
T.V.-DEBAT8CHILTZ-VANAÜDENH0VE? 
De TV-iiitzending « De lil)er;ile 

gedachte en aktie » van verle(!en 
maandag bracht, onder de titel 
« l\en nieuw IJelgië », een reeks 
nabeschouwingen \an de heren 
Vanaudenho\e, De Clercq en De 
Weerdt o\er het P.V.V.-kongres. 
In die uitzen<ling werden eens te 
meer de federalisten uitgeniai'kt 
voor « ruziesloker-; en sejiaratis-
ten t> : de zgn. « ck .treniisti'-che 
partijtjes » moesten liet ontgel
den. 

Volksvertegenwoordiger Hugo 
Schilt/ heeft zopas een uitdaging 
aan « De liberale getlachte en ak
tie » gestuurd. Hij is bereid, al
leen of niet een team van t\\ee-
drie man, een TV-debat aan te 
gaan met de heren die verleden 
maandag het zo goed konden zeg
gen, toen ze het scherm voor zich 
alleen hadden. De « vlaams-na-
tionale aedachte en akt'e » stelt 
haar hnif uur zendtijd on maan
dag 27 november voor dit debat 

ter beschikking en waarborgt 
een neutrale, voor beide zijden 
aanvaardbare moderator. 

We zijn uiterst benieuwd of de 
« Liberale gedachte en aktie » 
dit geschenk — want een half 
uur zendtijd is een héél geschenk 
— zal weten te waarderen en de 
uitdaging aanvaarden. 

Dit is. zo menen we, een nozi-
tief en l)'i uitstek demokrati^ch 
Initiatief. Op 27 november zullen 
de Vlamingen kunnen oordelen. 
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Meei dan 20 000 mensen hebben verleden zaterdag gevolg gege
ven aan de oproep van het Waakzaainheidskoimtee van de Maas
kant en zijn opgestapt in een kilonieterlange betoging, waarvan 
de kop reeds te Eisden op de markt aankwam toen de laatsten 
nog te Mechelen-aan-de-Maas vertrokken. De betoging was het 
antwoord van de Maaslanders op de door het Kolendirektorium 
aangekondigde produktievermindering in de mijn van Eisden. 
Deze mijn is praktisch de enige grote nijverheid in heel het ge
west dat S5.000 mwoners telt. Prodiiktievermmdering of mijn-
sluiting zonder gelijktijdige rekonversie zou een ramp betekenen 
voor deze streek van het in zijn geheel jeeds zo stiefmoederlijk 
benadeelde Limburg. 

Vervroegd Kamerdebat : « De enige scherpe oppozitietaal die de Kamer te ho
ren kreeg, kwam van de Volksunie » (« De Standaard »). 

GEEN SLUITING! 
Het was een indrukwekken

de betoging, niet alleen door 
haar omvang maar ook door 
haar samenstelling. Duizenden 
kompels in werkkledij werden 
begeleid door vrouwen en kin
deren, door middenstanders 
en pendelaars die — net als de 
mannen van de mijn — besef
fen dat het verdwijnen van de 
eisdense put de hele bevolking 
zou treffen. 

De nadruk is in de persbe
richten gelegd geworden op de 
kalmte en de waardigheid van 
de betoging. Hopelijk trekt 
men daar te Brussel geen ver
keerde konkluzies uit ; onder 
de as gloeit het vuur en sinds 
Zwartberg is er in Limburg 
weinig nodig om de vlammen 
te doen uitslaan. 

Het is een regelrecht schan
daal dat, minder dan twee jaar 
nadat te Genk doden en gewon
den vielen, de Limburgers op
nieuw verplicht worden om te 
grijpen naar het betogingswa-
pen. Die twee jaar zijn voor 
Limburg en de Maaskant ver
loren gegaan. Uit de nota «Mid
delen en eerste uitslagen van 
het omschakelingsbeleid », uit
gegeven door het ministerie 
van Ekonomische Zaken, kan 
men aflezen wat voor Limburg 
werd verwezenlijkt : zo goed 
als niets. Acht bladzijden lang 
wijdt de nota uit, in détail en 
met konkrete cijfers en gege
vens, over de in Wallonië be
reikte rezullaten. Dan volgen 
ternauwernood twee bladzij
den over Limburg, waarin geen 
enkel belangrijk projekt met 
name genoemd wordt : niets, 
tenzij vage voorspiegelingen en 
een verwijzing naar de fuzie 
der steenkoolmijnen. 

Tijdens het vervroegd Ka
merdebat verleden week heeft 
onze woordv oerder H u g o 

Schiltz aan Van den Boeynants 
en Van Offelen gevraagd, wat 
zij voor de provincie met de 
sterke bevolkingsgroei en met 
de grootste nood aan industrie 
hebben gedaan. Zij bleven het 
antwoord schuldig ! 

Door haar afgevaardigden in 
het maaslands Waakzaamheids-
komitee zelve en door de aan
wezigheid van talrijke V.U.-
mandatarissen en honderden 
V.U.-leden uit heel het vlaamse 
land heeft de Volksunie eens 

te meer getuigd voor haar ver
bondenheid met de mensen 
van de Maaskant en van heel 
Limburg. 

Eens te meer is daarbij dui
delijk geworden dat de Maas
kant, dat Limburg en dat heel 
Vlaanderen niets te verwach
ten hebben van de huidige re
gering; het drama Zwartberg 
o n d e r B.S.P.-C.V.P.-beleid 
dreigt zich te herhalen onder 
het huidig P.V.V.-C.V.P.-be-
wind. 

We hoeven ons aan geen voorspelling te wagen, ree toeten het : de 
betoging van 5 november icordt een sukses. Onze zekerheid terzake be
lust op een aantal faktoren, waarvan ive e) U één enkele willen tiiteen-
letten. 

In de aalsterse hvek tvaar loij wonen wordt de deelneming aan de 
betoging georganizeerd door het « 11 juli-komitee », een groep mensen 
uit de gemeenten Erembodegem, Haaltert en Kerksketi die er i*jor in' 
staan dat — om de beurt in elk der drie gemeenten — er jaarlijks een 
plechtigheid op onze nationale feestdag is. Dat 11 juli-komitee is er in 
geslaagd, niet minder dan 24 verenigingen en vier fanfares te doen 
toetreden tot de 5 rA>vember-organizatie. Tussen die 24 organizalies 
uitten alle kidtuurverenigingen van Davidsfonds tot V.T.B.-V.A.B., 
maar ook alle jeugdbewegingen van K.A.J. over Chiro naar scouts. De 
V.U. is er vanzelfsprekend bij, maar ook de CV.P., de Bond der Grote 
Gezinnen, het N.C.M.V. en de K.W.B. Veel linkse of vrijzinnige orga-
nizaties zijn er in die gemeenten niet, maar in het nabije Aalst traden 
de twee belangrijkste figuren uit hel A.B.V.V. toe tot het nationaal 
5 iX>vembeiko7nitee. 

