hun starletjes minder mooie verschij
ningen zouden zijn dan het type dat 
ons van over het Kanaal of de hele 
grote plas wordt opgedrongen. U be-
grijpe me ook niet verkeerd : ik heb 
niets tegen de kleurige mode, die van 
Londen naar de States of het kontinent 
uitwaaiert. We stellen alleen vast wie 
vandaag en dat sinds geruime tijd al 
de toon aangeeft in wat men de schoon
heidsindustrie onder haar vele vormen 
mag noemen. De amerikaanse make-
up-industrie is een ander facet van dit 
verschijnsel : ook zij wil de toon aan
geven, en slaagt ze daarin niet hele
maal, ze brengt toch de grootste hoe
veelheden kosmetika op de markt en 
dat is ook al iets, indien niet : veel (in 
dollars dan...). 

Het is allemaal een kwestie van 
smaak. De gelijkschakeling der geslach
ten is een andere mode, vooral jeugd-
verschijnsel, in kledij en gedrag. De 
jonge, aantekkehjke « Flintenweiber » 
die er « gevaarlijk » pogen uit te zien 
en waarvan we ettelijke eksemplaren 

al aan het werk hebben gezien als vrou
welijke James Bond en zo, zijn daarop 
de verkeerde reaktie : de jonge vrouw, 
die zich als een halve man wenst te ge
dragen, doch in wezen uiteindelijk 
maar doet alsof. 

Is het een kwestie van smaak, het is 
een aangelegenheid van een minder
heid, die echter de toon aangeeft, maar 
waarvan de klank in deze tijd zeer snel 
wisselt. Vandaar dat men er ook geen 
overdreven belang moet aan hechten. 
Wij zeggen maar : nicht aergern, nur 
wundern. En boeiend is het af en toe 
zeker ... 

GERDA 

Een fluwelen mantel, afgezet met nerts en beslikt met 25.000 echte parels : een 
« overleggertje » dat de vrouw van Perzi'é's Sjah zal dragen tijdens de kronings-
plechtigheid op 26 oktober. Hoeveel Perzen zonden hoeveel jaar tuoeten werken 

voor dit eendagstoiletje van mevrouw ? 

FRANSE WEEK 
De britse week te Brussel was pas 

voorbij of te Zurich begon de franse 
week, eigenlijk speciaal gewijd aan de 
gastronomie en de levensmiddelen. 41 
restaurants en 163 winkels werkten me
de, samen met het optreden van drie 
franse muziekkapellen. Vermoedelijk 
dus een « smakelijker » week dan deze 
die te Brussel werd gehouden. Om eer
lijk te zijn en gedachtig het « als het te 
Parijs regent... » zou men het anders
om gedacht hebben : franse week te 
Brussel en britse te Zurich. Maar ja, 
die EEG-drift van de Britten nietwaar... 

VERWARRING 
Een modehuis voor heren vierde in 

Dusseldorf zijn twintigjarig bestaan 
met het optreden van een ... meisje in 
monokini ! De jongedame hield echter 
kuis de handen voor de naakte boezem 
wat haar een welwillend applaus je van 
het grotendeels uit dames bestaande 
publiek bezorgde. De aanwezige man
nen keken natuurlijk sip. 

TOMATEN-KUBUS 
Landbouwingenieurs ov er de hele we

reld, maar vooral in de Verenigde Sta-
• ten en in de Sovjet-Unie, zijn volop be-
jig met het verwezenlijken van een 
«ideale vorm » voor veel soorten groen
ten en fruit. De kogel- of bolvorm van 
de meeste vruchten is hen al lang een 
doorn in het oog omdat hij problemen 
stelt bij het plukken en laadruimte 
doet verliezen bij het stapelen en het 
transport. De kubusvorm bijvoorbeeld 
zou de ideale vorm zijn voor aardappe
len, tomaten en noem maar op. 

Deze kubusvorm is geen onwaar
schijnlijke fantazie meer. Zowel door 
veranderingen in de erfmassa als door 
kruisingen van verschillende soorten 
nadert men in laboratoria en op proef
velden steeds meer en meer het uitein
delijk ideaal : tomaten die kunnen ge
stapeld worden net zoals luciferdoosje* 
of pakjes margarine 

4^ ! -



JONGE BRITSE SCHILDERS 
Deze tentoonstelling weid in het Paleis voor Schone Kunsten gehouden als de 

pikturale bijdrage voor de nu al ter ziele gegane British Week. Het zal wel de 

zwakste bijdrage van onze vrienden van « over the Channel » geweest zijn. De 

britse schilderkunst heeft slechts in de 17e, 18e en 19e eeuw gebloeid, dan nog 

dank zij o.a. het werk van de Vlaming Antoon Van Dyck. De enige te onthouden 

vernieuwing van de recente tijden is deze der pre-rafaëlieten geweest. Het zullen 

ook de konterfeitsels van wijlen Sir Winston niet zijn, die Groot-Britannië een 

vooraanstaande plaats in de europese sqhilderk^nst bezorgen. De beeldhouwers 

hebben echter de eer gered, een naam als deze van Henry Moore staat daar borg 

voor. Maar met de schilderkunst is het bij de Britten momenteel zeer treurig ge-

steld. Indien de expozanten van de British Week te Brussel reprezentatief zouden 

zijn voor de eigentijdse pikturale produktie op de hntse eilanden dan kan men 

zelfs gewagen van een pikturale jamp. 

Behalve de dag van de opening is 
praktisch geen kat over de vloer geko
men om te gaan kijken naar de Jonge 
Britse Schilders. Daags dat wij onze 
nieuwsgierigheid wilden bevredigen 
liep er één bezoekster rond en kwamen 
er nadien drie britse toeristen bij. Of 
ze fier of beschaamd waren konden we 
van hun flegmatiek gezicht niet aflezen. 
Wat er te zien was is een soort soms 
technisch wel gaaf uitgevoerde zelf
spot, eerder een uitstalling van geeste-
ijke leegte ofwel van wansmaak of nog 
van totale onkunde. De verkeerde ori
ginaliteit schijnt de voornaamste be
kommernis van deze jonge Britten-met-
de-verfkwast te zijn. Schaars beschil-
dei de doeken, die van onder doorlopen 
in een tiap-konstruktie en waarop we 
een in nylon gehuld vrouwenbeen zien, 
braafjes en zelfs pijnlijk nauwkeurig 
nageschilderd, en dat getiteld is « Step 
in ». Halverwege blijven steken in de 
Pop-art ? Dat is nog het ergste niet, 
want we zijn al voorbij witte doeken 
van grote oppervlakte gewandeld, 
waarop niets anders te zien is dan één 
grote, witte vlakte, met in de linkerbo
venhoek of de rechter onderhoek een 
drietal blauwe en rode cirkeltjes, die 
trapsgewijs in de witte leegte over
gaan. In de katalogus staat daarbij al
leen de datum van produktie (sic) ver
meld. Misschien is de auteur van dit 
« werk » een pikturale Zen-Boeddist ?... 
Van de meest gemakzuchtige abstrak-

tie vervalt deze « school » een eind ver
der in het goedkoopste illustratief 
werk. Patrick Caulfield zou men met 
zijn geschematizeerde landschappen, 
feitelijk grote gekleurde lijntekeningen 
op grote doeken, een soort Hergé in 
« 't groot » kunnen noemen. Het zijn 
precies vergrote tekeningen uit een al
bum voor kinderen. Peter Blake pakt 
met stuntelige en met sex gekombi-
neeide « verheei lijkingen » van « sport-
figuren » uit. De titels zeggen genoeg : 
« Zorine Koningin der Nudisten en 
haar T.V.-vedette», «Zebra Kid», « Irish 
Lord X », « Ricky da Vinci ». Er steekt 
meer zgn. originaliteit in het kiezen van 
de titels dan in deze schabouwelijk ge
schilderde maaksels, ten overvloede 
nog opgesierd met een poppetje, dat 
als twee druppels water moet gelijken 
aan het « geschildeide ». Ten slotte 
twee vergrotingen : « Bonne Fête » en 
« La Favorite » van de bekende uit de 
twintiger en dertiger jaren populaire 
sentimentele kleurpostkaarten, die on
ze toenmalige piotten aan hun hef 
stuurden .. dat noemt men anno 1967 
in Londen en blijkbaar ook te Brussel 
jonge britse schilderkunst... 

Dan hebben we toch meer respekt 
voor het optisch bedrog of optische be
weging wekkende doeken, een handige 
kombinatie van vierkanten, driehoeken 
en spiralen in wit-zwart. Met schilder
kunst heeft dit weliswaar ook niets te 
maken, ook al heeft de man achter de 
schildersezel een benediktijner geduld 
aan de dag moeten leggen om het voor 
mekaar te krijgen. 

De enige m gans het bent, die met 
één schilderij, dat volgens gangbare be
grippen als zodanig kan beschouwd 
worden, uitpakt is David Hockney en 
dan zien we onmiddellijk hoe braaf 

hel allemaal is : « Jongen klaar om een 
stortbad te nemen » overtreft geen van 
de dui/ende studie-doeken die in onze 
akademies voor schone kunsten door 
jongens of meisjes van 16 a 18 jaar ge-
jTiaakt worden. De rest van zijn werk 
is keurig illustratief. 

Zo kunnen we voortgaan. Het heeft 
allemaal weinig om het lijf. Pikturale 
zeggingskiacht is nergens te bespeuren, 
dit werk brengt ons geen boodschap, 
het is allemaal gedacht — ondanks de 
« wijsgerige » titelatuur — in tunktie 
van de versiering, de illustratie, het 
epateren, en vooral in de toepassing 
van de « wet van de minste krachtin
spanning ». Deze Jonge Britse Schil
ders hebben het zich in de eerste plaats 
zeer gemakkelijk gemaakt en het re-
zultaat is er dan ook naar. De neiging 
tot hineininterpretieren is groot, maar 
misschien is ook deze expozitie een 
simptoom van de bevrijdingsdrang bij 
de Britten van vandaag, welke drang 
in ieder geval pozitiever en aantrekke
lijker rezultaten heeft geboekt in de 
huidige britse mode, waarvan de frisse 
kleuren wellicht inspirerend hebben 
gewerkt op deze schilders, of omge-

De Bosch-tentoonstelling te 's Hertogenbosch blijft nog geopend tot 5 november. 
We bevelen ze al onze lezers ten zeerste aan. 

keerd. Daarbij stellen we dan toch vast 
dat er van kleurenschakering weinig 
sprake is, de meerderheid van deze 
schilders moet het hebben van 
schreeuwerige, ongenuanceerde, zo uit 
de tube geduwde of uitgesmeerde kleu
ren, die zelfs niet eens op een affiche 
thuishoren. 

Geestelijke armoede, gezochtheid, 
technisch tekortschieten en een doel
loos heen en weer hangen tussen koele 
abstraktie of seksuele obsessie zijn de 
voornaamste kenmerken van deze ver-
zameling, die wellicht ingekapseld kan 
worden in de aftakeling op velerlei ge
bied van wat eens Groot-Brittanië was: 
een wereldmacht die vandaag bedelt 
om toegelaten te worden tot de west-
europese familie, na eertijds trots elke 
uitnodiging daartoe van de hand te 
hebben gewezen Gelukkig beschikt 

'Ji||j||||l|l||||Lü 

Albion nog over andere troeven dan de
ze beschamende uitstalling van mo
dern infantilisme, die meteen een on
gewild en ongewenst dieptepunt bete
kent in het tentoonstellingswezen van 
het Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel. R. CORTYj 

Het huis « De Pelikaan het oudste van Biiigge, 
worden. 

lal bniiienkoi t i/ei c^iaui eeid 

LAMBERT 
SWERTS 60 

De letterkundige Lambert Swerts, gebo
ren Hasseltenaar en reeds lang wonende te 
Berchem-Antwerpen, werd onlangs 60 jaar. 
Bij gelegenheid hiervan werd een prachtig 
boek, gewijd aan het werk van de kunste
naar verspieid In deze uitgave werd zo
veel mogelijk gcbtreetd naai een volledige 
bibliografie. 

Voor de tweede wereldoorlog werd Lam-
bert Swerts, naast Marcel Matthijs, als de 
voornaamste sociaal-geórienteerde novellist 
in onze vlaamse letteren beschouwd. Hij 
won de letterkundige pnjs van Brabant m 
1934 met « Mathias ». Hij kreeg ook de 
van Veldekeprijs i ï r l938 met zijn in 1963 
nog heruitgegeven werk « Baltus >. 

Lambert Sweits was en blijft tevens een 
reus in de goede )oeinalistiek. met literai
re waarde Zo veisthencn van zijn hand m 
< Kerkelijk Leven » van 2 aug. 1959 tot 
10 juli 1966 welgeteld een 155-tal zeer 
hoogstaande bijdiagen. Hoe\ele honderd
duizenden hebben dat met gelezen ? Wij 
gaan vooits nog niet spreken van zijii me
dewerking aan misschien wel honderd bin
nen- en buitenlandse tijdschriften. 

Zijn reisverhalen (w.o « Kruispunten >, 
«Spiegelpaleis», enz.) en zijn levensbeschiij-
vingen (« E.P. Hilarion. rhan^ ». « Theo 
Biouns », e.a.) behoren tot het beste wat 
ooit in Vlaanderen op de maikt weid ge
bracht. 

Waaiom d.in deze ondaiikbnarheid tegen-
o\er deze kunstenaar- Door een ciiticus 
werd de auteur één dei « stille bouwers 
aan Vlaandeien > genoemd Met deze stil
te is niemand gediend — ook het vlaamse 
volk niet — en intussen krijgt de schrijver 
niet de erkenning waai op hij recht heeft. 
Of valt Lamben Swerts uit de toon om 
zijn fransciskaanse gerichtheid naar God, 
de evenmens en de natuur, zijn strijdbaar 
idealisme en vooral zijn anti mantistische 
levensMzie.' Men zou het moeten gelo^en. 

Lambert Swerts heeft nooit om het 
smeei de kandeleer geliki/ Dat strekt hem 
tot ere 

Daarom wensen wij hem nog \ele. vele 
jaren. Er komt een dag dat men hem zal 
ei kennen om ujn idealisüsch kunstenaar
schap. 

J. BRENTJENS. 
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DE HELD OP DE EZEL 
Welk belang een Nobelprijs voor een kleine literatuur hebben kan, wordt geïl

lustreerd aan het zmdslavische voorbeeld. De verlening van de Nobelprijs bete

kent niet alleen voor de bekroonde auteur maar ook voor zijn kollega's tut het

zelfde taalgebied een publiciteit waarvan men het belang niet mag onderschatten, 

vooral niet wanneer dit taalgebied klein is. Vóér Andric de Nobelprijs kreeg was 

hijzelf in het buitenland praktisch onbekend bij de literatuurliefhebbers, hoewel 

vertalingen van zijn werk waren verschenen (o.m. bij « Les Fetix Croisés ») of 

in voorbereiding waren. Van in zijn land populairder en bekender auteurs als Mi-

roslav Krleza, die daarbij nog de protektie van het regime genoot, kende men 

hier zelfs de naam niet. Het is maar na Andric's Nobelprijs dat de uitgevers in de 

grote taalgebieden naar het werk van Andric en zijn landgenoten hebben gegre

pen en zodoende de zuidslavische literatuur bekend gemaakt hebben. 