Kortom, al tvie van ver of van dicht vlaumsgezind is — uiterst ge
matigd of hardnekkig — wordt vertegenwoordigd in de organizatie en 
zal zondag over acht dagen te Antwerpen zijn. Een indrukwekkende 
macht, een eensgezindheid die alleen de vlaamse bexveging ovet alles 
heen kan veru'ezenlijken. 

Op 5 november zal er uit onze drie gemeenten méér volk naar 
Antu'erpen trekken dat er ooit tevoren ergens naar een andere betoging 
IS gegaan. 

MKigen xre nog even voder bomen over dat plaatselijk « simp-
toom »? Op de pamfletten die het komilee in alle huizen van de be
trokken gemeenten heeft verspreid, staan 23 adressen van mensen die 
zich gelasten v>--'l het inschrijven de) betogingsdeelnemers. Moest men 

5 NOVEMBER 
uil the 2 ' a(tii-\s(ii nUc Votksuniemensen schrappen, er zou niet zo heel 
leel van overblijven. Dat bewijst niet, dat de V.U. hel laken naai zich 
gelrokken heeft. Hel bewijst twee dingen. Ten eerste, dat kulturele en 
sociale 'nktiviteit in onze gemeenten steeds meer eri meer samenvallen 
met vlaams-natiónaal cngagefnent. En vewolgens, dat de V.U.-mensen 
de motor zijn van de organizatie en dat ze dat zijn K>p een bescheiden, 
voor iedereen nanvaai dbare wijze. 

Deze vaststellingen mogen — zo dunkt ons — wel eens gedaan 
worde/l, omdat wij er van overtuigd zijn dat, wie rondkijkt in zijn ei
gen stad of dorp, ongeveer hetzelfde beeld zal ontdekken. Over heel 
Vlaanderen is een massale mobilizatie bezig en onze propagandisten en 
kaderleden Jiebben zich daarbij vanzelfsjnekend, zondei 'jpdringeiigheid 
en partikularisme, ingeschakeld om er de spil van Ie vormen. 

Zij zijn loyaal tegenover de beloging, zoals ook de Volksunie als 
geheel er loyaal tegenover slaat. 

Die loyauteit is noodzakelijk indien men tril komen tol een biede 
vlaamse consensus i\ynd een voor zoveel mogelijk mensen aanvaardbaar 
programma. Wij hadden liever een federalistische betoging gezien (en 
we zijn er van overtuigd, dat ze niet minder nikses zou hebhen}, wij 
hadden enkele aksenten (zoals betreffende het probleem Brussel) el
ders gelegd, u'ij zouden bepaalde eisen (zoals betreffende de onzalige ge
volgen van Heiloginnedal) anders foimuleren : wij hebhen die rezer-
vcs opzij geschoven, omdat jrat zrcanrst is ook zwaant n.:>cl ivegen. 

Op 5 novembei zal de dcinokuüisdic miuht van hel vlanins orial 
moeien dooiwcgen. 

'1 .\ .O. 



RECHT OP FRANS ? 

Naar aanleiding van het ver
schijnen in « WIJ » van een een-
talig-frans dokument, door een 
«nderpastoor te Oostende ver
spreid, is J.N. uit Oostende van 
oordeel dat een aantal fransspre-
kenden recht hebben op geeste
lijke hulp in hun taal. Als deze 
mensen recht hebben op geeste
lijke faciliteiten, dan hebben zij 
ook recht op andere tegemoetko
mingen. 

Dan hebben zij het recht, in de 
gemeentehuizen in Vlaanderen te 
woord te worden gestaan in het 
Frans en dan moeten de gemeen-
tebedienden maar zien dat zij de 
franse taal machtig zijn. Deze be
dienden moeten dan maar terug 
hun eksamen gedeeltelijk in het 
Frans afleggen (zoals in de goede 
oude tijd). Dan hebben zij ook 
recht op (minstens) een tweeta
lige eenzelvigheidskaart of twee
talige rekeningen voor gas en 
elektriciteit enz. 

Ik ben echter van oordeel dat 
deze frans.sprekenden juist de
zelfde rechten mogen hebben als 
wij Vlamingen hebben in Wallo
nië, 't is te zeggen de taal te leren 
van de streek. 

De franssprekenden in Vlaan
deren zullen wel verbaasd en 
verheugd zijn over deze hulp uit 
een voor hen totaal onverwachte 
hoek. En laten zij dan maar ver
der lustig tegen onze schenen 
stampen, dan zullen wij dat, 
breeddenkend als wij zijn. dank
baar aanvaarden, ^^'ant breed-
denkendheid en geduld zijn ei
genschappen die wij van oudsher 
be/itten en die wij vooral niet 
mogen verliezen. 

liet dokument in kwestie werd 
gevonden in de brievenbus van 
een lid van de Volksunie ! 

J.P., Oostende. 

BRUSSEL 

Het is een feit dat wij in het 
brusselse in de verdediging staan 
en alle hens aan dek moeten roe
pen om de voortschrijdende ver-
fransing van onze vlaamse men
sen in te dijken. Kn niemand 
twijfelt nog aan het dringend ka
rakter van het motto « alle mo
gelijke middelen gebruiken ». 

Eén daarvan kan het volgende 
zijn : als wij al de vlaamse in-
wijkelingen konden opvangen en 
door inlichtingen of door per
soonlijk kontakt konden bereiken 
dat ze in het fransdolle Brussel 
niet ondergedompeld worden. 

Maar hoe zo iets bereiken ? In 
Etterbeek is er een vlaams se-
kretariaat dat van het gemeente
bestuur de inlichtingen'krijgt no
pens inwijkelingen en hun af
komst. Datzelfde sekretariaat is 
er dan als de kippen bij om de 
•vlaamse inwijkelingen een mooi 
foidertje te laten geworden. Hoed 
af voor die werkers ! En als er 
dan nog persoonlijk kontakt bij 
komt !... 

Niet elke gemeente te Brussel 
kan zich verheugen in een 
vlaams sekretariaat dat werkt. 

Maar kunnen onze vlaamse 
mensen, onze leden in Ce vlaam
se gemeenten die weten dat een 
medeburger in de brusselse ge
meente komt wonen, dat niet 
melden aan onze afdelingen van 
de agglomeratie ? Al of niet ge-
centralizeerd op het V.U.-sekre
tariaat ? Voor Schaarbeek mogen 
ze alvast beginnen en schrijven 
aan de sekretaris van de V.l'.-af
deling : Bielen Michel, Clays-
laan 59, Brussel 3. 

B.M., Brussel. 

10 JAAR V.B.V. 

Wanneer er in het nummer van 
« WIJ » van 7 oktober een artikel 
niet op zijn plaats was, dan was 
het toch zeker het stukje over 10 
jaar Blauwvoetvendels. 