Wij leggen « zuidslavische » litera
tuur, maar moeten daarbij een korrek-
tief aanbrengen : in feite is er geen nnd-
slavische l i teratuur evenmin als er een 
belgische is. Joegoslavië is een federale, 
pUirinutionale su>:U. De drie grote volks
groepen (Serviërs, Rroaten en Slovenen) 
zijn wel alle van slavische oorsprong en 
hun eigen volksiiard en kaïakter is vaak 
meer kuituurhistorisch dan etnisch of 
taalkundig bepaald. 

De Sloxcnen vormen wel een taalkun 
dig van de anderen onderscheiden 
groep : zij hebben een eigen taal en li
teratuur. Tussen het Kroatisch en het 
Senisch zijn er dialektische afwijkingen, 
maar beide volkeren gebruiken liet Ser-
vokroatisch als kultuurtaal De .Serviërs 
zijn echter meer naar het zuiden en oos 
ten georiënteerd, l>ehoren tot de orto 
dokse godsdienst, gebruiken het k\ril i 
sche alfabet, terwijl de Kroaten meet 
westers-geörienteertl waren (zoals trou 
wens ook de Slovenen), tot de katolieke 
godsdienst behoren en het lati'n<;e sdirif' 
gebruiken. 

Hoewel Slovenië tot tie zuMtslavische 
republiek behoort. be<loelt men met 
zuidslavische letterkunde gewoonlijk al 
leen de servokroatische 

Met Ivo .Andric en Miroslav Krleza 
behoort Miodrag Bulatovic tot het 
triumviraat dat op dit ogenblik repre-
zentatief is, of altans geacht woi-dt, voor 
de moderne servokroatische letterkunde 

Over het « geval Bulatovic » werd heel 
wat gesproken. De Nfontenegrijn Bula
tovic van wie wij onlansjs hier « De Ro
de Haan vliegt hemelwaarts » bespra
ken, leefde in armoedige omstandighe
den, las voor het eerst een boek toen hij 
zestien was, trok naar Belgrado waar hij 
als kellner, schoenpoetser en met allerlei 
andere stielen zijn kost verdiende. Hij 
liep er school en behaalde het diploma 
M.O., schreef intussen en debuteerde in 
1956. zesentwÏTïtig jaar oud, met ~en 
bundel verhalen. Daarop volgde de ro
man e Wolf en Klok » in 19.58, « De 
rode Haan » in 1959 en tenslotte « De 
Held op de Ezel » in 1965. Het boek 
beleefde een ware triomf, verscheen in 
engelsi. amerikaanse, spwanse, zuidame-
rikaanse en duitse edities en een ameri 
kaanse uitgeverij liet een pocketuitgave 
verschijnen op 1 miljoen exemplaren. 

In Joego-Sla\ ië zelf, waar de roman 
verschenen was in afleveringen in een 
literair tijdschrift, werd de reeds voor
bereide boekuitgavp verboden, uit poli 
tieke overwegingen... 

Het boek van Bulatovic kreeg niet al 
leen het aureool van de politiek-vervolg-
de, het werd daarenboven nog afgeschil
derd als een pornografisch boek. 

Wij willen hier geen diskussie begin
nen of uiteenzetting geven over de g^ens 
en het onderscheid tussen pornografie en 
kunst. Dat Bulatovic geen blad voor de 
mond neemt, dat zijn «Held op dcEzel» 
geen patronaatsliteratuur is en zelfs een 
bepaalde k e ^ e w o o n t e veronderstelt, een 
kennis van de niet altijd goed te keuren 
maar nu eenmaal aanwezige tendensen 
en geplogenheden in de moderne litera
tuur, willen wij geenszins betwisten. De
ze rabelaisiaanse erotiek lijkt ons noch

tans aan een veel natuurli jker bron te 
ontspringen dan het pansexualisme van 
een Miller of de vuilschrijverij « pour 
épater Ie bourgeois » bij menig debu
tant in onze kontrijen. 

In zijn « Rode Haan » is reeds dit 
specifieke volkse, « balkanse « aanwezig, 
dit bonte en levendige, ongeordende en 
dan ook vaak ongebreidelde, balsturige 
en toch weer gevoelige, dit mengsel van 
Slavische onberekenbaarheid en zuiderse 
wellust, Slavische weemoed en zuiderse 
onbezorgdheid, dat kenmerkend is voor 
de meeste Balkanvotkeren : een menta
liteit en volkskarakter waarvan wij bij-
\ oorbeeld in Gregor von Rezory's « Her 
melin in Tschernopol » een poëtische, 
lichtjes - geïronizeerde maar uitgebreide 
schildering vinden. 

Wij vinden dergelijk klimaat en der
gelijke mentaliteit ook weer bij zo di
verse auteurs en nationaliteiten als de 

Roemeen Rebreanu en de Griek Kazant-
zakis (in « Alexis Zorbas )>)• I " deze Bal
kan-verteltraditie gaat de verteller de 
straat op, raapt er niet alleen zijn tema's 
maar ook zijn taal, zijn beelden, het 
fantastische gebeuren in werkelijkheid 
t n droom, het volkse woord tot in zijn 
zuiverste poëtische geslepenlieid of zijn 
scherpste trivialiteit. Het is met dit alles 
dat men dient rekening te houden, vool:-
aleer te gewagen van het pornografische, 
ook al leent het tema en- de gelijkstelling 
door de auteur van oorlog met obsceni
teit zich er toe. \ 

De « held », waarvan in dit verhaal 
sprake, is Malie, café-uitbater in een 
klein montenegrijns stadje in de jaren 
194.')-1944. De Italianen houden het stad
je nog bezet, maar in de bergen zitten 
reeds overal partizanen. Heel het verhaal 
draait tenslotte om de verhouding van 
Malie tot de italiaanse officieren en sol
daten en de plaatselijke overheid. Malie 
bedient aanvankelijk in zijn café de sol
daten niet alleen met drank, maar ook 
met contraceptiva en afrodisische midde
len. Mettertijd voelt hij echter de he-
hoef te om een held te worden. Hij 
spreekt stout, geeft geld aan twee duis
tere kerels d ienamens het vijflionderden-
eenste montenegrijnse leger optreden, 
maar die het geïnde geld nadien gaan 
verdrinken, hangt anti-italiaanse affiches 
uit; di t alles tot grote ontsteltenis van de 
plaatselijke overheid. De Italianen zijn 
eerst door Malic's eigenaardige verande
ring geïntrigeerd, laten hem dan maar 
geamuzeerd begaan en tenslotte beschou
wen zij hem als de officiële lokale ver
tegenwoordiger van het verzet. Wanneer 
hij tenslotte toch heengaat, de bergen in 

FONOPLATEN -

RUBRIEK 

Zoals het reeds traditie geivorden 
is bij de D.G.G. wordt (A>k in 1967 
een grootscheepse intekenaktie inge
richt, xi'aarbij over de hele wereld kan 
ingeschreven worden op verschillende 
fonocassetten tegen sterk verminder
de prijzen. 

Hierna geven we een overzicht van 
het nieinve programma. 

1) PETER TSJAIKOVSKY-CAS-
SETTE : 7 langspeelplaten stereo 
voor 1.575 fr. in plaats van 2.765 fr. 

Ondei- leiding van Herbert von 
Karajan, wellicht de beroemdste diri-
fjent van onze dagen, spelen de Ber
liner Philarmoniker en de Wiener 
Symphoniker de simfonieën nrs. 4, 5 
en 6, het vioolconcerto in D, het eer
ste pianokoncert (tvel zeer populair) 
en enkele kleinere overbekende xver-
ken : de Seienade v(X>t Strijkers, de 
Notetikrakersuite, de Ouverture 1812 
(waaraan elke flamingant het sadisti
sche genoegen beleeft dat de Marseil
laise er muzikaal ivordt vermoord), 
het lialiaaiis Cappricio en de Slavi
sche Mars. 

Een uitgebreide keuze, die wel een 
zeer volledig beeld brengt van Tsjai-
kovsky, met zijn gebreken (ah de K>p-
gezxvollen toon van sommige delen), 
maar ook met zijn grote kwaliteiten 
die tot uitine komen in schitterende 
orkestmuziek, door Karajan met de 
nodige zwier en hartstocht vertolkt, 
en in de vioolpartitiiren waar deze 

Slavische komponist onsterfelijke mu
ziek heeft voortgebracht. " 

2) JOZEF HAYDN-CASSETTE : 
3 stereoplaten voor 675 fr. in plaats 
van 1.185 fr. 

Het werk dat hier xvordt gebracht 
zijn « Die Jahreszeiten >, uitgevoerd 
door de Wiener Symphoniker onder 
leiding van Karl Böhm, met het Wie
ner Singverein en de solisten Gundida 
Janowitz (sopraan). Peter Schreier 
(tenor) en Martti Talvela (bas). Dit 
levenslustig oratorium is o.i. te weinig 
bekend bij vele meSomanen. Wij ne
men ons dan ook voor (mede gelet 
op de gunstige en in verhouding zeer 
lage prijs) hierop uitvoeriger terug 
te komen. 

3) MOZART ; DON GIOVAN
NI : 4 stereoplaten voor 900 jr. in 
plaats van 1.580 fr. 

Bij dit overbekende meesterxverk 
van de Salzburger hoort niet veel in
leiding. Zeggen we enkel dat deze 
opera, wellicht een der mcXiiste van 
alle, xuordt vertolkt door het Oikest 
van het Nationaal Teater van Piaag 
onder leiding van Karl Böhm en dat 
een pleiade eersterangsartisten eraan 
medewerkten, o.m. Dietrich Fischer-
Dieskau, Birgit Nilssen, Peter Schrei
er en Martti Talvela. 

Een geïllustreerd tekstboek verge
zelt deze cassette en maakt het bezit 
eyvan no^ aantrekkelijker. 

4) ANTON BRUCKNER - SYM
FONIEËN : 11 langspeelplaten voor 
1.S50 fr. in plaats van 4.345 fr. 

Voor de eerste maal werden alle 
negen de simfonieën van deze origi
nele 19de eeuwse komponist in één 
uitgaxie samengebracht. Wij menen 
xi'el dat deze cassette zich meer richt 
tot een gespecializeerd genre van 
muziekliefhebbers. Bruckner is inder
daad niet zo .gemakkelijk; zijn trage 
bexcegingen, vol majesteit en klank-

WU 

naar de partizanen, tot grote droeflieid 
van alle italiaanse officieren en soldaten, 
wordt hij door de anderen evenmin au 
sérieux genomen en zelfs gewantrouwd. 
Na de kapitulatie en de terugtocht der 
Italianen keert hij ui t de bergen naar 
het stadje weer, gebonden op een ezel, 
om er tragisch te sterven... 

De erotische perikelen van officieren 
en soldaten en van onze held zijn slechts 
de stoffering voor dit verhaal, dat zo in 
enkele zinnen samengevat erg banaa l 
kan lijken; een mengsel van erotiek en 
sociale kritiek, balkanees-heftig en onge
breideld in woeste orgieën van gebeurte-
nis, beeld en taal. Maar dit boek is méér 
dan dat, ook al kan aan de spot zowel 
met het « heldhaftige » italiaanse leger 
als met het in Joegoslavië sakrosankte 
paï t izanendom niet voorbijgezien wor
den. De poging tot zelfbevestiging van 
Malie (dat letterlijk u de kleine man >> 
betekent) zou een komisch intermezz» 
kunnen zijn, indien zij niet zo tragisch 
eindigde, indien zij niet tot zelfvernieti
ging leidde. 

Hier is een andere Don Quichotte , 
niet in een wereld van ridders en helden, 
maar van lafaards, profiteurs, lichte-
kooien en aanstellers, een wereld waarin 
de oorlog de moraal heeft gedood. De 
italiaanse majoor die een boek « De T i j d 
der Schande » schrijft, is de dubbelgan
ger van de auteur . Zijn tezis lu id t : 
« Oorlog, roem en obsceniteit zijn het
zelfde ». Het is dan ook de tezis van d i t 
boek, dat benevens kontroversen van po
litieke, ook bezwaren van morele aard 
heeft opgeroepen... Of deze bezwaren te
recht of ten onrechte aangevoerd wor
den : zij doen niets af aan de onbetwist-
baar-literaire waaide van dit boek, waar
naast menig ander sociaalkritische of 
oorlogsroman smaakt als een glas slap 
bier na een sterke, bloeddoort intelendc 
si i wow ie. 

Miodrag Bulatovic : « De held op de 

Ezel » - Paperback - 383 bh. - Fl. 12.59. 

J.M. Meulenhoff - Amsterdam. 

rijkdom, zullen wellicht velen af
schrikken, mede gelet op de omvang 
van deze uitgave. Toch valt het niet 
te ontkennen dat Bruckner in onze 
tijd meer en meer waardering vindt, 
waardering die tot uiting komt in de 
zorg die aan deze platen werd be
steed en waarbij de originele kompo-
zitieteksten worden gex,\}lgd door de 
Berliner Philarmoniker en het beiers 
radio-simfonieorkest onder leiding 
van Eugen Jochum. 

5) GEORG PHILIPP TELE-
MANN-CASSETTE : 5 stereoplaten 
voor 1.125 fr. in plaats van 1.975 fr. 

De beroemde tijdgenoot van Bach 
was de eerste die een muziektijd
schrift uitgaf, met de naam « Der ge-
treue Musikmeister >. Het bevatte 
korte en lange stukken voor alle mo
gelijke instrumenten of tt)or zang. De 
Archiv-produktie van de D.G.G. 
brengt nu het hele tijdschrift tot 
klinken op originele harokinstrumen-
ten. Een kluif voor de liefhebbers en 
een mooie hulde aan de nagedachte
nis van Telemann, die 200 jaar gele
den stierf. 

Een of meer van deze cassetten kun
nen besteld worden hij uxv platen
handelaar. De gunstvoorwaarden gel
den van 1 september 1967 tot 15 ja
nuari 1968, waarna de normale prij
zen gevraagd worden. Het zijn 
pracht geschenken vcfor de eindejaars-
feesten, met telkens een geïllustreerde 
brochure bij de cassette. Folders kun
nen gratis bij uw platenhandelaar be
komen worden. 

De intekenaktie wordt muzikaal ge-
xllustreerd, zoals gewoonlijk, met een 
speciale promotieplaat die dit keer 
van Tsjaikovsky enkele uittreksels 
brengt, en de volledige Slavische Mars 
en Fantasie-ouverture Romeo en Ju
lia. Tegen de lage prijs van 120 fr. 
kan men horen hoe Karajan zich t>p 
deze stukjes uitleeft. 

STEF. 
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HABITAT '67 
Woonkultuur in de toekomst 

vormt het tema van de repor
tage van Geert Bekaert en Lu-
do Bekkers. Zij gingen daar
voor een kijkje nemen in Mont
real. Naar aanleiding van de 
wereldtentoonstelling kreeg 
Moshe Savdie, kanadees archi-
tekt van Israëlische afkomst, de 
opdracht om een projekt af te 
wikkelen dat een nieuwe vorm 
wil zijn van gemeenschappelijk 
wonen en reeds enkele stadia 
vooruit loopt op de gangbare 
opvattingen van het eigentijd
se flatgebouw. De idee was 
niet nieuw, want Le Corbusier 
was er reeds mee vertrouwd ; 
maar Savdie is de eerste die 
haar in praktijk brengt, wat 
dan ook het revolutionaire van 
het opzet uitmaakt. Op het oor
spronkelijk plan staan niet 
minder dan duizend wooncel-
len getekend — een cel ziet er 
ongeveer uit als een groot lu
ciferdoosje — waarvan er in 
Montreal echter slechts hon
derdvijfendertig werden opge
trokken, trapsgewijze op el
kaar. Ook de nodige winkel
centra, scholen, sportterreinen 
en alles waaraan een woon
wijk behoefte heeft om vlot te 
kunnen leven, horen daarbij. 
Naargelang de behoeften van 
de bewoners, zijn er flats be
schikbaar met één, twee of 
drie cellen, waarbij elke cel 
uitloopt op een terras. De wo
ningen zijn op drie niveaus 
verbonden door straten, met 
veiligheidglas overdekt. Moshe 
Savdie heeft een zo groot mo
gelijke persoonlijke bewegings
vrijheid voor de bewoners be
tracht, maar is daarin niet he
lemaal geslaagd. (Donderdag 
26 oktober - 21ul5, Blrussel -
Ncd.). 