Ik ben het volledig met steller 
eens dat de verdeeldheid onder 
de vlaams-nationale jeugdbewe
gingen zo mogelijk uit de wereld 
moet geholjien worden. Intussen 
mogen de lezers toch nog wel 
duidelijk vernemen, wie er waar 
een kongres belegt. Dit kwam uit 
bewust stukje niet zo duidelijk 
naar voor. Er werd ook de in
druk gewekt dat het met die sa
menwerking al een heel eind in 
de goede richting gelopen is. 
Spijtig genoeg is dit te optimis
tisch gezien. Wel werd er in de 
sektievergadering, voorgezeten 
door mr. H. Waegemans, door de 
heer Verhelen (Borgerhout) met 
aandrang aan de leiding van 
V.B.V. gevraagd het nodige te 
doen om tot die samenwerking te 
komen. 
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Nog meer verwondert het mij, 
in « WIJ » geen weerklank ge
vonden te hebben van de bezie
lende toespraak van drs M. Cop-
pieters. 

H.D.M., Schilde. 

KAMIKAZOE 

De vlaamse C.V.P.-parlementai
ren hebben dus hun eerbied
waardige koppen bijeengestoken 
en na lang overwegen hebben zij 
besloten op 5 november niet mee 
te marsieren. Een aübi werd ge
zocht en gevonden : de betoging 
heeft een dubbelzinnig karakter! 

Laten wij niet lachen ! 
De waarheid is dat deze heren 

nooit meer te bespeuren vallen 
op om het even welke vlaamse 
manifestatie. Zij zijn er enkel bij 
wanneer er een lintje over een 
nieuw stuk weg valt door te 
knippen, of een wielerkampioen 
te huldigen of een banket bij te 
wonen. 

Dubbelzinnig ? Dergelijk argu
ment in de mond van de kam
pioenen van de dubbelzinnigheid 
kan ons slechts doen schater
lachen. Of is het zangfeest ook 
dubbelzinnig ? En de IJzerbede
vaart ook ? Want ook daar schit
teren zij door hun afwezigheid. 

Zou het niet dichter bij de 
waarheid liggen te veronderstel

len dat zij zich doodeenvoudig 
niet meer durven laten zien om
dat zij weten dat zij bij de 
vlaamse mensen alle krediet ver
loren hebben ? 

Zij kunnen zich troosten met 
de gedachte dat, voor velen on
der hen, het leed bijna geleden 
is. Bij de volgende verkiezingen 
zullen er inderdaad verscheidene 
van die zelfmoordpiloten op het 
veld van eer sneuvelen ! 

B.D., IMechelen. 

1.000 FR 

Volgens de kranten « Le Soir » 
en de « Gazet van Antwerpen » 
werden er in Knokke naar aan
leiding van het P.V.V.-kongres 
namaal;l)ricfjes van 1.000 fr ver-
.spreid die ondubbelzinnig herin
nerden aan dat andere valse 
P.V.V.-bankbriefje uit de vorige 
verkiezingsperiode. 

Dat initiatief, dat een V.U. ini
tiatief is — de verantwoordelijke 
uitgever is de heer G. Van In — 
verdleni navolging over het gan
se vlaamse 'land. 

Dat noem ik doeltreffende pro
paganda die niet ongemerkt 
voorbij gaat. Het feit dat zelfs de 
franstalige krant « I.e Soir » het 
vermeldt, is daarvan het tref
fendste bewijs. 

De initiatiefnemer kan ik 
slechts van harte gelukwensen. 

A.V.D.B., 
Erembodegem-Ter joden. 

Het gerucht van een sluiting 
werd door de geldbonzen zel£ 
geïnspireerd en moest alleen die
nen om nakende afdankingen 
aanvaardbaar te maken. Wat 
prachtig lukte. 

De vakbondsleiders van hun 
kant kunnen voorwenden een 
overwinning te hebben behaald, 
aangezien er niet gesloten wordt! i 

Eén eis werd niet gesteld :'! 
geen afdankingen zonder nieuwe ' 
betrekkingen ! (zoals in Wallo- ; 
nië). De kleine vlaamse man 
wordt weer eens het kind van de 
rekening ! 

A.V.II., Waarschoot. 

TEXTIELKRIZIS 

Het bericht o\er Waarschoot 
in de republiek « WIJnazijn » 
van 23.0 was, om het zacht te 
zeggen, nogal ongenuanceerd : 
700 arbeiders worden (nog niet) 
op straat gc/et. 

TAAL AAN DE KUST 

Bij de opening van de zittijd 
19()7 van de provincieraad West-
Vlaanderen, heeft ridder van 
Outryve d'Ydewalle gepleit voor 
het oprichten van een studie
groep die zich zou bezighouden 
met de problemen van de kust
streek. 

Hij gaf bij die gelegenheid een 
opsomming hiervan. Over het 
taalprobleem dat zich stelt aan 
de kust en steeds akuter wordt, 
reijte hij echter geen woord. 

Het is de plicht van de west-
vlaamse V.U.-provincieraadsle-
den dit probleem zo vaak moge
lijk ter be.spreking te brengen in 
de provincieraad. Deze raad 
heeft tot plicht alle burgemees
ters van de kust ertoe aan te zet
ten, tijdens de winterperiode de 
nodige initiatieven te nemen om 
het Nederlands tot zijn recht te 
doen komen aan de kust, wil het 
aanstaand seizoen alle taalherrie 
vermijden. 

K.M., Ganshoren, i 

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

van de redaktie 

5 n o v e m b e r 
a n t w e r p e n 

Brussel , 26 oktober 1967. 
E e t r . : "De Ronsenaar". 

ledere week v l o e i t er een heel grote postzak p e r i 
odieken en streekbladen o^/er onze r e d a k t i e t a f e l . 
De s t ape l i s zo groot , dat h i j s lechts^^diagonaal^ 
kan gelezen worden : in de streekbladen*wordt EO 
l inks en rech ts een gevestigde rabr iek overlopen, 
vaarb i j we vaak de bedenking opperen dat de 
"p l aa t s e l i j ke jon.gens" het nog zo s lecht n ie t doen 
en VÊLak over raéar vlaams re f leks en punch beschik
ken dan gerepnjteerder kol legas u i t de grote ^bladen. 
Natuur l i jk z i jn er ook a c h t e r b l i j v e r t j e s en "zwakke 
b r o e r t j e s . Of buitenbeentjes* Een^dehat dat zee-
brugse v i sse r i jbe langen tegenover"oostendse 'd i to 
s t e l d e , werd enkele maanden terug met zoveel lokale 
k leur op de pat inas van twee streekbladen gegooid, 
dat de echo's ervan te rag t e vinden waren ' in de dagblad
p e r s . De folklore i s dus nog n ie t helenvial'dood. 
We moeten die zin v e r b e t e r e n ' : nog helerr.aal n i e t dood. 
Daar ve r sch i jn t immers nog a l t i j d "De Ronsenaar",waar
aan Jan Verroken z i jn d ieps te gepeinzen en geheimste 
overwegingen met een nooit afstompende pen in lengte 
van weken en van a r t i k e l s tc^eve^trou'-fd. 
Uit "De Ronsenaar" hebben we zopas met zéér vee l be 
l a n g s t e l l i n g vernomen, dat de Staatsman pleegt e i r ren 
t e leggen. We vonden deze mededeling, verstreVrb door 
Verroken zélf, zo belangri jk dat we er verder in ons 
blad een echo aan wijden. Cum grano s a l i s : met een 
t i k k e l t j e ,2out op Verrokens e i t j e . 