BAUDELAIRE 
Aan deze grote franse letter

kundige die in 1821 te Parijs 
werd geboren en vooral als 
dichter bekendheid verwierf — 
maar ook prozaschrijver en 
vertaler was, wijdt Antoon Ca-
rette vanavond een uitzending. 
Zij kwam tot stand met be
hulp van het opstel dat Paul 
De Wispelaere in de vorm van 
een scenario heeft geschreven. 
De samenstellers van het pro
gramma willen zoveel mogelijk 
de specifieke mogelijkheden 
benutten die het medium tele-

vizie biedt. Het is nu precies 
honderd jaar geleden dat Bau
delaire na een langdurige ziek
te in zijn geboortestad over
leed. Weliswaar vormt zijn 
dichtbundel « Les Fleurs du 
Mal » het werk dat hem onster
felijke roem bezorgde, maar 
het programma wil veeleer 
licht werpen op zijn hele lite
rair-historische figuur. (Zon
dag 22 oktober - 22u - Brussel 
Ned.). 

'jECOft BULYTSJOW 
EN ANDEREN 

Dit toneelspel is van russi-
sche oorsprong en werd in het 
duits vertaald door Gisela 
Drohla. De auteur, Maxim Gor
ki heeft vooral naam gemaakt 
als epi.ïch en dramatisch dich
ter. Hij werd in 1868 geboren 
als zoon van een arme schrijn
werker; ook in zijn 'itere le
ven kende hij veel ontbering, 
daar zijn bestaan samenviel 
met een drukke periode van 
politieke omwentelingen. Zijn 
werk werd dan ook essentieel 
geïnspireerd door de tijdsom
standigheden. Op zestigjarige 
leeftijd kwam de idee bij he^a 
op in vijf drama's de ontwik
keling van de russische samen
leving te schetsen tijdens de ja
ren 1917 tot 1930. Slechts drie 
stukken, waaronder Jegor Bu-
lytsjow, zagen het levenslicht. 
Het verhaal speelt zich af in 
het Rusland van de tsaren, 
kort vóór 1917 : net zoals zijn 
land is ook Jegor ziek. De toe
komst ziet er somber uit en de 
mensen zijn ten prooi aan 
angst en bijgeloof. Bang voor 
de dood, ontbiedt de rijke Je
gor priesters aan zijn ziekbed. 
Maar zij hebben het enkel op 
zijn geld gemunt. De revolutie 
breekt uit en de verwarring be
reikt nu pas haar hoogtepunt. 
(Vrijdag 27 oktober - 21ul5 -
Brussel Ned.). 

TEN HUIZE VAN... 
Camil Van Hulse werd dit 

jaar zeventig, zijn geboorte
stad Sint-Niklaas zevenhon
derdvijftig. In 1923 week deze 
Vlaamse toondichter uit naar 
de Verenigde Staten, waar hij 
het zuiden van Arizona koos 
als verblijfplaats. Om de twee 
jaar komt hij echter even te
rug en bezoekt hier familie en 
vrienden. 

« Jegor Bulytsjow en anderen >, — toneelspel van Maxim Gorki (programma van de N.D.R.-Ham-

buig). Brussel Ned. 21.10:61. 

« Ten huize van ... » Kamiel Van Hulse, vlaams toondichter in 
Amerika. Brussel Ned. 23.10:61. 

Naar aanleiding van de ver
jaardag van zijn stad heeft hij 
een gedicht van Anton van 
Wilderode, « Ballade van d* 
zes ridders », op muziek ge
zet. Zijn oeuvre omvat echtes 
heel wat meer : orgelmuziek, 
missen en motetten, oratoria 
en kamermuziek. Met sommi
ge werken oogstte hij veel of
ficiële bijval en waardering 
aan de overzijde van de oce
aan. Die muzikale aanleg erfde 
Camil van zijn ouders : zijn va
der was koster-kapelmeester, 
zijn moeder was pianiste. Tij
dens zijn jeugd heeft hij gestu
deerd aan het konservatorium 
te Antwerpen, waar hij lessen 
volgde bij Edward Verheyden 
en Lode Mortelmans ; één van 
zijn medestudenten was Lode-
wijk De Vocht. In Amerika 
stuwde zijn liefde voor muziek 
hem hogerop : hij behaalde 
een masters degree aan de uni
versiteit van Tucson. Later 
maakte hij talrijke koncert-
reizen, ook in Zuid-Amerika, 
met eigen werken op het pro
gramma. Hij behaalde een 
twintigtal prijzen voor kompo-
zitie en krijgt ook regelmatig 
opdrachten van uitgevers en 
koren. (Maandag 23 oktober -
21ul5 - Brussel Ned.). 

BESCHULDIGDE, 
STA OP 

In 1844 veroorzaakte een op
hefmakende gebeurtenis heel 
wat opschudding in de rustige 
Kempen. Iemand had zich 
schuldig gemaakt aan moord : 
op de burgemeester van Geel. 
Twee mogelijke oplossingen la
gen voor de hand : ofwel was 
de dader een geesteszieke, of
wel ging het hier om een poli
tieke moord. Deze laatste h ipo 
teze wordt gestaafd door het 
toenmalige politieke klimaat in 
ons land. We bevinden ons im
mers in de periode die volgt op 
de belgische onafhankelijk
heidsverklaring. Ook in Geel 
werd tussen unionisten en 
orangisten — aanhangers van 
het huis van Oranje in de Ne
derlanden — een verwoed ge
vecht geleverd, wat verklaart 
dat de burgemeester ongetwij
feld af te rekenen had met po
litieke tegenstanders. Er blijft 
nog een derde vraag open : be
schikt de verdachte geesteszie
ke werkelijk niet over al zijn 
vermogens of veinst hij ? De 
rekonstruktie van het proces 

zal meer licht werpen op deze 
zaak. Julien Schoenaerts ver
tolkt de rol van de verdachte 
geesteszieke, Mathieu Groonen-
berghs is voorzitter van de 

rechtbank en het openbaar mi
nisterie zetelt in de persoon 
van Gabriel Traest. (Dinsdag 
24 oktober - 20u25 - Brussel 
Ned.). 

Op de Vlaamse TV 
ZATERDAG 21 OKTOBER 
16 00 . Volksuniversiteit — 18 55 : 
Zondmonnetie — 19 00 : Flipper 65e 
• tl : De leugen von Bud — 19 25 : 
Autorama — 19 52 - Mededelingen 
- Hier spreekt men Nederlands — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 • De Filosoof van 
HogeiTi Derde afl — 21.00 . Groeten uif 
Boedapest — 21 45 ; Echo — 22.15 : 
Geheime opdracht 3e afl . Gevaarlijke 
inzet — 23 05 ; TV-nieuws 

ZONDAG 22 OKTOBER 
14 00 : De zoon var de Sahara (1ste 
afl) — 14 15 . Muziek voor jonge men
sen Vondaag : Motieven — 15 05 : 
Altijd op zondog, gevarieerd programma 
met sport en amusement — 17 15 . Paul 
Getty, de eenzome miliardoir — 18 10 : 
Biljarten Belgisch kampioenschap over 
band — 18 30 : Klein, klem kleutertje 
— 18 50 ; Piste, variétéprogrommo — 
19 30 : Liefde onder het dak 1ste ofl. : 
Het appartement zonder romen — 
19 55 : TV-nieuws — 20.15 : Sportweek
end — 20 40 : Speelfilm : Het Westen 
roept u ! Komische film van Ed Buzell 
met Marx Brothers — 22.00 : Baudelaire 
15 gestorven in de zomer — 22.30 : TV-
nieuws 

MAANDAG 23 OKTOBER 
14 05 : Schooltelevisie — 18 55 • Zand-
mannetje — 19.00 : Hobo, de kleine 
zwerver 19e afl : De student — 19 25 : 
Jonger dan je denkt — 19 52 : Medede
lingen .- De Weerman — 20 00 : TV-
nieuws — 20.25 : De vluchteling 17e 
afl : De man op de foto — 21 15 : Ten 
huize von Comiel Van Hulse, Vloamse 
toondichter in Ameriko — 22 05 : Gost-
progrommo De Liberale gedachte en 
octie — 22.35 : TV-nieuws. 

DINSDAG 24 OKTOBER 
14 05 : Schooltelevisie — 19 55 ; Zond-
mannetje — 19.00 ; Tienerklanken — 
19 35 : Kwort-Eefje — 19 52 • - Mede
delingen - Hier spreekt men Nederlands 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 . Be
schuldigde, sta op ! De zaok-Xhenceval 
— 22 10 : Medium — 22 40 . TV-nieuws. 

WOENSDAG 25 OKTOBER 
17 00 : Televisum — 18 00 : Schooltele
visie — 18 55 : Zandmannetje — 19 00 : 
Wie weet, wint — 19 25 : Pre-olympische 
Spelen te Mexico — 19 52 : - Medede
lingen. - De Weerman — 20 00 • TV-
nieuws •— 20 25 . De Dick Van Dyke-
show 42e afl ; De grapjDenmaker —• 
20 50 : Panorama — 22 00 . Gastpro-
gramma. Het vrije woord : Het Willems
fonds — 22 30 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 26 OKTOBER 
14 05 : Schooltelevisie — 18 55 • Zond-
mannetje — 91 00 : Zorro. Te afl : De 
valstrik — 19 25 : Tienetklonhen — 
19 52 : - Mededelingen - Hier spreekt 
men Nederlands — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Mogul 7e afl. : Zo ben ik hier 
begonnen — 21.15 : Habitat 67 — 
21 50 : Première — 22 20 : TV-nieuws 
— 22 25 ! Openingsconcert Deens mu
ziekfestival 1967. 

VRIJDAG 27 OKTOBER 
14.05 : Schooltelevisie — 18 25 : School
televisie — 18 55 : Zandmannetje — 
19 00 : Filmmuseum van de schalerlach 
« Een paardenremedie i met Bobby Dun 
— 19 1 0 : Ziet u er wat in ? — 19 35 : 
Zoeklicht — 19 52 : - Mededelingen 
— De Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20 25 : openingsgala van het Radio- en 
TV-solon te Antwerpen — 21 15 : Jegor 
Bulytsjow en anderen Toneelspel in drie 
bedrijven door Maxim Gorki — 22 40 : 
Pre-olympische Spelen te Mexico — 
23.05 : TV-nieuws 

Onze selektie 
ZATERDAG 21 OKTOBER 
21.45 BRUSSEL N£D. 
ECHO 
21.30 NEDERLAND I 
BRANDPUNT 
Aktual i te i ten. 
22.10 NEDERLAND I 
HITCHCOCK 
Film (engelse vers ie) . 

ZONDAG 22 OKTOBER 
20.40 BRUSSEL NED. 
HET WESTEN ROEPT U ! 
Komische f i lm van Ed. Buzzell met 
de Marx Brothers. 
22.00 BRUSSEL NED. 
BAUDELAIRE IS GESTORVEN IN DE 
ZOMER 
Rekonstruktie van de w e g die de 
franse dichter in de jaren 1864-65 
door ons land heeft gevolgd. 

MAANDAG 23 OKTOBER 
21.15 BRUSSEL NED. 
TEN HUIZE V A N CAMIL V A N HULSE 
Vlaams toondichter in Amerika. 
21.00 NEDERLAND I 
TV-RECHTBANK 
Een reportage van een gef ingeerd 
proces. 

DINSDAG 24 OKTOBER 

20.25 BKUSSEL NED. 
BESCHULDIGDE, STA OP ! 
De zaak Xhenceval . Rekonstruktie 
van een ophefmakend proces uit de 
vor ige eeuw. 

20.45 NEDERLAND I 
TV-RECHTBANK 
Reportages van een gef ingeerd pro
ces (vervo lg van maandag) 

WOENSDAG 25 OKTOBER 

20.50 NEDERLAND I 
PICKPOCKET 
Film. 

DONDERDAG 26 OKTOBER 

20.45 NEDERLAND I 
DE TROOST V A N JE GEZELSCHAP 
TV-stuk. 

VRIJDAG 27 OKTOBER 

21.15 BRUSSEL NED. 

JEGOR BULYTSJOW EN ANDEREN 
Toneelspel in drie bedr i jven door 
Maxim Gorki - Programma van de 
N.D.R -Hamburg. 

21.40 NEDERLAND I 

MIES-EN-SCENE 
Een ontspanningprogramma met i n 
terviews. 
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Eddy Merckx en Patrick Sercu in voile aktie verleden zondag op 

de piste te Gent. 

ZWA:ITE LI|ST 
In onze reeks stukjes over 

doping schreven we dat het 
spijtig is dat er geen Kjst van 
de verboden st imulerende mid
delen bestaat die overzichte
lijk IS, duidelijk en geldend in 
alle landen. 

Er bestond zo'n lijst in ons 
land, onvolledig en voorlopig, 
en er was iets dergelijks in 
Frankri jk en in Italië en in an
dere landen. Maar voor een in
ternat ionaal wereldje als dat 
van de wielrenners, was er een 
opvallend gebrek aan eenheid. 
De Wielerunie heeft nu zo'n 
lijst samengesteld. 

Op het eerste gezicht lijkt 
hij goed overeen te s temmen 
met de belgische, en dat kan 
moeilijk anders . 

Een nieuwigheid lijkt ons 

nochtans het voorkomen van 
hormonen op de zwarte lijst. 
De laatste tijd hoorden wij zo 
links en rechts dat sommige 
renners hun toevlucht namen 
tot die produkten , nu de amfe
tamines in ieder opzicht onvei
lig geworden waren. 

Met het opstellen van deze 
lijst heeft het komitee belang
rijk en goed werk verricht. 

AANPASSING 
GEWENST 

Vóór enkele weken werd de 
Belgische Voetbalbond door 
het gerecht veroordeeld, om
dat hij één van zijn leden ge
straft had, zonder dat de man 
zich had kunnen verdedigen 
zoals het hoort . De rechter 
oordeelde de houding van de 
bond in stri jd met de rechten 

van de mens. 
Nochtans had de bond ge

handeld in overeenstemming 
met zijn reglementen. In de 
grond heeft de rechtbank dus 
die reglementen veroordeeld. 

Nu gaat Jacques Anquetil de 
internat ionale unie van de 
wielri jders een proces aan he t 
been lappen, omdat zij zijn 
uu r r eko rd ongeldig verklaarde, 
gezien Jacques zijn tweeën
veertig veegde aan de bonds
reglementen. 

Een amer ikaanse voetbal
bond zou van de FIFA zo m a a r 
eventjes 900 miljoen frank 
schadevergoeding eisen. Dit 
omda t de FIFA de Amerikanen 
het leven zuur maak t met al 
haa r voorschriften. Daardoor 
kunnen de Amerikanen niet als 
bond erkend worden, mogen 
ze geen internat ionale wed
str i jden spelen, kunnen ze niet 
voldoende spelers aanwerven, 
enz.. 

Zoals men ziet, de reglemen
ten van de verschillende bon
den komen serieus in he t ge
drang en ze worden van over
al jur idisch aangevallen. 

We denken dat men de oor
zaak daarvan moet zoeken in 
he t feit da t de meeste bonden 
nog altijd oordelen volgens 
maats taven, die van p r ima 
kwaliteit waren toen de sport
beoefenaars nog Hefhebbers 
waren, m a a r die nu werkeli jk 
verouderd zijn. 

UND KEIN ENDE 
E r word t al maanden gepa-

laverd over een akkoord tus
sen voetbalbond en televizie, 
betreffende het ui tzenden van 
voetbalwedstr i jden of s tukken 
ervan. E r scheen een overeen
komst in 't zicht, in die zin dat 
de R.T.B, om 19 uu r en de 
B.R.T. om 20.30 uur een repor
tage van 45 minu ten zouden 
mogen ui tzenden van een die 
zondag gespeelde match . 

Naa r he t schijnt was de 

B.R.T. met die regeling niet 
ingenomen (da t zou er nog aan 
ontbreken !) en de grote klubs 
evenmin. De B.R.T. wil recht
s treekse flitsen 's namiddags 
en de klubs vinden een repor
tage van 25 minuten 's avonds 
al meer dan genoeg. 

Nu zou men gaan otidei han
delen op bazis van : 25 minu
ten over één wedstr i jd op de 
R.T.B.; rechts t reekse flitsen 
's namiddags op de B.R.T., vijf 
minuten vóór de match; 90 se-
konden flash-back t i jdens de 
rus t en na de match. Inter-
vieuws na de wedstr i jd naar 
believen. ' 

Wat ons persoontje betreft , 
mag men gerust alles vergeten. 
Zowel de rechts t reekse flitsen, 
waar we niets aan hebben, als 
de uitzending 's avonds, wan
neer we een beter p r o g r a m m a 
dan ouwe voetbal verwachten. 
Voor ons volstaan de beelden 
t i jdens spor tweekend en Lun-
di-Sports al ru imschoots . Met 
daarbi j dan een mooie wed
str i jd af en toe in de week. 

STRIJD 
Op de wielerbaan van Gent 

werd het kampioenschap van 
België 100 ki lometer ploeg-
koers « betwist ». 

Dat de ploeg Merckx-Sercu 
zou winnen s tond vast . Ze 
wonnen al dr ie keer, w a a r o m 
dan geen vierde maal ? Trou
wens, wie. zou hea -Uoppen ? , 

Ed en Pat hebben e r een fa
meus s tuk van gemaakt . Ze 
hadden kunnen winnen zonder 
zich in te spannen, m a a r in 
plaats daarvan hebben ze e r 
van bij de aanvang ducht ig de 
pees opgelegd. Met katastrofa-
le gevolgen, w a n t de tweede 
ploeg eindigde op zo m a a r 
eventjes negen ronden. 

Het pleit wel voor de wieler
kampioenen (Sercu snelheid, 
Merckx op de weg) dat zij vol
doende beroepseer hebben o m 

de betalende toeschouwers , en 
het waren er veel, waar voor 
hun geld te bieden. 

ALTIJD OP ZONDAG 
De Vlaamse T.V. is ges tar t 

met een nieuw p r o g r a m m a : 
Altijd op zondag. Het is een 
zondagnamiddagedit ie , en d a a r 
mocht inderdaad wel eens w a t 
aan gedaan worden. En h e t 
brengt afwisselend wat spo r t 
en wat show. Een « licht » pro
g ramma dus. 

We hebben verleden zondag 
niet de hele ui tzending gezien. 
Een definitief oordeel k u n n e n 
wij bijgevolg zeker niet vor
men. 

De formule lijkt ons niet 
kwaad. Voor een luie zondag
namiddag met zetel, borre l e n 
sigaar is het allicht moeil i jk 
genoeg. Het showgedeelte inte
resseert ons hier niet. Ter lopps 
gezegd, wij vonden het minder
waardig. Of moet « licht » n u 
eenmaal « ki tsch » zijn ? 

Voor de spor t waren er — 
voor ons — toch ook een p a a r 
dingen op te merken . Men 
heeft veel over voetbal gepraa t 
m a a r we hebben er geen ge
zien. E r waren een heel stel 
spor tvedet ten in de s tudio , 
m a a r vermits een spor tvede t te 
nu niet noodzakeli jk een T.V.-
vedet te is, vinden wij he t n ie t 
noodzakeli jk s teeds m a a r op 
sport lui in burger te moe ten 
zi t ten ki jken. Vooral als die 
jongens m a a r moe ten dienen 
o m vers tandige vragen in d e 
aa rd van « wa t denkt ge van 
die voetbaluitslag ? » te beant
woorden. 

I n zijn geheel leek he t sport-
gedeelte ons wa t te oppervlak
kig. Zonder da t he t p rogram
m a moet ui tgroeien to t een 
soort s tudiedag, zou m e n e r 
toch wel eens een onderwerp je 
mogen aansni jden, da t he t be
spreken waa rd is . 

GROTE STAP 
^^ I] hebben de induik dal onze 

baas met bepaald overloopt van sim-
patte voor de geel-blauwe tneeider
heid lil parlement en legering, maar 
we wagen het .*jrh maar te zeggen dat 
de vooischujten ter beveiliging van 
de rennets, vervat in het koninklijk^ 
besluit van 3 oktober, ons een goed 
werkstuk lijken. Er moet trouwens 
lang aan gewerkt zijn, want er zijn 
veel — al te veel — doden gevallen 
langs de koeisomlopen, eer er wat aan • 
gedaan weid. 

Mam nu is het zo ver. En al woidt 
ei links en rechts wat gezeurd en al 
zijn er specialisten aan het zoeken 
naai de klassieke gaatjes in het even 
klassieke net, in zijn geheel mag het 
koninklijk besluit er zijn. 

Het bevat eigenlijk twee S(X>itei 
bepalingen. 

De eerste groep behandelt de orga-
nizalie van de xcielerwedstrijden ze'/-

Hiei is weinig nieuws. Het betreft 
vooischiiften die door de goede orga-
nizatoien al lang in acht werden ge
nomen en die nu, zo men wil, hun 
wettelijke bekrachtiging kregen. 

Wc lezen erin dat voor en achter ie-
dei e koers een wagen moet rijden, 

met de nodige waarschuwingen V(X>r 
de andere iveggebiuikeis. Achter ie
dere koers moet ook een ambulantie-
wagen rijden, met minstens een ver
pleger aan boord. De « arrivee » moet 
gelegen zijn op een recht stuk weg 
van minstens 300 m lang en 6 meter 

Jbreed; langs weerszijden van de 
straat moeten afsluitingen aange
bracht wolden over een lengte van 
350 meter. 

V-ooi iedere wedstrijd moet een 
veianlxüooidelijke hjersdiiekteur aan
geduid worden (de man die op het 
matje geroepen woidt als ei iets mis
loopt?). 

De niiichters moeten een verzeke
ring aangaan die alle schade, door 
hun kocis aangericht, veigoedt. Zij 
moeten tivee maand op vooihand de 
vergunning aanvragen aan de buige-
meester, die ze toestaat binnen de 
acht dagen (\}f weigeit als er iets 
niet in oide is). 

Het zijn bijna vanzelfsprekende 
dingen. Eerder een bevestiging van 
een toestand dan een nieuwe regle
mentering. Door het feit dat de ge
bruiken wet werden, wordt het mis
schien een tikkeltje moeilijker voor 

de kleine organizatoren (de afsluitin
gen bij voorbeeld), maai er rijzen — 
denken wij — geen onoverkomelijke 
moeilijkheden. Zodat in feite alleen 
de knoeiers tVor een nieuwe toestand 
komen te staan. En daai zal geen en
kel weldenkend mens spijt ovei heb
ben. 

Vooi de renneis zelf zijn er wel 
nieuwigheden'en zelfs belangtijke. 

In principe mag geen enkel min-
deijaiige koetsen, tenzij met de ge
schreven toestemming van zijn vader. 
Gedaan dus met stiekem, tegen vadeis 
wil in, een koerske te gaan rijden in 
plaats van naar school te gaan. 

Geen wielerwedstrijden vooi kinde
ren onder de vijftien jaar. Erg voor 
de kinderkoersen te Walem . 

Voor renners van 15 ^l 17 jaar 
maar één koers per week. Evenals 
voor meisjes van 17 tot 19 jaar. 

Voor renners van 17 tot 19 jaar 
hoogstens twee wedstrijden van maxi
mum 80 km. 

En tot 21 jaar dus telkens de vader
lijke toestemming. 

Over dit alles xcaakl de kocisdirek-
teur. ledei rennei zal een « boekje > 
hebben, waai in de koeisdirekteur de 
wedsltijd waai aan de rennei deel
neemt, inschrijft. Bij de volgende 
koers kan de diiekteur ter plaatse 
dan vnmiddellijk zien, of de lenner 
die week al niet het toegelaten masi-
mum gei eden heeft. 

Dat boekje zal ook toelaten de kon-
tiole over de renner te verstrengen. 

Een « slimme > heeft ons al doen 
opmerken dat de direkteur eventueel 
een koers kan vergeten op te tekenen, 
of een opgetekende veigeten te zien. 
Wij denken dat geen enkel koeisdi-
rekteur het riziko zal willen lopen, 
x,\}or dergelijke « vergetelheden > eens 
tot bij de rechter te wandelen... 

In aitikel 10 lezen we dan nog vol
gende zinssnede : « ...mits zich te ge-
diagen naar de door ons te stellen re
gelen ter VOOI koming van ongevallen 
veroorzaakt door de gebrekkige ge
zondheidstoestand van de renners >. 
Dat lijkt ons de deur open te laten 
voor het instellen van (wenselijke) 
medische konlioles, waai\3ver verder 
evenwel niet gesproken woidt. 

Wel, we denken dat deze voor-
schiiften, voor orgariizatoi en en voor 
tenners, met de dopingskoiitrole en 
met eventueel geneeskundig onder
zoek, al heel wat kunnen bijdragen 
tot de beveiliging en gezondmaking 
van de renners. 

Veel zal nog afJiangen van de bur
gemeesters. Wanneer die weikelijk 
geen enkele inbreuk zullen dulden op 
deze reglementen en doodgewoon 
stai tvet bod zullen opleggen daar 
waar iets niet in oide is, dan zal de 
wielersport een }ieel stuk veiliger 
worden. En dat werd lioog tijd ! 
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Waarom nog bouwen 
op eigen grond 

De n.v. EXPANSIE bouwt bij Brussel en Leuven 
(dicht bij uw werk) woningen in haar integrale ver
kavelingen. Deze zijn nu reeds een begrip in onze 
eigentijdse architectuur. 
SchiHerend uitgeruste woningen (3-4-5 slaapkamers, keuken, 
badkamer, centrale verwarming, garage, aangeleg^le tu in) . 
Uw woning tegen een integrale prijs (eigen fmancierings-
dienst) zonder latere verrassingen. 
Door hun hoge huurwaarde betekenen deze woningen ook 
een uitstekende geldbelegging. 
Werven te Grimbergen en Bertem. 

MEER INLICHTINGEN BIJ 

N.V. 
Smaragdlaan, 61 

B R U S S E L 4 

Tel. : 02/35.04.01 - 33.05.36. 

1 

AL AL KEUKENS 
P.V.B.A. 

Ergerstraat 161 , 
Erps-Kwerps 

vraagt voor de 

• 
uitbreiding 
van het bedri jf 

ernstige en 
bekwame 
medewerkers : 

- verkopers 
- technisch bediende 
- tekenaar-opmeter 

Schriftel i jk 
soliciteren 

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

Zojuist verschenen : 

DR. WILFRIED DEWACHTER 

DE WETGEVENDE VERKIEZINGEN ALS 
PROCES V A N MACHTSVERWERVING 
I N HET BELGISCH POLITIEK BESTEL 

392 bladzijden, prijs : 590 fr. 
Wat voor soort mensen stemmen op de C.V.P., op de B.S.P., op de 
P.V.V., op de Kommunistische Partij, op de Volksunie, blanco ? Waf is 
het motief van hun partijkeuze ? Hoe functioneren de verkiezingen 
als competitie om de macht in het belgisch Parlement ? Hoever reikt 
de invloed van onderw/ijs, gezin, klasse, godsdienst ? Deze en soort
gelijke vragen vi/orden objectief-wetenschappellik onderzocht door 
de jonge leuvense doctor Wilfried Dewachter. 

Wie zich Op enigerlei wijze met belgische 
politiek inlaat kan dit boek niet missen. 

STANDAARD WETENSCHAPPELIJKE UITGEVERIJ 
BELGIELEI 147, ANTWERPEN 
Verkrijgbaar bij de erkende boekhandel. 

LE PRINCE CHARLES 
Comte de Flandre 
zal vermoedeli jk op het appèl van 
5 november ontbreken. 
Monseigneur hoopt evenwel dat laten, leenmannen en 
vazallen MET DUIZENDEN zullen betogen 
én de vlag van het graafschap VLAANDEREN hijsen. 

Son Altesse verwijst daarbij gaarne naar de 

Nationale Bevlaggingsaktie 
Waterstraat 133, Sint-Amandsberg 
Tel. (09)51.15.83 

Vraag een folder met de afmetingen en prijzen van katoenen, 
wollen en nylon leeuwevlaggen. 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering _ n r- \ / r- T 
Poort gans in alunfiinium. Omlijsting B K C V t T 
In gephojsfateerde staalplaat. 
Zeer lichte bediening. 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

2 3 0 9 8 

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

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 
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De hele politieke wereld stond deze week 
te drummen aan de tribune van de aktuali-
teit. Wie daar als mislukte klown terecht 
kwam was in elk geval de vla^mse CVP, die 
er weer eens scKitlerend in lukte de vlaamse 
banbliksems op zich te trekken of, elektoraal 
uitgedrukt, de poten onder haar eigen zetels 
af te zagen. 

De vlaamse socialisten hebben de grootste 
slag op de trom gedaan. 

Zo maar uit overtuiging, zegt Jos Van Eyn-
de. Uit schrik voor de Volksunie, merken an
dere komnienlatoren op. Hoe ook, we hopen 
dat ie gelijk bij hun waals-vlaams akkoord 
van 1929, waarin o.m. kultuurautonomie voor
zien was, ^veer geen dertig jaar nodig neb
ben om iets te verwezenlijken van wat als ais 
noEC steeds tot het minimalisme behoort. 

En dan was er ook de gesmoorde knal van 
de « grote » interpellatie Larock. 

D E N I E U W E G A Z E T 

Ergens hadden de lammeren van de CVP 
een z^vart schaap nodig om blatend den volke 
kond te doen waarom ze niet meegaan op 5 
november. 

Dat zwart schaap prof. Verhulst bijt te
recht van zich af tegen zoveel CVP-schijn-
heiligKeid. 