• SOCIALISTISCH KIESPLATFORM ? 

dienstplicht 
of 
beroepsleger? 

•(led.) Nadat de P.V.V. op haar kongres te 
Knokke heeft gedemonstreerd welke wapens 
ze wenst te gebruiken bij de aanstaande 
veikiezingen, is er ook enig licht gevallen 
op de elektoiale plannen van de B.S.P. Het 
ziet er naar uit dat de socialisten willen te
ruggrijpen naar een kwestie die hen vroeger 
al eens een verkiezingssukses heeft bezorgd ; 
de dienstplicht in het leger. 

Dezer dagen is het verslag gepubliceerd 
dat op de socialistische partijraad van 13 
november door volksvertegenwoordiger Cu-
dell namens een werkgioep zal worden 
voorgebracht, en waarin de afschaffing van 
de dienstplicht en de inrichting van een 
beioepsleger wordt bepleit. Dit is, zo me
nen we, tipisch een vooistel van een amech-
tige oppozitie-partij die op zoek is naar een 
elektorale schlager. Het is immers duidelijk 
dat er in de B.S.P. hoegenaamd geen een
heid over dit probleem bestaat; dat — voor
zover een dergelijke « eenheid > volgende 
maand zou blijken — het probleem louter 
elektoraal benaderd werd en dat de B.S.P. 
als regeringspartij er naar alle waarschijn
lijkheid niet toe zou komen om haar voor
stel te verwezenlijken. 

Er is het P.V.V.-precedent. De P.V.V. 

heeft, vóór de B.S.P., gemeend dal ze ver-
kiezingszijde kon spinnen met de belofte 
van een beroepsleger. Deze belofte maakte 
formeel deel uit van haar verkiezingspro-
giamma in 1965. 

Sinds meer dan anderhalf jaar heeft een 
P.V.V.-er de portefeuille van Landsverdedi
ging; hij maakt echter niet de minste aan
stalten om over te gaan lot het inlossen van 
de verkiezingsbelofte. 

De enige die tot nog toe een poging in 
de richting van beioepssoldaten heeft ge
daan, was Gilson die destijds uitpakte met 
de zgn. Navo-vrijwilligers. Het is een fias-
ko geworden. 

Het projekt Gilson heeft duidelijk ge
maakt dat de aanwetving van beiocpssol-
daten in ons land op onoverkoombare be
zwaren stuit : enerzijds zijn onze jonge 
mensen zeker niet « army-minded » en ver
volgens biedt een loopbaan in het burger-
leven — zeker in een welvaartstaat — meer 
perspektief. 

Er is echter een ander en niet minder 
belangTijk aspekt aan het vraagstuk. Tot 
nog toe waren het vooral de socialisten die 
— o.i. zeer terecht — zich steeds gekant heb
ben tegen alle projekten om de dienstplicht 
te yervangei;! door een beroepsleger. Ze we
zen telkens weer op de grote gevaren die 
schuilen in een soldeniersleger, dat een sterk 
gesloten en moeilijk kontroleerbare groep 
zou vormen en zo een ernstige bedreiging 
voor de demokratie zou zijn. De militaire 
staatsgrepen in tal van landen — c a . zopas 
nog in Griekenland — tonen aan, waar het 
gevaar schuilt. De werkgroep Cudell heeft 
getracht, een antwoord op deze bezwaren te 
vinden; dat antwoord is verre van overtui
gend. Het is inderdaad juist dat zowel een 
dienstplichtleger (het grieks leger is inder
daad van dat type) als een beroepsleger de 
demokratie kunnen bedreigen. De werk
groep Cudell verzwijgt echter een beslis

sende faktor, nl. het feit dat de militaire 
bedreiging van de demokratie rechtstreeks 
in verhouding staat tot de wijze, waarop 
het leger zich als gesloten entiteit heeft 
kunnen afzonderen van de gemeenschap en 
waarop de beroepsofficieren een gesloten 
kasle hebben kunnen vormen. In een goed 
funktionerende demokratische staat zal 
daarom het dienstplichtleger zelden of nooit 
een bedieiging worden; het beroepsleger 
biedt echter veel minder vv'aarborgcn. 

Er is voor ons, die behoren tot de natio
nale oppozitie en die de struktuur van de 
staat willen hervormen, een nog veel ster
kere reden dan voor de socialisten om afke
rig te staan van een beroepsleger : een der
gelijke tioep zou wel eens heel vlug kun
nen gebruikt worden om — ook ten koste 
van de demokratie — het unitarisme te 
redden. Dat het voorstel eens te meer voor
al vanuit een brusselse hoek wordt gefor
muleerd en verdedigd, is niet van aard «m 
onze argwaan te verminderen. 

• JAN VERROKEN GAAT NIET MEE (1) 

de gedachten 
van een 
staatsman 

(red.) We schrijven het zonder binnen-
pretje en helemaal niet met de bedoeling 
om te kwetsen. We noteren het zakelijk als 

een feil : Jan Verioken is een der grootst» 
warhoofden die in de politiek rondlopen. 

Het is een publiek geheim dat deze bravr 
familievader uit de zuidvlaamse heuvelen 
een der voornaamste veiantwoordclijken ii 
vooi de potsierlijke Echternach-processie diff 
de Vlaamse C.V.P. in verband met de bettx 
ging van 5 november ten tonele brengt. De
ze eenvoudige plattelander die, blijkens zijt» 
vroegere uitlatingen over de Volksunie, tea 
zeerste vertiouwd is met het vee en andere 
beesten, zou toch door eigen waarneming 
tot de overtuiging moeten gerijpt zijn dat 
er tussen kikker en os — zoals reeds de 
sprookjesdichter vaststelde — enig verschil 
is. Dat zulks niet het geval is, blijkt uit de 
hardnekkigheid waarmee de heer Verroken 
zichzelf (en wellicht ook zijn echtgenote, 
maar dat is al twijfelachtig) ervan over
tuigd heeft dat hij een Staatsman is. De 
paflementaite kronikeur van de « Stan
daard » heeft hem omwille van die hard
nekkigheid verleden zaterdag eventjes door 
de buis getrokken zoals alleen Manu Ruys 
dat kan : « Jan Verroken en zijn mede-
staatslieden bereiden grote parlementaire 
debatten voor over de hervormmg van de 
instellingen. Het is ook om die reden dat 
zij op 5 november te Antwerpen niet in de 
straat willen afdalen. Het niveau van hun 
politiek kan blijkbaar niet hoog genoeg 
Hggen... ». 

In « De Ronsenaar » heeft Jan Verroken 
zopas zeer omstandig uiteengezet, wat hij 
denkt (nu, ja...) over de betoging van 5 no
vember. We zullen trachten zijn gedachte
gang (nu, ja...) zo beknopt mogelijk weer te 
geven, alhoewel deze taak ons niet gering 
lijkt. 