« Amierzijds ontwaart prof. Verliulst een 
winstpunt, maar tevens een tegenstrijdigheid 
in de CN'P-niededeling. Hij verklaarde ons : 
Ik neem aktie van het feit dat de vfoanise 
CV'F-fiakties zich met de objektieven van de 
betosin" akkoord verklaard hebben. De 
vla:imse CN'P verwerpt dus ook het plan tot 
ontsluiting van de provincie Brabant inet het 
oog O]-) de inplanting van de leuvense univer
siteit in de brusselse agglomeratie, hetgeen 
een aanval tegen hun voorzitter betekent. Er 
is een tegenstrijdigheid. In de officiële ver
klaring van het communiqué van de CVP-
frakties .staat, dat het tegen de persoon j,e-
richt is van de h. Honben. In de tekst In 
c Doorbiaak » is hiervan geen sprake. 

Het gaat absoluut niet tegen de persoon 
van de--h. Houben. Absoluut niet. Het gaat 
tegen het plan. De h. Houben kan hier gerust 
buiten beschouwing gelaten. Want ik weet 
zelfs niet in hoeverre hij zelf acliter zijn plan 
staat. 

Dan vindt ik het overdreven te spreken van 
c ergerlijke dubbel/innigheid ». Men vreest 
dat er slogans zouden zijn, zoals « Weg met 
Houben ». Welnu, de slogans zijn officieel 
vastgesteld. 

— En van zulke slogan is er geen sprake ? 
— Natuurlijk niet. Er is zorgvuldig voor ge

zorgd, dat de betoging in de slogans niet te
gen de ix)litieke partijen gericht zijn. » 

HET VRIJE WAASLAND 
Femand De Bondt, ondervoorzitter van de 

VVB, is in dit wase blad evenmin mals voor 
de vlaamse CVP. 

« De beste propaganda voor de eensgezinde 
en posilief-opgevatte algemeen-Vlaamse 5-no-
vemberbetoging is deze week uitgegaan van 
de vlaamse CVP-traktles van Kamer en Se
naat ! De bekendmaking van hun beslissing 
niet mee te doen — alhoewel ze volledig ach
ter de doelstellingen van de betoging staan — 
steunt, zeggen de CVP-irakties, zowel op tak-
tlsche gronden als op verontwaardiging over 
een uitlating van prof. \ . Verhulst, voorzitter 
van het Willemsfonds, in een Interview over 
de betoging toegestaan aan « Doorbraak », 
weekblad van de Vlaamse Volksbeweging, in
terview waarin prof. Verhulst de CVP-parle-
nientariërs uitnodigde om hun voorzitter 
m b.t. het zogenaamde plan Houben niet te 
volgen. 

\Vat de taktlsche overwegingen betreft! 
Daarover kan men tot in de oneindige rede
neren. In elk geval zal de betoging te Ant
werpen — Ingericht op de breeclste basis die 
na 1945 ooit op Vlaams gebied in ons land 
heeft bestaan, en dat zien de CVP-parlemen-
tariërs ook wel al te duidelijk — tans het 
enige afdoende middel blijken om de eisen 
van de vlaamse gemeenschap in de politieke 
aktualilelt te brengen, niettegenstaande de 
regering zich achter stapels volmachtbcslui-
ten verschuilt en de parlementsleden niet 
meer goed weten welke inhoud zij aan hun 
mandaat moeten geven. Tenzij dat zij voorals
nog te Brussel een gratis vergaderlokaal heb
ben oin van daaruit de vlaamse kuituur- en 
strljdverenigingen te bekampen ! n 

«t In elk geval, dank mede aan de ongewil
de propagandazet van de CVP-parlements-
groej-ien, wordt de betoging van 5 november 
in de kijker geplaatst. De Vlamingen van alle 

opinies zullen niet thuisblijven, integendeel : 
zij zijn hnmers gewoon van « van verre » ge
volgd te worden. » 

EUROPE-MAGAZINE 
Ging op onderzoek uit in verband met wat 

volgens sommigen de echte reden zou zijn 
van de CVP-vaandelvlucht. Ze willen de so-
sialisten niet kwaad maken zogezegd. En dit 
terwijl bv. senator Dequeecker (ESP) te 
Deurne voorzitter is van het 5 november-ko-
mitee. Hoewel bij de ESP de dubbelzinnig
heid rond de betogingsdeelname ook groot is, 
ofschoon de ESP dan toch in de oppozitie 
zit. 

« De vlaamse socialisten, die wij hierover 
ondervroegen schijnen in elk geval niet geër
gerd te zijn met de eventuele deelneming van 
de vlaamse CN'P-parlementsleden aan de be-

Sommige vlaamse socialisten verklaarden 
ons principieel akkoord te zijn met de doel-
.slellingen van de betoging. 

Volksvertegenwoordiger Van Hoorick 
(Aalst) zei ons zelfs, dat hij aan de betoging 
zou deelnemen als hij een gewone socialis
tische militant was. Maar als lid van de Ka-
mergroep moet hij zich onderwerpen aan de 
partijtucht. 

Oud-nnnister Vranckx ontkende zijnerzijds, 
dat er een tekst van de socialistische partij 
zou beslaan in verband met een eventueel 
akkoqrd. Of er zou een akkoord achter zijn 
rug moeten gesloten zijn » 

DE STANDAARD 
Wat reeds waar was in de gemeentekoaii-

ties op zovele plaatsen in 1964, werkt volgens 
de Standaard nog altijd door het front der 
unitaristen. 

Daaraan houden zowel CVP als BSP-lei-
ding nog steeds vast. 

« De waro reden moet inderdaad elders 
worden gezocht. Ze Is van taktlsche aard De 
Vlaamse CVP meent dat ze haar doeleinden 
enkel met de Vlaamse socialisten kan berei
ken, en wil die niet op de tenen trappen door 
de schijn van een « Vlaamse concentratie » 
met de Volksunie te wekken. 

Maar is deze berekening wel helemaal 
juist ? Het gaat hier toch niet om een zg. 
fascistische of reaktlonalre manifestatie, maa r 
om een optocht waarin ook linkse liberalen 
en socialisten zullen opstappen. Een vooraan
staand mar.Klst als prof. Gerlo staat mede 
aan de leiding. De uiterst linkse demokraten 
van het DAK weigeren de betoging te steu
nen, omdat bepaalde slogans m.b.t. de eko-
nomische demokratle en het federalisme niet 
door de Inrichters aanvaard worden. Over 
het — opzettelijk beperkt gehouden — pro
gramma is een algemeen Vlaamse eensgezind
heid mogelijk. » 

En over het BSP-kongres van Klemskerke 
onderstreept « De Standaard » zowel in zijn 
verslag als in de kommentaar , hoe de grote 
schrik voor de Volksunie toch de hoofdre
den is van een schuchter begin van socialis
tische wijsheid. 

« Wij denken niet Limburgs of Westvlaams, 
zei Van Hoorick, maar Vlaams. Die bewust
wording is vooral sterk bij de jeugd. Indien 
wij niet opletten, zullen wij de jonge kiezers 
verliezen aan de Volksimle. In het arr. Roe-
selare had de BSF in 19(15 slechts 25.000 stem
men tegen 21.000 voor de VU. In St-Nlklaas 
waren er 25.000 BSP-stemmen en 22.000 VU-
stemmen.In heel het Vlaamse land heeft de 
VU reeds de helft van de BSP-stemmen. Elke 
vier jaar komen er 400.000 jonge kiezers bij 
en vallen er 350.000 oude weg. Dat moet een 
waarschuwing zijn. 

Het verzet tegen een verdere uitbreiding 
van de Brusselse agglomeratie was verrassend 
al.gemeen. Dat oud-mlnister Fayat en kamer
lid Gelders, die het gevaar lopen door hun 
Franstalige partijgenoten van de Brusselse 
kandidatenlijst voor het Parlement te worden 
geschrapt, biezonder op het voorplan stonden, 
viel eveneens op en zal de Brusselse federa
tie wel doen nadenken. 

Dat de vrees voor een nieuwe vooruitgang 
van de Volksunie mede aan de basis ligt van 
sommige Vlaamse reakties, lijdt geen tvv'ljfel; 
maar het ware fout die reakties enkel aan 
elektorale berekeningen toe te schrijven. Te 
Klemskerke is een natuurlijke Vlaamse be
wustwording tot uiting gekomen, die te lang 
onderdrukt was gebleven. » 

L A L I B R E B E L G I Q U E 

Ziet knarsetandend ook de VU-zweep de 
ESP weghalen uit de naoorlogse slaap op 
vlaams gebied. 

« Het is duidelijk da t de vlaamse socialis
ten niet ongevoelig zijn aan de drukking van 
de Volksunie. De vlaamse BSP heeft klaar
blijkelijk schrik, opnieuw een daverende klop
ping op te lopen bij de volgende verkiezingen. 
Voor sommige socialisten komt het er te al
len prljze op aan de Volksunie de weg te ver
sperren bij de volgende verkiezingen, niet om
dat deze partij ekstremlstische opvattingen 
verdedigt, maar omdat zij de socialistische 
stemmen aanvreet. 

Het blijft natuurlijk af te wachten dat het 
door meer flamingant te worden zo zal zijn 
dat de socialisten meer populair worden. 

Dat is zeer twijfelachtig. » 

VOLKSGAZET 
Zoals de vader die zich razend tegen het 

huwelijk van zijn dochter verzette on> dan 
n\ee de stralende vader van de bruid te spe
len, bloklettert Van Eynde i Wij zijn opgeto-
geo > over het kongret der* vlaamse BSP-

Van de V.U.-leiding 

KADERDAGEN IK OKTOBER 

Het schema van de komende kaderdagen ziet er uit als volgt ; 
1. Inleiding en verwelkoming door volksvertegenwoordiger Coppieters « kader

vorming in dienst van een nieuwe gemeenschap ». 
2. Sektie Regionale Pers, voorzitterschap Edgard Bouvvens. Inleiders : Toon van 

Overstraelen en Mik Babyion. Bespreking en praktische besluiten. 
3. Middagmaal en pauze. 
4. Sektie .longerenwerking en de Volksunie. 
Voorzitterschap : drs Coppieters. Gespreksforum : VUJO-prcsldia, VNSU-presi-

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

Volksunie ». 
Aanvang te 10 uur. Slotzitting te 17 uur. 
Zondag 22 oktober : « Rlva », Deurle, voor Oost- en West-Vlaanderen. 

DOSFELINSTITUUT 
Na het grote sukse-= van de voorjaarscyklus, richt het Lodewljk Dosfellnstituut 

een uitgebreide wintercvklus in voor kaderleden, hoogstiidenlen en VU-jongeren. 
Verscheidene nieuwe gast-lesgevers met naam zullen, met de vroegere lesgevers, 

op volgende zondagen hun onderricht verstrekken : i i • > 
a) voor de kaderschool van Leuven (In 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 /) op 2f>-ll, 

17-12, 28-1 en 25-2. 
De kursuszondagen zijn als volgt Ingedeeld : 
10-12 uur : 2 lessen van 50 minuten, met pauze. 
12-12 uur 45 : seminarie. 
13-14 uur 30 : gezamenlijk middagmaal ter plaatse tegen gunstprijs. 
14 uur 30 - 16 uur 30 : 2 lessen van 50 minuten met pauze. 
16 uur 45 : koffie. 
17-18 uur : dlskussie der gespreksgroepen en samenvatting. 
Inschrijvingen : van 1 tot en met .31 oktober 1%7, door storting van 300 fr. 

(VNSU en VÜJO 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 grijpen op 17 en-of 24 maar t 1968 te Bemelen bij Maas
tricht in Nederland (afreis met autocars vanuit Gent en Leuven). De brevetten ziil-
len daar worden uitgereikt en een forum over het nederlands kuUuurpatrlmoniuin in 
Europa zal worden gehouden met nederlandse parlementsleden uit verschillende 
partijen. 

Alle bijkomende inlichtingen staan vermeld in een uitgebreid folder, dat ver
krijgbaar is bij mejuffer Dujardin, Mechelsesteenweg 314, Edegem. In het folder 
steekt ook het inschrijfformulier. 

De VL'-afdelingen zullen via hun arrondissement om folders bekomen, de VNSU 
vla hun bestuur van Gent en Leuven. 

Wacht niet te lang met inschrijven : het aantal is beperkt tot 150 kurslsten per 
school. 

KOMMISSIE MEYERS 
Het Parti jbestuur van de Volksunie stelt vast dat minister Van der Poorten 

beslist heeft de leden van de e.vtraparlementalre kommissie Meyers nog eens extra 
te betalen met een maximum per jaar van 100.000 fr. voor de voorzitter en van 
60.000 fr. voor elk van de 36 leden, afgezien nog van de verplaatsingskosten. 

Het Partijbestuur van de Volksnuie vestigt er de aandacht op van de bevol
king dat, zo de kommissie Meyers een gewone parlementare kommissie was, ze 
geen extra uitgaven zou meebrengen voor de Staatskas. 

Het Partijbestuur van de Volksunie blijft gekant tegen extraparlementaire kom-
nulssies zoals de kommissie Meyers die de demokratle ondermijnen, des te meer 
daar het daarbij nog blijkt dat zulke kommissies lelden tot verspilling van de staats-
financies, verspilling die deze regering beweert te bestrijden. 

federaties, zoals het in « Volksgazet » angst
vallig werd genoemd. 

Maar zijn hoofdtoon blijft het oude liedje. 
je. 

« Jawel, voor iemand die de B S P en het 
klimaat dat er, over alle meningsverschillen 
heen, steeds Is blijven heersen, niet begiljpt. 
En die ook niet gesnapt heeft welke diepe be
tekenis liet had, dat er luid werd geapplau
disseerd toen in een inleidende toespraak 
werd gezegd : « D& Waalse kameraden die 
hier aanwezig zijn worden als socialistische 
brp.eders ontvangen en zijn hier thuis ». 

Sommigen menen te moeten onderstrepen 
dat de vlaamse socialisten eerst socialist en 
daarna eerst flamingant zijn. Dat hindert ons 
helemaal niet, omdat wij grote voorgangers, 
van onverdachte vlaamse faam, kunnen cite
ren die altijd hetzelfde hebben gezegd en er 
ook naar handelen. 

Ten slotte dit : wij hebben de gewoonte 
het welslagen van onze vergaderingen af -te 
meten aan d e geestdrift van het slot. Zelden 
was die zo groot als zondag, toen het kongres 
aan het zingen ging. 

Walllnganten, flaminganten, Belgiclsten 
zullen hebben opgemerkt dat het lied dat zo 
enthousiast werd gezongen, nog altijd de 
« Internationale » is... en geen ander ! » 

HET VOLK 
Ziet integendeel de weg naar meer federa-

lizering al open komen in een nabij verschiet 
en de weg ook blijkbaar naar een nieuwe 
ESP-CVP-regering. 

«Indien het Waals socialistisch kongres, dat 
binnen enkele weken te Verviers bijeenkomt 
zich uitspreekt in een zelfde federalistische 
zin als de Waalse Jong-Soclallsten, dan lijdt 
het geen twijfel, dat de Vlaamse federaties 
van de B S P zullen volgen op dezelfde wég. 
Het kongres van Klemskerke heeft de kans op 
een Vlaams-Waals vergelijk in de socialisti
sche rangen vergroot. Alleen de Brusselaars 
riskeren het kind van de rekening te worden. 

Ook met de CVP, vooral dan met de 
vlaamse vleugel van de CS'P blijven alle 
poorten open voor een dialoog. » 

Want in de oppozitie »ijn Larock en Co 
maar slappe broertjes. 

« Wij herhalen het : de socialistische in-
terpellant is er op geen enkel moment in ge
slaagd iets origineels te vertellen of enige 
spanning in het debat te brengen. En de an
dere interpellanten die hem op het spreek
gestoelte opgevolgd zijn, slaagden er zo mo
gelijk in de temi>eratuur nog wat af te koelen. 

Een oud-parlementarlër als V. Larock zou 
al lang moeten weten, da t men een regering 
niet moet Interpelleren over « haar algemeen 
beleid », doch over welbepaalde daden die 
zij heeft gesteld. » 

D E G A Z E T V A N A N T W E R P E N 

Wie van het grote BSP-offensief in de ka
mer aangekondigd de grote scherpschutters 
waren, blijken de lui van de Volksunie te zijn 
geweest volgens de parlementaire kommen-
tator van G.v.A. 

Wij mogen deze onverdachte lof op onze 
parlementsgroep wel even in het licht stellen. 

« Van de BSP had men mogen verwachten 
dat-zij andere argumenten gebruikte, dat zij 
de klemtoon op andere problemen zou leg
gen. 

De enige, die dit deed en daardoor het 
meeste indruk maakte , was de VU-interpel-
lant Schlltz, die met zijn scherpe en stevig 
ineengestoken aanval op de vestiging van 
nieuwe bedrijven niet alleen de regeringsle
den zichtbaar prikkelde, maar die meteen de 
visie fan zijn eigen partij op die problemen 
gaf. Iets wat de BSP-intei-pellanten niet heb
ben gedaan. 

Maar ook hier was de VU konkreter en 
dlrekter dan de BSP. Want Van der Eist 
bleef niet bij vage beschouwingen, akade-
misch geformuleerd, zoals Larock en Slmo-
net. Hij stelde zeer konkreet de vraag of de 
regering publiek wil antwoorden op het voor
stel van de PVV om de taalkwesties bij vol
macht te regelen. Als daar vanwege de rege
ring heden een duidelijk antwoord op komt, 
dan wordt de breuk in de regeringsmeerder
heid ineens groter en heeft de oppositie toch 
iets bereikt. 

De handigheid, die hem eigen is, zal de 
eersteminlster allicht wel toelaten die klip te 
omzeilen, temeer daar hel niet de eerste maal 
Is dat de PV\'-elsen stelt voor het forum, 
maar nalaat die eisen nadien voor te leggen 
en te verdedigen in de schoot van de rege-

Als het zo afloopt, wel dan is de hele inter-
pellatle-zltting, aangevraagd door de BSP, op 
niets uitgedraaid. Toch niet wat de B S P be
treft. Wel zal dan de Indruk zijn versterkt 
dat alleen de VU een kontbatieve oppositie
partij is, waarmede niet alleen de regermgs-
partljen, maar ook de BSP zal dienen af te 
rekenen. » 

vv. LUYTEN. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
PROPAGANDA 

Om propagandistische doelein
den worden de leden met eigen wa
gen verzocht om op de volgende 
laterdagen : 21 oktober, 28 oktober 
en 4 november, gedurende enkele 
uren in de namiddag zich ter be
schikking te stellen. Bijeenkomst 
lokaal Tyrol, Nationalestraat 22, 
Antwerpen om 15 uur. 

Er worden nog enkele jonge da
mes gevraagd, om in uniform me
de te helpen bij de verkoop van 
lootjes bij de inrichters van het 
groots feest voor Vlaamse Harten. 
Belangstellende dames kunnen zich 
opgeven op ons sekretariaat, dat de 
namen zal doorgeven. 

KOLPORTAGES 
Met radiowagen in sektie Zuid <ip 

zondag 19 november. Bijeenkomst 
lokaal Breydel, 7de Olympiadelaan, 
om 10 uur . 

Er worden vrijwilligers gevraagd 
om te kolporteren met het blad 
« De Schelde » op de komende be
langrijke manifestaties. Opgeven op 
het sekretariaat. 

SEKTIEBEWEGING 
ONTSPANNING 

Sektie Oost uit onze afdeling 
houdt een kameraadschapsavond 
op 28 oktober om 20 uur in het 
Scheldehof, Oude Koommark t 28, 
Antwerpen. Er kan gesmuld wor
den aan een lekkere portie fritten 
met mosselen of een koude scho
tel. 

Karel Dillen zal op deze avond 
het woord voeren terwijl Lieve 
Cools onder gitaarbegeleiding en
kele ontroerende gedichten brengt 
en tekst van W a r d Hermans. De 
avond besluit met een gezellig sa-
n\enzijn en een reuze tombola. Het 
inschrijvingsgeld bedraagt 50 fr. 
Het makkelijkst verwittigt men de 
sektiesekretaris dhr. Vermeulen, 
Transvaalstraat 50, Berchem, tel. 
30.66.78. 

Antwerpen Zuid-Kiel 
S NOVEMBERBETOGING 

Op zaterdagen 21.10 en 28.10 rich
ten we telkens een propagandatocht 
in met radiowagens, reklame-auto's 
en sandwichmannen. 

Iedereen die zich kan vrijmaken 
verwachten we om 14 uur, al of 
niet in bezit van een auto, op het 
Leopold de Waelplein (rechtover 
het muzeum parkeren), vertrek
plaats van 5-novemberbetoging. 

Berlaar - Hooiict 
5 NOV. ANTWERPEN 

In samenwerking met verscheide
ne andere lokale verenigingen zal 
de Vlaamse Kring Berlaar-Konings-
hooikt zich volledig inzetten om zo 
talrijk mogelijke deelname uit onze 
gemeente te waarborgen op 5 no
vember te Antwerpen. Hiervoor 
wordt groepsverplaatsing per auto
bus georganiseerd. Vertrek te 9 uur 
30. 

Zich opgeven bij : Mattijs, Lierse 
steenweg 140, Berlaar; Torfs, Mel-
cauwen 29, Berlaar; Van Bauwel, 
Misstraat 80, Hooikt en Goris, Me-
chelbaan 19, Hooikt. 

Borgerhout 
KOLPORTAGE 
EN 
UITVERKOCHT 

Het was de bedoeling een gedeel
te van de oude wijken te doorkrui
sen. 

Spijtig (?) genoeg bleef het bij 
plannen want na slechts een vijf
tiental straten (en dan nog gedeel
telijk) was de pret er af daar al de 
nummers verkocht waren. 

Eens te meer een bewijs dat Bor
gerhout de kroon spant wat vlaams-
ge/.indheid betreft. 

De volgende maal een dubbel 
aantal deelnemers ? 

GELDLENINGEN voor elkdoel 
doonpmikulier-Tel''¥35.19.7f-9-2Óu 

AUTOKARAVAAN 
Onze autobezitters en vrienden 

nemen deel aan de autokaravaan 
onder het motto « 5 november » 
die door onze gemeente trekt. 

Bijeenkomst te halfdrie aan de 
Bikschotelaan (nabij het te Boelaer-
park). 

Het aktiekomitee vraagt dringend 
reeds die dag de huizen te bevlag-
gen. 

W I J VERZAMELEN 
GEEN OUD PAPIER 

Daarom na lezing van ons week
blad « Wij » geven wij het door 
aan vrienden. 

Desgevallend steken wij het on
der band, voorzien van naam, in 
de bus van geburen of kennissen. 

Een doorgevoerde propaganda 
moet die mensen tot ons brengen. 

Bezorg ons na een tijdje namen 
en adressen, wij doen de rest . 

DANKBETUIGING 
Onze vriend Leon van Loon, zijn 

vrouwtje Maria en hun familie ver
zoeken ons het bestuur en al onze 
leden van harte te danken voor de 
blijken varv simpatie naar aanlei
ding van hun gouden bruiloft. 

Zij voelden zich ten zeerste ge
troffen door de aanwezigheid van 
bestuur en leden tijdens de mis en 
niet in het minst -door de gift, na
mens onze afdeling overhandigd 
door onze schepen Dillen tijdens J e 
korte ontvangstplechtigheid. 

SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Vooraf steeds een afspraak ma
ken op een van de volgende adres
sen : 

Juu l Dillen : Buurtspoorweglei 
87, tel. 350928. 

Frans Dirks, Karel Van den Oe
verstraat 26, tel. 363894. 

Bert Verbeelen, Jozef Posenaer-
straat 37, tel. 355708. 

Lid C O O mevr. Raets, Vin^otte-
straat 41, tel. 367997. 

Borsbeek 
BAL 

Zaterdag 4 november om 20 uur 
30 gaat in de zaal « Rivièra » het 
jaarlijks bal door van de Vlaamse | 
Vriendenkring Borsbeek. 

Het zeer op prijs gestelde orkest 
The Sleep Walkers speelt ten dans. 

Alle Borsbekenaars, vrienden uit 
het Antwerpse en de Voorkempen, 
worden er verwacht 

Inkom : 25 fr. 

Broecliem 

BETOGING S NOVEMBER 

Laat U nu reeds inschrijven 
bij de afgevaardigde van uw vereni
ging of organizatie. De prijs Ant
werpen heen en terug zal héél laag 
gehouden worden en de reis gaat 
met één of meer speciale Ujnbus-
sen. 

Weet ge niet waar naartoe met 
uw inschrijving : bij W. Duys komt 
ge altijd terecht. 

Edegem 
KULTURELE KRING 

« Van waar komt de mens ? » 
Vrijdag 27 oktober te 20 uur in 

de zaal van de Generale Bank, 
Prins Boudewijnlaan, spreekt prof. 
Dr. Norbert Wildiers, teoloog, knap 
redenaar en één der voornaamste 
Teilhard de Chardin-kenners, over 
de voorgeschiedenis van de mens. 
Leden 15 fr.; niet-leden 20 fr. 

Merksem 
VLAAMSE KRING 
GROENINGHE 

Voor de eerste maal dat de 
Vlaamse Kring Groeninghe een bal 
inrichtte in de zaal de Garve, Van 
Praetlei, werd het een sukses, te
meer omdat de Vlamingen op die 
zaterdagavond nog op verschillen
de andere gelegenheden ten dans 
waren genodigd. 

Alle getrouwen waren op post, 
vele nieuwe zagen wij onder de 
dansenden en alleman voelde zich 
goed thuis. 

De muziek van de d'Hoveresco'« 
mocht meermalen een applaus ho

ren en onze goede vriend Renaat 
zorgde op tijd voor animatie. 

Op een omzien waren de loten 
voor do traditionele tombola van 
de hand gedaan, maar , er waren 
ook 2()0 prijzen, waaronder zeer 
prachtige. De dames van de vrou
wenafdeling hadden daarvoor ge
zorgd en zij halen eer van hun pres
tatie. 
5 NOVEMBER 

Overtuig uw familieleden, uw 
vrienden, uw kennissen om mede 
op te stappen. 

O p 5 november de leeuwenvlag
gen buitenhangen. Wie mede wil 
helpen aan de voorbereidende pro
paganda melde zich donderdag
avond in Tijl, Bredabaan 298. 

Ranst 
5 NOVEMBER 

De kentekens, aanplakbiljetten, 
kaarten voor de bus en alle inlich
tingen zijn te verkrijgen op het 
sekretariaat : Karel Buseyne, Ro-
zenlaan 4, Ranst, tel. 795511. Aktie-
giften worden in dank aanvaard. 

Wijnegem 
AUTOKARAVAAN 

Als voorbereiding van de grote 
betoging; te Antwerpen wordt op 
zaterdag 4 november te 15 uur een 
autokaravaan ingericht. Bijeen
komst van de wagens op het Markt
plein, van waaruit een tiental ge
meenten van het kanton Zandho-
\ e n worden doorkruist. Slogans en 
pamfletten zullen bij de radiowa
gen worden uitgedeeld. Vlamingen 
uit heel de omgeving van harte wel
kom. 

BRABANT 

Anderlecht 
KANTONNALE 
GESP REKSA VOND 

In het kader van de driemaande
lijkse gewestelijke vergaderingen 
heeft opnieuw een kantonnale ge-
spreksavond plaats op donderdag 9 
november te 20 uur in de zaal Ra-
venstein, Ninoofsestw. 685 te An
derlecht. 

Alle bestuursleden, kaderleden 
en aktieve propagandisten worden 
uitgenodigd. Inmiddels worden zij 
verzocht zich aktief in te zetten 
voor de abonnementenslag 67 en 
mee te werken aan de betoging van 
5 november. 

Boortmeerbeek 
BAL 

4 november wordt iedereen ver
wacht op ons bal in de zaal « Brou-
wershuis », Dorpsplein te 20 uur. 

Orkest : Stan Philips met Jacques 
Raymond. 

Brussel 

GEZONDHEIDSWANDELING 
Alle militanten worden verwacht 

op de gezondheidswandeling van 
zondag 22 dezer te Vilvoorde, wijk 
Het Voor. Er is misgelegenheid te 
11 uur in de kerk van St J a n Bech-
mans, doch gezien de grote volks
toeloop verdient h ^ aanbeveling 
reeds te 10 uur ter plaatse te zijn. 
Sportkledij eveneens aanbevolen. 

Wie wil kan vanuit Mechelen 
vertrekken. De autobus met volg-
wagens vertrekt te 9 uur 30 bij 
Nest Vereist, zaal « De Salaman
der », Adegemstraat. 

IN MEMORIAM M. ENGELEN 
Zondag 29 oktober a.s. te 10 uur 

wordt in de kapel van de reziden-
tie van de paters jezuïeten, Brial-
montstraat, Brussel 3, de jaarlijkse 
zieledienst opgedragen voor Mar
cel Engelen zaliger. Alle oude vrien
den en jonge nationalisten worden 
hierop hartelijk uitgenodigd. 

5 NOVEMBER 
zal uit Brussel vertrokken worden 
te 9 uur aan het lokaal « Uilenspie
gel B, Pletinckxstraat 38; met tussen 
9 uur en 9 uur 30 de volgende stil
standen : a) Vlaamse Schouwburg; 
b) gemeentehuis Laken; c) hooftl-
kerk van Laken; d) Mutsaard-Ne 
der-over-Heembeek en Strombeek-
Be ver. 

Terugreis rond 16 uur. 
Men kan van nu af inschrijven 

in 't lokaal, lel. 121314 bij de be
stuursleden of in de gekende 
vlaamse drankhuizen te Brussel. 
Reiskosten 85 fr. Kentekens zijn 
reeds ter beschikking in de lokalen 

KOLPORTAGES 
De volgende tocht gaat naar Zaven-
tem op 29 oktober. Bijeenkomst om 

8 uur 45 achter de KVS of om 9 
uur 30 aan de kerk van Zaventem. 
We rekenen op een talrijke op
komst. 

Grimbergen - Beigem 
DRS. C O P P I E T E R S KOMT 

Op vrijdag 27 oktober a.s. spreekt 
om 20 uur in de zaal van het Fe
nikshof drs. M. Coppieters over ak-
tuele vlaamse problematiek. Ieder
een welkom. 

5 NOVEMBER 

Onze bus vertrekt om 9 uur 50 
aan de abdijkerk. Terug rond 16 u. 

NACHTBAL 
Zaterdag 2 december heeft ons 

eerste nachtbal van het seizoen 
plaats in het Feniksliot. Houdt nu 
reeds deze datum vrij. * 

Veltem - Beisem - Winkseie 
KOMITEE S NOVEMBER 

Voor inschrijvingen voor de .5-
noveinberbetoging kan men zich 
wenden tot een der v o l g ^ d e perso
nen ; ' 

Roger Casteleyn, Graafschapslaan 
5, Veltem-Beisem; Albert Dewinter, 
St. Michielsstraat 6; Jozef Peys, 
Leuvenstraat 21; Armand Van Laer, 
Dieriksgroebe 201a, Winkseie; R. 
Verwilghen, Heidestraat 124; telefo
nisch : (016) 48422, Albert Dewin
ter. 