De heer Verroken begint met de verkla
ring dat, nu ieder misverstand o\er de 

(Lees door blz. 4) 

5 NOVEMBER 
Vijf november nadert snel en in 

afwachting dat de vlaamse C.V.P. 
zal weten of er nu al dan niet een 
nieuw feit is, om eventueel weer op 
een ander dan een niet-meedoen-
been te dansen, vernamen we dat de 
C.V.P.-jongeren wel zullen meedoen 
en dat het A.C.W. gunstig staat 
tegenover het programma van de be-
toging. Vermits de C.V.P.-jongeren 
maar dun gezaaid zijn zullen er 
daardoor niet zoveel meer betogers 
zijn en vermits het A.C.W. de beto
ging wel goedkeurt doch voor het 
overige geen vinger verroert om een 
stel van zijn mensen naar Antwer
pen te stuwen, verandert dat niet 
veel aan de zaak tenzij dat de 
vlaamse C.V.P.-parlementsfrakties 
nog een beetje meer geïzoleerd wor
den dan ze al waren, nu door hun 
eigen geestesverwanten. Dat belet 
overigens niet dat een Jan Verro
ken in de boosheid en de dwaasheid 
volhardt, waarbij de Lefèvre's, De 
Saeger's en de Vande Putte's stellig 
in hun vuist lachen om zoveel onno
zelheid. Wie ook niet uitblinkt door 
logisch denken is het Liberaal 
Vlaams Verbond, dat de dubbele 
hoop uitspreekt dat de betoging een 
sukses zou worden doch dat de 
« extremistische partijen »... hope
lijk niet met de pluimen zullen gaan 
lopen in geval van sukses. Hoe wil 
men dat de « extremisten », die de 
stoottroepen, de militanten en het 
gros van de betogers leveren, niet 
met die fameuse pluimen gaan lo
pen wanneer de drie traditionele 
partijen er zullen schitteren door 
hun afwezigheid ? De vraag stellen 
is ze beantwoorden. Of is het soms 
niet zo, dat vele van die partijman
datarissen de laatste jaren liever 
van vlaamse betogingen ^wegblijven 
omdat ze daar gewettigde verwijten 
naar het hoofd geslingerd krijgen, 
precies een gevolg van hun afwezig-
heidspolitiek, niet alleen op straat 
doch ook in de Wetstraat, als er 
over vlaamse belangen moet gespro
ken en gestemd worden ? 

NAKLANKEN 
Over het kongres te Klemskerke 

en de kamerzifting van vorige week 
hoorden we nog naklanken. In 
A.B.V.V.-middens blijkt men even
eens opgetogen te zijn over Klems
kerke doch meent men de konkluzie 
te mogen maken dat het nu toch 
zulk geen vaart zal nemen met de 

federalizering in eigen rangen. Daar 
hebben we het dus al : de beper
king van hetgeen op dit federaal 
kongres werd gezegd, tevens met 
verwijzing naar de konfrontatie van 
beide standpunten (waalse en 
vlaamse) op een officieel B.S.P.-
kongres. Pas dan zal de doorsnee
socialist weten wat hem ter zake te 
doen en te laten staat... 

Wat de kamerzitting van vorige 
week betreft handelen we elders in 
dit blad over sommige betekenis
volle reakties in niet-V.U.-kringen 
op de twee V.U.-interpellaties en 

junktuurschommeling trekken ze er 
dan uit, de betrokken streek met 
een aantal werklozen en grote 
schulden achterlatend. Dit is na zo
veel andere centra nu te Brugge het 
geval, waar de stad met een verlies 
van 34 miljoen moet rekenen. 

BEROEPSLEGER 
Dat we intussen al volop in een 

pré-elektorale atmosfeer verkeren 
moge blijken uit het B.S.P.-voorstel, 

beroepsHALVE , 
bekeken 

welke tussenkomsten deze van de 
« grote » B.S.P. volledig in de scha-

' duw stelden. « De Tijd », orgaan 
van het V.E.V. deelt tot grote ver
ontwaardiging van de Libre het 
V.U.-standpunt inzake regerings-
druk op kandidaat-investeerders in 
ons land ten gunste van Wallonië. 
Toch wel een onverdacht getuigenis 
en een krakende logenstraffing voor 
V.D.B, en Van Offelen, die daardoor 
duidelijk genoeg tot leugenaars her
leid worden. 

BEDRIJFSSLUITINGEN 
Wat trouwens die investeringen 

betreft, de sluiting van een derde 
bedrijf te Brugge in korte tijd, be
wijst hoe klakkeloos sommige be
sturen overgaan tot het aantrekken 
van vreemde firma's, om toch met 
bepaalde rezultaten te kunnen uit
pakken, die achteraf neerkomen op 
een bedriegerspel. Door een mate
loze konkurrentie tegenover andere 
gewesten, waarbij de regeringen 
niet het minst regelend optreden, 
worden tal van gemeenten verplicht 
buitensporige financiële faciliteiten 
toe te kennen aan deze vreemde on
dernemingen. Bij de minste kon

tot instellen van een beroepsleger. 
Men herinnert ïich wel het — be
trekkelijk — verkiezingsrezultaat 
dat de B.S.P. destijds behaalde door 
een drastische vermindering van de 
militaire diensttijd te beloven. Daar 
men niet eeuwig het zelfde kan be
loven pakt ze nu met een beroeps
leger uit. De B.S.P. doet in feite het 
zelfde als de P.V.V. op een ander 
vlak. Waar de volgelingen van Omer 
Bonaparte van de financiële belof-
tenoperatie moeten overschakelen 
(omdat ze hun vorige verkiezingsbe
loften brutaal hebben gebroken) 
naar het beloven van een ideale 
staat België, op voorwaarde dat 
deze staat één blijve, daar stellen 
de socialisten tans de afschaffing 
van de dienstplicht in uitzicht, om
dat er met een belofte van dienst
tijdvermindering geen elektorale 
winst meer te behalen valt. Wat het 
standpunt van de V.U. is kunt u 
eveneens elders in dit nummer vin
den, nl. hierboven. 

GENEESHERENMONOPOLIUM 
Wat verwacht is, gebeurde : de 

regering is gekapituleerd voor de 
artsensindikaten en heeft de wets

ontwerpen Hulpiau inzake hervor
ming van de uitoefening van de ge
neeskunde bijna volledig aangepast 
in de geest, zoals door de dokters-
sindikaten gewenst en onder drei
ging van zorgenstaking geëist. De 
artsen behouden in de nieuwe ont
werpen het volstrekte monopolium 
over de uitoefening van de genees
kunde doch ook over alle andere 
vormen van beoefening, zodat bij 
vb. de paramedici niets in de pap te 
brokken hebben. Nochtans hadden 
de beroepsverenigingen der parame
dici eisen tot medezeggenschap ge
steld en dreigde men op zeker 
ogenblik tijdens de laatste bespre
kingen over deze eisen te struike
len. Ten slotte geraakte men ak
koord over een formule, waarbij 
wel een dialoog voorzien is doch 
waarbij tevens het beslissingsrecht 
aan de artsen is voorbehouden op 
voorwaarde dat bij het uitbrengen 
van hun doorslaggevend advies dit 
advies op een 75 % stemmeerder-
heid der artsen onderling kan bo
gen. 