ZOEKERTJES 
Kunstenaarspa-tr biedt te koop 

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

Gevraagd : bedrijf in het Mechel-
se vraagt afgevaardigden voor be
zoek aan architekten, bouwonderne
mers, konstruktiewerkhuizen, stu
diebureaus enz. voor het aanbieden 
van zeer gezochte materialen. Bij 
aanvang : onkostenvergoeding plus 
t. h. Nadien : hoog t. h. op verkoop 
in vaste sektor. Bij aanvang geen 
hoofdverdienste; kan het nadien 
worden. Schrijven kantoor blad T 
186. 

Volksunie - Eeklo zoekt voor nit-
bating « Vlaams Huis », centrum 
van de stad, jong echtpaar. Voor
keur wordt gegeven aan aktief 
Volksunie-lid. Goede bijverdienste. 
Geen overname. Vrij op 15 novem
ber. Huur slechts 15()0 fr. Schrijven: 
Seghers, Kon. Astridplein 6, Eeklo. 
Tel. na 20 uur : 09-77.26.00. T 188. 

Vlaming te Brussel wil bloed ge
ven aan vlaamsgez. organisme, 
bloedgr. O plus, schr. bur. blad on
der letters T 183. 

Ik ^ e k kontakt met persoon die 
in de oorlog slachtoffer werd van 
sluikaanslag, liefst die niet recht
streeks in de politiek stond. Voor 
bespreking van kiese zaak. Schr. 
bur. blad onder letters T 184. 

Ik ben 44, jong, aangenaam in 
omgang, zoek vriendschap later hu
welijk meisje of dame wed. of ge
scheiden zelfs kindje geen bezw.; uit 
gen. korps (verpleegster of and.). Be
proefd zijnde wil ik gelukkig zijn 
door gelukkig te maken. Schr. bur. 
blad onder letters T 185. 

DE VLAAMSE TROEBADOER 

JOS ELEWIJN 
verzorgt een op-en- top vlaams 

programma. 

Trad op : 1-mei v ier ing te Turn
hout ; 
Morgen van zangfeest: 
Majestic, 
An twerpen 1967. 

JOS ELEWIJN, 
Boomgaardstraat 43, Turnhout 

T.187 

^ HYPOTEKEN 
f T". S"'en 5-" RANG 

TOT 100% DIP WAASOe VAN S TOT 30 JAAR 
BCROEPSKKEDIETEN voor ZlLFSTANDieEN. 
UirSRZAAk-AANKOOP MAT STOCK em 

MEVEKAN 
Ter Rivierenlaan. 57 Deurne-C. 
• W'J KOMEN THUIS • TCL - V, '5 '9 7'- •-'SSt 53 

' l oo fd redak teu r . 
T. van Overs t rae ten . 

Alle br iefwisse l ing voor re-
dak t i e n a a r : 
Rota typ , Sylv. Dupuis laan 
110, Bru». 7. - Te l . 23.11.98 

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

J a a r a b o n n e m e n t : 300 fr 
Halfjaarl i jks : 175 fr 
Dr iemaande l i jks : 90 fr 
Abonnement bu i t en land : 

480 fr 
S t eunabonnemen t -.820 fr 

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

K\\t s to r t ingen voor het b lad 
ï p pos t r eken ing : 171139 
t WIJ > - Vlaams-na t ionaa l 
weekblad . 

Verantw. uitg. Mr. F . Van der 
Eist, Beizegemstr . 20, B r u i . 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW. 
KEUKENS - CLASAL 

Engerstraat 161, Erps-Kwerps 
TeL : 02/59.77.83. 

DE ENIGE KEUKEN 
IN EUROPA 

O N V E R W O E S T B A A R 

c PIET POT > 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bij Suikerrui) 
Open van af 8 uur 's avonds. 
Maandag en dinsdag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Keisbureau n.f. 

Maattch. letel : Ant-werpen 2 
Tel. : 03/49.30.46 • 49.16.94. 

Bexoek « De veerman » 
te St-Amandi ».<%. Schelde. 

Mosselen • Paling 
Uitbater : Jan Brugmans. 

— — — — _ — — _ _ — u 110 
De specialist der 
ctandaarddeuren 

J. LEEMANS, Deurae t. 
Van Havrelei 70 1. : 35.63.17 
Agent : De Coene • Kortrijk 

U I » 

EURO.UOMl 
Moderne wooninrictitiDe 

Kruidtuintaan 6 
(tussen A. Maxlaan en 

B. Jacqniainlaan) - BRUSSEL 
fei . : 02/18.17.17 

—. LB IM 

BLANKENBERGE 
c Rubenshof » 

Weststr. 7» 1 (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension. 

• Lf 115 

c Vlaams Huis » Rnokke 
Kamers vol pension 

gezellige sfeer 
Vermindering roor groeptn. 
Elisabethl. 105. Tel. 632.70. 

LB I te 

Breydelbof BRUGGE 
Jozef Suveestraai 

Celagzaal • 120 plaatsen 
Tel. : 050/350.67 

LB i n 

bij dt meester nurwerkmaker 
SLAETS 

Dewinterslr. 11 Uudergem 
T. 72.45.43 Terminus tr. 35. 
10 % korting •. leden V.U. 

LB UB 

FT PARQÜIN P.v.b.a^ 
Lg. Lobroekstraat 44 

ANTWEHPEN. 
Telefoon : 03/36.16.47. 

Kuipen en stapelbakken voor 
pekel, diepvries, verpakking, 
stockering. 
Polyethyleen : sakken, vel
len en folie op roL 

RAADPLEEG ONS. 
LB 120 



bewegi ing^öh 
5 N0YEMBER-BET0GIN6 

Het N.Uion.4..I Komitef vooi de 5 n<)\enibei betos-iiiR dt>et 
een oproep tot Nrijwilligers tlie op het centraal sek.etaiiaal wil-
Itn Umiea v^e1ken ledeie dag van de week, liehaKe / w d a g , van 
14 uur tot 17 iiui en van 17 uui 30 tot 21 mu « i t is een diin 

ijende opi o e p ' . , •>. 11' • 
Zich wenden . centiaal sekretauaat van hel Nationaal Komi-

lee, « rgmont », \ an Piaetstraat 28 te Biiivsel I (nabij de Beun,) 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
KOLPORTAGE 

(leslaagde k<>l|iortas;e te Ge 
raardsbergen Op 2 iiui tijd waren 
d< beschikbaie 300 nummers uit 
\ ei kocht On/e volgende tocht heelt 
plaats op 1') no\embei te Oendei 
leeu«. Litnodigmgen \olj;en 

DIENSTBETOON 
Het airondisseinenteel sekiel i 

naa t >an het « Ceiitium \ooi 
Dienstbetoon » houdt /ich ter be 
stlukkins; Nooi het oigani/eicn \ an 
/ildanen in gemeenten waai geen 
\ olksiinie - aldehng of -keui be
staat N oor soinmige gemeenten /al 
liel ai londissenientsbestuui het ini 
tiatiei nemen Voor andeie gemeen
ten vei wachten wij een initiatief 
\ an een of meeidere X'olksuniesim-
p.ili/anten Indien men wil dat in 
e tn bepaalde gemeente toch een 
/itdas; woiilt gehouden, alhoewel in 
die gemeente geen aldelim; aktiel is, 
tlienl men / i th in \ei binding te stel 
len met het sekretanaat \,\n het 
C tn t ium \oor Dienstbetoon, p a 
Doip ?3. Baardegem (tel 052-i54=.2) 

Het enige dat van de initiatiel-ne-
n u i s /al ge\iaagd wolden is het 
aandiiidtn \ an de plaits «aai de 
/ifdag kan plaats hthbcn en het 
bussen van om/endbi ic\en De kos
ten wolden lilei integiaal door het 
,'i I ondissemenl geili.igen 

Den 'erleeuw 
NATIONALE BETOGING 
AN 1 WERPEN 

W ie gaat er mee oj) zondag 5 no 
xember naai Anlweipen? 

De autocar veitiekt aan het 
\ iaams huis De Klok te 9 uur 

D xltlijk inschnj\en in het lokaal 
en rtij de bestuursleden 

Pi ijs (lO Ir 

Erembodegem • Terjoden 

HERDENKINGSMIS 
Het Modest \ an Assche Komi-

tee nodigt uit tot het bijwonen van 
ten mis ter gedachtenis van de/e 
vl.iainse prelaat op zaterdag 28 ok-
lol)ei om 8 uur in de paiochiekerk. 
Alle Vlamingen worden verwacht. 

Erembodegem - Terjoden 

Kerksken - Haaltert 
5 NOVEMBERKOMITEES 

Alle II juliUoinitees san de/e ge 
meenten werden tndehjk omvormd 
tot 3 novembeikomitees. Insein ij 
vingsmogehjkheid wordt later be
kend gemaakt evenals het verstiek 
ken \ an deelnemmgsfoi mulieren 
Men \OOI/iet het inleggen van een 
3(1 t.il bussen op 3 november 

Gont 
REUZE ZANGAVOND 

Onder leiding van Willem De 
.Mever heelt in zaal Roeland, Koite 
Ki uisstraat 3 te Gent op zateid.ig 
2S oktober 1%7 om 20 uur stipt een 
/ mgavond plaats 

Inkom : volwassenen 10 Ir Kin 
litien onder 13 laar 3 Ir 

•̂  NOVEMBER-BETOGING 

Autobussen voor deelname aan 
dt betoging te Antwerpen worden 
ingelegd Men kan inschrijven m 
lut V klams huis o Roeland », Koi te 

Kiuisstr 3 of lokaal « Rubenshof », 
Boiluutslraat 13 Pi ijs 80 Ir Aireis 
om ') uur. 

i>lel niet uit tot moigen wat n 
vandaag nog doen kunt 

VOLKSUNIEJONGEREN 
\ , inavond, 21 oktobei, bal vlaanis 

kontftkteentium . allen er heen ! De 
ge/elsehapskeldei blijlt gesloten 

Moigen, zondag ii oktobei, kadei-
dag te Deurle De Vujos v ei trekken 
om halltien aan de Roeland 
"s Avonds ktIderopening 

We vragen de bi | /ondeie aan-
d.icht van on/e leden voor de le-
denveigadti ing van volgende vrij
dag. 27 oktober, om 20 uui m de 
Roeland 

Geraardsbergen 

Waarschoot : Stationsstraat 6, 
tel 773378. 

Sleidinge : Kerkstraat 55, t e l 
51.3740. 

Vertrek uit Antwerpen vermoede
lijk rond 16 uur. Oponthoud van 43 
minuten op de markt te Lokeren. 

BAL 
Op z.ateidag 21 oktober 1967 

bal van de Vlaamse Viiendenkring, 
ir de nieuwe parochiale iaal te Ne 
dei boelare. 

Stan Filips met het VVallra-oikest 
/oigt voor de stemming. 

Inkom 30 fr Begm vanaf 21 uur 

Kcrtenberg - Erps-Kwerps 

FEESTAVOND 
Op 11 novenibei lieht het IJ/ei 

bedevaaitkomitee Midden Biabant 
een hulde . piotest-, vrede- en klein 
Uiinstavond in 

Dit leest gaat door in de zaal Sa 
kmiandeis, Leuvenbaan 191, Kor
tenbei g 

\ eischeitlene jeugdverenigingen 
uil de stieek en het Echo Kwartet 
\ t i lenen hun medewerking. 

Toegang 30 fr. ten voordele van 
de Kruiskojjaktie. 

Om 19 uur avondmis voor on/e 
gesneuvelden in de St. . \mandus-
keik van Koitenberg 

VN'aini aanbevolen voor alle Vla
mingen. 

Kerksken 
DIENSTBETOON 

Piovincieraadshd Urbain De Gia 
ve houdt zitdag voor sociaal dienst
betoon te Keiksken op zaterdagna
middag te 3 uur bij Edward De Ke
gel, Beigstraat 112. 

I Landegem - Nevele 
HERFSTBAL ' 

Volksvertegenwoordiger Dr J. 
Wannijn nodigt alle simpatizanten 
uu op het herfstbal in zaal St Ceci
lia, Dorp, Landegem, op zondag, 19 
november om 19 uur. Orkest «Bert 
Bi ent». Toegang 30 fr. Voorbehou
den tafels bij G Moitier, Ossekou-
tei te'Nevele. * 

Meetjesiand 

Moorse! 
DIENSTBETOON 

S|>eciaal met het oog op de on-
loeieude voorhetlmg — maai na
tu ui hjk ook voor het oplossen van 
.mdeie problemen — heeft te Mooi-
sel een zitdag plaats voor sociaal 
dienstbetoon. De piovincieraadsle-
den l ' iba in de Grave en Jan Cau-
(hon houden er zich ter beschikking 
op zond igv oormiddag 29 oktober 
vanaf haltell m café « Kapet » bij 
Osear De Boeek, op het do ip 

HELDENHULDE-ZERK 

Zondagvoormiddag 19 november 
heelt te Mooisel de onthulling jilaats 
van een heldenhtilde zerkje Verza
melen te elf uur op het doipsplein 
V.indaar optocht naai het kerkhof 
al wa.u korte jilechtigheid. 

Nieuwkerken-Waas 
BAL 

Op zaterdag 21 oktober eerste 
Volksuniebal in de toekomstige 
woonpla.its van Manrits Coppieters 
Hiermede wordt het honderdste lid 
gevield in de jongste afdeling in het 
Waasland Dit bal gaat door m de 
zaal « R o w » met de medewerking 
van het oikest « I he Sheiks ». In 
kom 30 fi 

Merelbeke 
BETOGING ANTWERPEN 

Naar we vernamen kan er voor 
de 5 novemberbetoging te Antwer
pen voorlopig ingeschreven worden 
voor diegene die de reis per auto
car willen meemaken op het adres 
van de VOS, Avenskouter 18, tel 

. 527301). 

Wetteren 
NATIONALE BETOGING 

De reis geschiedt j^ei autobii^s. 
Prijs 70 fr, kenteken inl>egiei)en (30 
fr. plus 20). 

Inschrijvingen bij de leden van 
het koinitee. 

Voor Wetteren : W. Braeckman, 
Meeisstraat 2, tel. 792996; R. De 
Greef, Serskampstraat 43; M._ De 
Keulenaer, Massemse stwg 213, \ 
De Mev, Moei straat 50; W. Hooge-
wijs. Warandelaan 38, A Janssens, 
Hamstraat 51. tel 792543; J . Lam
mens, V. Sandelaan 113, tel. 791752. 
Vlaams Huis, Maikt 29, tel. 792490. 

Vooi Serskamp : Jozel De Boeck, 
Doip 54. 

Vooi Schellebelle : R en F. Pie-
ters, Hekkei gemstraat 74, café De 
\ 'alk. Dorp. 

Vooi Uitbergen : W. Blanquaeit , 
Giote Kouteist iaat 47. 

WEST-YLAANDEREN 

St. Amandsberg 

5 NOVEMBER-BETOGING 
Luiioostei v.in de speciale auto 

t lis : Eeklo, Vlaams Huis, 7 uui 
^0 

Zomeigem, Markt, 7 uur 43 
Waaisehoot, Dorp, 8 uu i , Sleidmge, 
Dorp, 8 uur 13, Lovendegem, Grote 
Baan, 8 uur 30 

Reisonkosten 60 fr Kenteken 20 
Il Ten siwedigste insehiijven te 
l-eklo : Astridplein 6, tel 772600 

/omergem Holbouvvlaan 9, tel 
747271. 

Brugge • Torhout 

AKTIVITEITSKALENDER 
Hieimede worden onze leden en 

simpatizanten viiendelijk verzocht 
tahijk deel te nemen aan volgende 
manifestaties. 

Op zaterdag 28 oktober om 20 
uiii allen naar de grote zangavond 
met Willem De Meyjer in de zaal 
Roeland, Korte Kruisstraat 3 te 
Gent. Autokaravaan ingericht door 
het Vlaams Kontaktcentrum als 
pi opagandatocht voor de 5 novem-
bei-betoging te Antwerpen. 

Samenkomst om 15 uur aan het 
gemeentehuis te St. Amandsberg, 
Gent met 13 randgemeenten wol
den bezocht. Bi eng de leeuwenvlag 
mede. 

Zondag 5 november, betoging te 
Antwerpen : deelneming 80 fr. Au
tobussen vertrekken om 9 uut op 
het Westveld, cent ium, café St. 
Amand, H. Hai t en Oostakker. 

Inlichtingen bij al onze bestuurs
leden, gezamenlijke afreis op Viij-
dagmarkt , Gent om 9 uur 30. 

Zondag 11 november : Dodenher
denking ingericht door VOS-Gent. 
P iogramma : 10 uur kerkhof Laar-
ne, 11 uur mis in de k e r t van de 
Dominikanen, Holstiaat en om 15 
uur 30 in de zaal « Roeland » plech
tige dodenherdenking. 

2^ndag 19 november : herden
kingsmis voor pater Callewaert en 
J. Vervinckt te Mariakerke om 11 
uur 45. Toespraak door de heer Jef 
\ an Oveistraeten. 

Sint-Nikiaas 
5 NOVEMBER 

Het plaatselijk 5 nov ember-komï-
tee stelt alles in het werk voor het 
hikken van de betoging te Antwer
pen. 

Op zaterdag 2810 wordt een au-
lokaravaan ingericht dooi heen het 
Waasland Ver/.amelen om 13 uur 
30 op de Grote Markt te St Ni
klaas. 

Wij verwachten een grote op
komst van de randgemeenten, St. 
Niklaas moet echter de toon aange
ven. 

Affichen en kentekens te verkrij
gen bij Herman Rimbaut, Kleibeke 
128, St Niklaas, t e l 764033 Kente
ken (tevens sleutellianger) 20 fi. 

Weiie 
DIENSTBETOON 

Provincieraadslid Ui bain de Gra
ve houdt zitdag voor sociaal dienst
betoon te Welle op zaterdagnamid 
dag 28 oktober te 5 uur in café 
« Cambi inus » oj) het doip. 

NAAR KADERDAG TE DEURLE 
De verplaatsing naai de kadei-

d.ig te Deuile - Leie gebeuit prin
cipieel per afdeling en met privé-
w agens. De afd. uit de brugse agglo
meratie ontmoeten elkaar echtei 
op zondag 22 okt te 9 uui, Vismaikt 
(Bi ev delhof), Biugge Vooi niet-au-
loniobilisten zal daar mogelijkheid 
/ijn een voeituig te kiezen 

PROPAGANDA-MEETING 
VOOR 5 NOVEMBER 

Maandag 23 okt. a s. te 20 uui 30 
vindt in de orgelzaal, Muntplein, 
Brugge, een meeting plaats waarop 
0 a. dhr Fernand Van den Hende 
het woortl zal voeren. Op deze sa
menkomst tevens gelegenheid tot 
inschrijven voor de reis van 511 67! 

5 NOVEMBER-BETOGING 
GEMEENTELIJKE 
VERANTWOORDELIJKEN 

Aarlrijke : dh r E. Delanghe, 
Biuggestr. 18; Assebroek : dhr R. 
De Biuyne, Wantestr. 64; Beer-
nem : dh r G. Coeckelbeighs, 
Hoornst i . 11; Blankenberge : dhr 
J. Schaeverbeke, Ponjaeitstr. 16; 
Ciugge : dhr L. Van Beylen, Van 
Eyckjjl 10; Dudzele : Dr . J . Buy-
taert, Kerkstr.; Heist : Vanhoute-
ghem Arnoud, Invalidenlaan 1; J ab -
beke : F. Collier, Dorpstr. 45; Knok-
1 e : dhr M Vercruysse, Gladiolen!. 
3; Loppem : dhr A. Masscho, Beu-
kenvveg 17; Moerkerke : dhr A. 
Verminck, Middelburgstwg. 7; Oe-
delem : dhr D Tant, Beekstraat; 
Oostkamp • dhr. R. Vv ncke, Kapelle-
str. 108, dhr MoUet F , Legeweg 169; 
Oostkamp : dhr. R.Vincke, Kapelle-
2; Sijsele : dhr Bottelier Fernand, 
Dorpstr. 163; St Andries : dhr . \ . 
Vandecapelle, Gistelstwg. 72; dhr _A. 
Monkerhey, P . Benoitl. 40; St Joi is : 
dhr J. Van de Veire, Veldstr. 2; St 
Kruis : dhr E. Sintobin, Polder-
hoeklaan 4; St Michiels : dhr H. 
Gevaeit, Pa ik Rode Poort 21; Tor
hout : dhr J. Duflou, Bii ldam 10; 
Westkapelle : dhr G. Gheldof, Hoe-
kestr. 17 a; Zeebrugge : dhr K. 
Huughe, Azorenstr. 8. 

Vanaf 23 oktober a s. ; perma
nent sekretariaat : Brev delhof, Su-
V eestraat 2, Vismarkt, Brugge ('s 
avonds van 19 tot 23 uur), tel. 35067. 

Financiële steun : P R 6007.78 tnv. 
Arnoud Vanhouteghem, Invaliden-
laan; 1, Heist. 

Prijs voor busreis en heikennlngs-
teken samen : 90 fr. 

Jabbeke 

VOORLICHTINGS. 
VERGADERING 

Op woenstlag 18 oktobei a s . in 
dt sUidsschouw bui g Ie Koitiijk om 
20 uur grote voorhchtingsveigade-
ling ovei 5 novembei 

Si>rekeis : de h A Major (Ver-
mevlenfonds) en pi of R. Derine 
(vlaamse jiiofessoien) 

Tussenin optretlen van Miei Cools 
met jjiolestsongs. ^ 

Kuurne 
C O P P I E T E R S 

Op vrijdag 10 november komt 
Vü-volksvertegenwoordiger Coppie
ters als gastspreker naar de VVB-
Kuui ne Dit samen met het kabare t 
Kuurne Toegangspiijs 60 fr Begin 
te 20 UUI. 

3de HERFSTBAL 
Op zaterdag 23 november om 21 

uur richt de Volksunie Jabbeke 
haar derde heifstbal in de zaal 
Brouwershof met orkest «De Moon-
liners D in. 

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

Menen 
5 NOVEMBER 

Menen en omstreken doen mas
saal mee aan de nationale betoging 
te Antwerpen Schrijf dadelijk in op 
het sekretariaat : Wahisstr. 70. 
Pnjs 80 fr. (na 29 okt 100 fr.) On
der de 16 jaai : 65 fr. 

BERICHT 

De VI uenlijst toegezonden aan 
leden, simpatizanten en abonnees 
weid uitstekend beantwoord door 
ongeveer 60 t. h der bet iokkenen 
WIJ dringen aan bij de achterblij-
veis hun vragenlijst op te stut en 
naar het sekretariaat, Wahisstr. 70. 
U wint tijd en wij ook, door het 
vermijden van 'n eventueel huisbe
zoek VOOI het aflialen dei vragen
lijst. 

Kortrijk 
VOLKSUNIEBAL 

Het airondissementeel bestuur 
nodigt al zijn leden uit tot het jaar
lijks VU-bal in de zaal <r Troeba-
doer B te Bissegem Dit op 11 no 
V ember te 20 uur Kaai ten in ons 
lokaal Mogen we ook beroep doen 
op on/e simpatizanten voor het be-
/orgen van een prijs voor onze tom
bola op het ba l? 'Ie be/orgen in 
lokaal » 1302 ». 

Nieuwpoort 
S NOVEMBER 

Een bus wordt ingelegd voor 
Oostduinkerke, ^leuw poort en P e r . 

De prijs voor de reis bedraagt 
80 fr. 

Alle inschrijvingen worden ver
wacht bij Devriendt W., Recolet-
tenstiaat 66, Nieuwpoort, tel. 23715, 
voor 21 oktober 1967. 

Het gaat ons allen aan, dus ie
dereen op post. 

De reiskosten kunnen ook be
taald worden op P R 607922 van bo-
venvernield peisoon. 

Roeseiare 
DODENHERDENKING 

O p zondag 22 oktober 1967 heeft 
voor de 16de maal een plechtige do
denherdenking plaats. 

O m 10 uur in de Paterskerk, 
plechtige eucharistieviering, home-
lie door e p . L. Bodyn, dominikaan. 

Onmiddellijk na de godsdienstige 
plechtigheid volksvergadering in d e 
zaal Cloet. Hier voert dr. Vic An-
ciaux het woord. 

Wie geen uitnodiging mocht ont
vangen hebben, gelieve deze mede
deling als zodanig te aanzien. 

St. Andries 
BAL VAN DE BURGEMEESTER 

Op zaterdag 21 oktober a s . heeft 
te 21 uur het 9de bal van de bur
gemeester plaats. Burgemeestet 
Piet Leys, tevens volksvertegen
woordiger van de VU patroneert 
reeds 9 jaar deze manifestatie waar
van de inkomprijs slechts 30 fr. be
draagt. 

Alle leden en simpatizanten wor
den aangespoord dit bal bij te wo
nen. 

Yeurne - Nieuwpoort 
5 NOVEMBER-BETOGING 

Bussen vertrekken uit volgende 
gemeenten : Alveringem, met halten 
te 1/enbeige, Wulveringem, Buls-
kamp en Veuine; Adinkerke met 
halten te De Panne en Koksijde; 
Oostduinkerke met halte te Nieuw-
poort, Veurne, Grote Markt. 

Ge/amenlijke samenkomst van de 
bussen te Nieuw poort-markt. 

Prijs voor de reis 80 fr. Inschrij
ven bij de aangestelden tegen 1 no
vember, ofwel centraal bij A. Huy-
ghe, lejïersestvv. 41, Veuine (tele-
loon 31683) 

Veptrekuur : te Veurne te 8 uur. 
Eventuele privéw agens sluiten 

aan in Nieuw pooit. 
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Uw gebouw met "persoonlijkheid" 

en geen "stempel". 

ENIG M O O E MEESTERWOMING 
indel ing en u i twerk ing zoals U zelf verkiest : 
grote hal l , garape, bergp'aafs of bureel , ru i 
me L-vormige l iv lng-cetkamer, keuken, ge-
installeerde badkamer, 3 ruime slaapkamers. 
— B o u w p r i ; s : v a n a f 6 5 5 . 0 0 f r . 
— Bouwtermi jn slechts 120 w e r k d i g o n en 
dat in de oetstevige klassieke materialen : 
nooit prefab. 

EEN SFEERVOLLE « H O E V E » 
door or ig inele ontwerpen, t ipisch en autentiejc : robuste eiken balken, ruime open haard, stevige 
b innendeuren over prachtige rode of b lauwe tegels, 2, 3 of meer slaapkamers, met /zonder garage. 
W i | h e b b e n voor U o n i - w e r p e n d ie r e a l i z e e r b a a r z i j n v a n a f 7 5 0 . 0 0 0 f r 

U ZIET HET RUIMER 
Uw v r i j beroep eist ru ime ontvangstplaatsen .. een hoogste luxe-af-
werk lng maar in verhoud ing niet noodzakel i jk duurder 
(slechts 1.990.000 fr.). 

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

• ideeën die uw architekt voor U u i twerk t ; 

u i tzonder l i jk grote grondenkeuze; 

administratie is onze zorg; 

technisch bestudeerde u i tvoer ing; 

technisch studiebureel tot uw dienst; 

kunstenaars voor uw interieur en open haard. 

15% 
aan kontanten 

volstaan 

INFORMEER NOG V A N D A A G BIJ 

ANTWERPEN 
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 

MEIR 18 

03/31.78.20 

GENT 
OXDERBERGEN « 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 22 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel : 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. . 016/459.28. 

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

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

met duizende mooie bouwgron 
den te Brasschaat, Ekeren, Ede-
gem. Mar iaburg, Mor t ie l , Kapel
len, Kontich, Wi l r i ik . enz. . . 

. . . te CENT : 

met een reeks zeer rezidenfiële 
v i l lagronden te Drongen, Maria
kerke, De Pinfe, Lochristi. enz.. . 

. . . te GENK : 

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

. . . te LEUVEN : 

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

Vraag gratis meer details 
onze inl ichtingsdiensten. 

aan 

Dagelijks 

Tönissteiner 
drinken ! 

Nieuw ! Nieuw ! 
• 

Speciaal 
voor de 

ademtest 
2 Tonja's 

TONIC WATER 
en alles is Oké 

Wat is TONJA? 
Een produkt van 

Tönissteiner 
Sprudel 

Bruisend bronwater met toevoe
g ing van extracten van 

Cinchona-bast en 
bi t tere oranjeschil len. 

Sinds m e e r d a n 2 . 0 0 0 j aa r 

• 

Import ABTS 
Tiensesfeenweg 1 28 

Korbeek-Lo 
Tel. 016/463.11 

. ^ ^ 

l l } ^ 
^ 

^ 

54 
V t f \ ^ ZEEVIS 

Jr'^Êr XW gebruik en 

^ • J » 9jlÊi DIEPVRIEZER 

A. B O V I T 
Vismi jn 44, Oostende 

Vraag kosteloos recepfenboekje nr 4 

HERMES 
scHeei 54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
Te!. 11.00.33. 
Brussel. 

VOLLFDIGE 
SEKP.iri ^ H U \ T -
KUl'.Sl S IN 2 JAAR 

Steno- en 
daktjlogi afie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale \\etge\ing. 
Moderne talen. 
Handels
correspondentie. 

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

Beter en voordeliger. 

W I M M A E S 
vraagt ü zijn militanten in iioei-
lijke ogenblikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten. Stort on
verwijld uw steun op één der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeente : 

— rek. nr. 1100/37.305 van bet 
V.M.0. • Antwerpen of 

- rek. nr. 1100/36.971 van het 
Vlaams Solidariteitsfonds 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijn persoonlijk toe
zicht 

V E R S E Z E E V I S 

Visverdelers en diepvries
houders, vraagt inlichtin
gen en prijslijst. 

F I R M A D E P R E Z 

Vismijn 104 

O O S T E N D E 

Te l . : (059) 717.15 
LB 109 

U wordt thuts gratis en zonder verplichting afgehaald 

Wildecöfatie 
relefooD ( 0 3 ) 7 5 . 1 8 . 7 9. wooninrichting 

meubelen — 10 % 
vloerbekleding 
zonnebhnden luxaflex 
vouwdeuren 

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

LB toe 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

file:////etge/ing
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E KADERDAG TE HEIST 