Men kan dus zeggen dat de artsen 
hun slag tuishaalden. De kabinets
raad keurde reeds de ontwerpen 
goed, het wachten is nu nog op de 
reaktie van de bij de besprekingen 
geweerde doktersfederatie Henrard, 
die met een zorgenstaking dreigde 
doch die ingevolge het verzekerde 
artsenmonopolium deze dreiging 
moeilijk waar zal kunnen maken. 
Tenzij het op een onderlinge artsen-
oorlrfg uitdraait... 

OPSLAG... 
Behalve de zondagse incidenten in 

Het Voor, waar de franse missen nu 
in het Latijn worden gelezen, en 
waar de vlaamse eisen niettemin in
druk blijken te maken, stond deze 
week ook in het teken van een aan
staande opslag. Schrik niet. het 
gaat deze keer niet om prijzen, doch 
om de ministeriële wedden, die vol
gens de betrokkenen moeten aange
past worden en welke aanpassing er 
vlugger komt dan deze die voort
vloeit uit de stijging van het indeks-
cijfer. Dit laatste steeg nl. boven 
134.75 punten en daar men ver
wacht dat de stijging zich in no
vember zal handhaven zal de spil-
indeks bereikt zijn. Naar alle waar
schijnlijkheid zullen dus alle wed
den en lonen voor overheidsdien
sten stijgen. De ministers prijzen 
zich gelukkig, dat ze er deze keer 
ook bij zijn .. 

P.O. 



(Vervolg van biz. 3) 
juiste woorden van prof. Verhuist opge
ruimd is, « deze reden voor afwezigheid 
weg valt. Wij moeten dit eerlijk erken
nen >. 

Vervolgens zegt de heer X'errokeu dat hij 
voor de volle 100 t. h. betrouwen heeft in 
de mensen die de betoging inrichten : < Wij 
gijn er zelfs vast van overtuigd dat het be-
«toan van dit centrum beantwoordt aan 
een noodzaak en dat het een zware tegenslag 
lou zijn voor de vlaamse ontvoogdingsbewe
ging, mocht het ooit weer ophouden te be-
ftaan ». 

De heer Verroken herinnert er aan dat 
de vlaamse C.V.P. zonder voorbehoud ach
ter het eisenprogramma van de betoging 
itaat en het komt hem zelfs voor « dat er 
in hoofde van de vlaamse C.V.P. geen en
kel bezwaar beslaat tegen de 45 slogans, die 
het inrichtend komitee bekendmaakte ». 

De heer Verroken is tenslotte van mening 
dat « nu de betoging er is, wij er alle be
lang bij hebben dat ze lukt qua kwaliteit en 
qua opkomst. Als het verder van mij af
hangt, zullen alle mogelijke C.V.P.-verant-
woordelijken er hvm beste beentje \'oor-
letten, opdat deze betoging moge lukken... ». 

Dat is, zo lijkt ons, uit hoofde van de 
heer Verroken duidelijke taal. 

Na een dergelijk indrukwekkend pleidooi 
zou het voor de hand liggen, dat de heer 
Verroken op 5 no\ ember zijn vrouw en 
kinderen kust om — na een hartelijk « tol 
weerziens » .— met kloeke stap Antwerpen-
waarts te streven. In de havenstad zou al
dus het machtig \erbond ontstaan tussen 
de tienduizenden die zorgen voor het suk-
ses qua opkomst, en de Staatsman die de 
betoging doet lukken qua kwaliteit. 

Mis! De sluitende redenering van de 
giote denker geldt alleen voor het klootjes
volk. Voor hemzelf acht hij een grootser en 
belangrijker taak weggelegd. 

• JAN VERROKEN GAAT NIET MEE (2) 

eieren leggen 
op 5 november 

(red.) Laat ons de eerzame bergbewoner 
\erder volgen op de kronkelige paden van 
zijn geest en — vooral — laat ons geen in-
sijanning schuwen om door te dringen tot 
zijn geheimste overpeinzingen en inzichten. 
De taak wordt ons overigens vergemakke
lijkt door het feit dat de Staatsman zich niet 
SC hroomt, de grond v an zijn gedachten 
bloot te leggen : « Stel u voor dat ik per-
loontijk, wanneer ik met mezelf moederziel 
alleen ben, er vast van overtuigd ben dat 
een niet-deelname mij sterker zou maken 
om na de betoging het programma politiek 
waar te helpen maken — dat de luisterbc-
reidlieid bij de waalse, bij de linkse vlaam
se parleméiïtaire instanties groter zou zijn 
wanneer wij persoonlijk niet dan wel aan 
de betoging deelnamen ? Stel dat wij van 
dit alles vast overtuigd zijn... op grond van 
onloochenbare ervaringen en gekende paile-
mentaire verhoudingen ? Wat moeten wij, 
als parlementair, dan doen : gaan of niet 
gaan ? Ik hoor u al : niet g-aan ! ». 

Het was ons voordien nooit opgevallen 
dat er tussen de heer A'erroken en Jeanne 
d'Arc enig onderscheid zou bestaan. Het 
grondig verschil is ons nu, ietwat laattij
dig wellicht, duidelijk geworden. De Jonk
vrouwe hoorde, wanneer ze persoonlijk met 
zichzelf moederziel alleen was, stemmen die 
haar zegden : gaat ! De moederziel van de 
heer Verroken hoort stemmen die hem toe
roepen : gaat niet! 

Verder houden (bijna) alle verschillen 
op. Immers, wanneer de Maagd ging en 
wanneer de Staatsman thuisblijft, dan 
vloeit deze op het eerste zicht zo verschil
lende houding voort uit één en dezelfde 
beweegreden : het heil des volks. 

Voor dal volksheil wil de heer Verroken, 
evenals Jeanne, de grootste offers brengen. 
Hij beseft zeer goed, zegt hij in zijn onvol
prezen € Ronsenaar >, dat thuisblijven hem 
elektoraal kwaad kan doen. Maar hij is vol
komen bereid, dit offer te brenaen. 

En hij is er overigens van overtuigd dat 
het kiezerkorps van de C.V.P. hem de mar
telgang naar de brandstapel zal besparen : 
< Immcn. niemand verwaciit van de V.U.-

parlementairen dat zij in het parlement iets 
helpen realizeren. Elkeen neemt er vrede 
mee dat zij daar hoogstens verder betogen, 
protesteren, opposeren. Maar van ons eist 
men meer. Wij moeten realizeren, wij moe
ten eieren leggen en op de koop toe worden 
onze eieren op elk aspekt gekontroleerd en 
tot de milligTam na gewogen. Daar ligt het 
hele verschil ». 

Wij zouden zo denken : en daar ligt het 
ei. Het zal voortaan niemand meer verba
zen dat de nijvere gemeente Kruishouten, 
met de grootste eierenmarkt van West-Eu
ropa, in het arrondissement ligt dat de eer 
heeft de heer X'erroken naar de Wetstraat 
te sturen. 

Wat onszelf betreft : wanneer wij per
soonlijk eens niet met onszelf moederziel 
alleen zijn en wanneer wij ons oor te luis
teren leggen naar wat wij rondom ons ho
ren, dat vernemen wij steeds méér stemmen 
die zeg*en « van dié boer geen eieren 
meer ». 

De heer Verroken zal op de duur mef 
zijn neerhofprodukten blijven zitten... 

De vlaamse spreekwoordenschat heeft dat 
geval trouwens al lang voorzien, toen hij 
deze situatie vastlegde in de geijkte uitdruk
king « "hij zit met een ei ». 

• VOOR DE GEPENSIONEERDEN 

V.U.- voorstellen 
worden wet 

(w. jori.ssen). Met ingang van 1 november 
zullen voor sommige gepensioneerden kleine 
pensioenverbeteringen doorgevoerd wor
den. Het gaat hier om een reeks initiatie
ven, genomen door senatoren en volksver
tegenwoordigers, die door de minister van 
Middenstand pozitief beantwoord zijn en 
gebundeld werden in een volmachtvvet. 

Onder meer zijn er verbeteringen voor 
volgende groepen : 

Voor gepensioneerden, slachtoffers van 
verplichte onteigening. Dit inkomen zal niet 
voor méér in aanmerking genomen worden 
dan voordien. Men blijft het inkomen bere
kenen zoals voor de vei-plichte onteigening. 

Dit is een voorstel dat ingediend werd ^ 

door de \'olksuniesenaloren en dat dus wet 
wordt. 

Voor gerechtigden met gezinslast. Men 
zal \ OOI taan een alleenstaande (weduwe of 
v\cduwiiaar) met gezinslast aanzien als ge
zin. De grens van de inkomsten, die geen 
weerslag hebben op het pensioen, zal voor 
hen opgetrokken worden van 12.000 naar 
18.000 frank. Er is echter geen verhoging 
van het pensioen volgens het aantal kinde
ren ten laste. 

Voor gepensioneerden boven de 75 jaar 
zal er in geval van stijging van het inko
men geen nieuw onderzoek van de bestaans
middelen plaats vinden. Dit gebeurï echter 
alleen wanneer de echtgenote eveneens ten 
minste 70 jaar telt. 

In geval van vermindering van het inko
men kan men wel nog herziening vragen. 

De uitgekeerde onderhoudsgelden zullen 
voortaan in alle gevallen mogen afgetrok
ken worden van het inkomen. 

Voor de vergoeding van slachtoffers van 
arbeidsongevallen of van beroepsziekten zal 
voor de sommen, uitgekeerd door buiten
landse instanties, voortaan dezelfde regeling 
gelden als voor de bedragen uitgekeerd door 
binnenlandse. 

Verder zijn er nog kleine verbeteringen 
voor de gevallen van lijfrente, voor de ge
vallen van goederen belast met hipoteken 
en voor de kumul met buitenlandse pen
sioenen. 

Voor de hangende gevallen van pensioen
aanvraag en van herzieningen zal de nieuwe 
wet automatisch toegepast worden. Voor de 
aanvragen tot herzieningen zal er terug-wer
kende kracht zijn tot 1 november 1967, zo 
men herziening aanvraagt voor 31 decem
ber 1967. Nadien geldt de terug-werkende 
kracht niet meer, maar geldt de maand vol
gend op de datum van aanvraag als begin-
datum. 

• VERHUIS NAAR WALLONIË ? 

hou poswiok 
in de gaten I 

(red.) Vorige week publiceerden we onder 
deze titel een artikel van de heer Renard. 

Wie Poswick in de gaten gehouden had, 
was senator Wim Jorissen die op 26 sep
tember jl. al volgende vraag gesteld had 
aan de minister-valschermspringer : 

« Naar verluidt zou de geachte minister 
van plan zijn de transmissieschool van Vil
voorde en het opleidingscentrum van Me-
chelen over ïe brengen naar Salve in de 
provincie Luik. Door zulke maatregelen 
zouden zeer veel gezinnen van vlaamse mi
litairen in een onmogelijke toestand ge
plaatst worden wat betreft nederlandse 
scholen voor hun kinderen, wat volstrekt 
onaanvaardbaar zou zijn. 

« De geachte minister gelieve me mee te 
delen : 

« Of het juist is dat hij deigelijke over-
plaatsingsplannen koestert ? 

« In bevestigend geval, welke oplossing hij 
uitgewerkt heeft om de kinderen van deze 
gezinnen verder nederlands onderwijs te 
bezorgen ? » 

De minister antwoordde \oorlopig vorige 
week : « Er zal eerstdaags aan het geacht 
lid geantwoord worden ». 

Een definitief anliwoofd is er nog niet, 
doch vorige zaterdag publiceerde « Het 
Laatste Nieuws » een logenstraffing van het 
ministerie van Landsverdediging, dat mee
deelde dat aan dergelijke plannen niet ge
dacht werd. 

Senator Jorissen heeft zich onmiddellijk 
opnieuw tot Poswick gericht om te vragen 
of het bericht in « Het Laatste Nieuws > 
juist is. 

Het past dat er krachtig gereageerd wordt 
en dat men na onze fabrieken ook niet onze 
militairen naar Wallonië zou overbrengen, 
met het gevolg dat de studie van hun kin
deren zou verbrod worden, daar ze in een 
vreemde taal zouden moeten voortstuderen 
en dus een paar jaar zouden verliezen. Af
gezien nog van alle andere gevolgen van 
deze vlaamse overplanting naar Wallonië. 

Waarom hevelt men de Walen zoals die 
van de leuvense -universiteit niet over naar 
Wallonië, in plaats van onze fabrieken en 
onze militairen ? 

je f houthuys 
Toen enkele tijd geleden de opvolging voor het voorzitterschap van het Alge

meen Christelijk Vakverbond een akute kwestie werd, duidde Gust Co>ol autori
tair zijn dauphin aan : Honoré Van Steenbergen. Nadat de gentse sindikalist aan
vankelijk zijn investituur aanvaard had, kwam hij een tijd later op zijn beslissi?ig 
terug : Gust Cool kon opnieuw op zoek gaan. 

Dé man blijkt uiteindelijk nu toch gevonden en het laat zich aanzien dat 
Jef Houthuys op 1 januari 1969 definitief de erfenis van Cool zal aantreden. 

We kunnen u over de ikjorzitter-in-spe weinig konkreets vertellen. Het be
hoort tot een van de merkwaardigheden in de moderne demokratie dat de top
mensen van wat nu sinds geruime tijd toch al « de sociale gesprekspartners > 
heet doorgaans figuren zijn die een leven leiden helemaal buiten het blikveld 
van de publieke opinie, we zouden bijna zeggen : helemaal buiten het domein 
van de demokratische kontrole. De aanduiding van een Jef Houthuys flot voor
zitter van het A.C.V. is duizendmaal belangrijker dan het toevertrouwen van een 
ministerportefeuille^aan driekwart van de leden der huidige regeringsploeg. Noch
tans zal het land over de onbeduidendste minister méér en juister dingen weten 
dan over de man die in lengte van jaren één der allerbelangrijkste figuren in 's 
lands politiek, sociaal en ekonomisch beleid zal zijn. 

Jef Houthuys heeft een tipische kristelijk-sindikalistische lcA>pbaan achter 
de rug. De tans 45-jarige is destijds klein begonnen bij de K.A.J. Hij werd er 
opgemerkt door Cardijn, die hem hogerop hielp. In 1942 trad hij full-time in 
dienst van Cardijns jeugdbeweging, waarvan hij vrij vlug algemeen sekretaris 
werd. In 1951 slapte hij het sindikalisme binnen langs de deur van de kristelijke 
centrale voor metaalarbeiders; vijf jaar later werd hij nationaal sekretaris van 
deze centrale. Een niet onbelangrijke post, maar een post in ieder geval ver bui
ten de spotlights van het nieuws en de nieuwsmakers : zelfs in A.C.V.-kringen 
was Jef Houthuys goeddeels een>onhekende tot op het ogenblik dat hij op gezag 
van Gust Cool, en met de schijndemokratische bevestiging van de Raad van he' 
A.C.V., publiek aangeduid werd als de nieuwe man. 

Degenen die hem kennen, zeggen veel goeds van Jef Houthuys. De lof be
gint doorgaans met de vermelding dat de man in de wandeling nooit anders dan 
« de Jef •» genoemd wordt. 

« De Jef » — voor onze franstalige waarde landgenoten l)\jiiwens i Ie Jef » 
— schijnt een voetballiefhebber te zijn, een doorbrave vent die heel wat van zijn 
vrije tijd besteedt aan ziekenbezoek, een efficiënte administrator die zich altijd 
Iteel nederig van zijn job gekweten heeft. 

Wat de man werkelijk zal betekenen op de plaats die hem begin 1969 -wacht, 
zullen we moeten ondervinden. Er is aan deze benoeming alvast één aspekt dat 
voor Jef Houthuys niet zo heel prettig m^aet zijn : tenslotte is hij de t-weede ge
roepene, de uiteindelijke gegadigde nadat Gust Cool heel lang vergeefs gezocht 
heeft en nadat Honoré Van Steenbergen zijn kandidatuur liet afweten. Een kom-
promisfiguur f In ieder geval, met zijn 45 jaar, nog veel te jong om een overgangs
figuur te zijn. 

Van de mens Houthuys weten we vc\}rlopig dus weinig; nog minder tuelfin 
we van de Vlaming Houthuys. 

Op de letter H van het naamregister der vlaamse beweging moet men hem 
in ieder geval niet gaan zoeken. Trouwens : een flamingant aan de leiding van 
het A.C.V. is totaal uitgesloten. Omdat het kristen sindikaat zijn sterkste bazis 
in Vlaanderen heeft, kan het er niet onderuit om steeds een Vlaming als voor
zitter te hebben. Maar dat moet dan telkens een zéér « gematigde » zijn, een 
mhn die zonder meer direkt aanvaardbaar is voor de kittelorige Walen, lot en 
met i\jor de wallingantische M.O.C.-ers. 

De macht van de big bosses der twee grote sindikaten is vrij gemakkelijk af 
te lezen uil enkele cijfers. Al te iveinig is in ons land nog geweten, dat het bel-
gisch sindikalisme een uiterst welvarende onderneming is. In West-Europa is er 
geen enkel land met zo'n hoog percentage van ge sin dike er den. Op onze 67 t. h. 
volgt Oostenrijk met 64 t. h. en dan valt hel precentage ineens tot 40 in Neder
land, 25 in West-Duitsland en nog minder in Frankrijk. De doorsnee burger, ge-
xcoon als hij is aan de praat ^ver de waalse arbeiders « die meer klassebewust 
dan de vlaamse » heten te zijn, geeft er zich doorgaans ook geen rekenschap van 
dat het sindikalisme in Vlaanderen sterker is dan bij de individualistiséhe Wa
len. De drie provincies die een aansluitingspercentage van meer dan 75 hebben, 
zijn alle drie vlaams : Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. Het A.C.V. op 
zichzelf is dan in Vlaanderen nog eens het sterkst, zodat Jef Houthuys binnen
kort — formeel altans — de belangrijkste man van het belgisch sindikalisme zal 
worden. 

Of Vlaanderen daar baat zal bij hebben? De traditie van Gust Cool én van 
Louis Ma'for is op dat vlak weinig hoopgevend. 

dio Genes. 
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NOC THUISBLIJVERS 
Wie ook thuisblijven op 5 no

vember zijn de mannen van 
het Demokratisch Aktie Komi-
tee, het overkoepelend marxi
stisch orgaan waarin de aller
laatste zgn. Vlaamse Demokra-
ten (sterk uitgedund sinds het 
verdwijnen van Deconinck en 
Verrept uit de rangen) hun 
toevlucht gezocht hebben. 

De D4K-jongens waren eerst 
zinnens, morgen zondag zélf 
een betoging in te richten. Ze 
hebben dat wijselijk maar niet 
gedaan : de vergelijking met 
5 november zou té vreselijk 
geweest zijn. 
Het wegblijven van de D.A.K.-

ers bevestigd eens te meer wat 
we al langer wisten; dat man
nen als een Roosens destijds 
de Marsjbeweging voor hun ei
gen politiek kraam hebben 
trachten te gebruiken. Nu dat 
niet meer mogelijk is, blijkt 
alle marsjeerlust totaal ver
dwenen. 

VAN DEN DAELE 
Gerard Van den Daele heeft 

met een ferme smak de deur 
naar de C.V.P.-senaatsfraktie 
dichtgegooid : hij zal voortaan 
fraktie op zijn eigen spelen. 

Dit kategoriek en moedig ge
baar verbaast ons niet van de 
enige Vlaming die ook als mi
nister flamingant door dik en 
dun is gebleven en die daarom 
nooit een tweede maal mini
ster werd of zal worden. 

Parlementair gezien zal de 
CV.F. er niet aan kapot gaan : 
Van den Daele stemde al lang 
tegen zijn fraktie bij alle be
langrijke aangelegenheden. 

Maar politiek is het voor de 
niet-marsjeerders een hardere 
noot : de man-in-de-straat 
houdt van een gebaar a la Van 
den Daele en verafschuwt met
een de partij die hem in haar 
tergende kortzichtigheid zo 
ver heeft gedreven. 

SINDiKALE 
OPVOLGING 

Op pagina vier wijdt dio Ge-
nes zijn wekelijks kroniek aan 
Jef Houthuys, de man die bij 
de genade van Gust Cool diens 
opvolger zal worden voor het 
voorzitterschap van het A.C.V. 
Er wordt in die kroniek ge
zegd dat « de Jef » een brave 
jongen is en nogal gewillig. Zo
dat het niet onwaarschijnlijk 
is dat Gust Cool als « souf
fleur » ook na 1 januari 1969 
de grote man van het kristen 
sindikaat blijft. 

Zijn vriend Louis Major 
heeft die krachttoer zuiverder 
kunnen spelen. De yachtman 
moest eigenlijk al op 1 januari 
1968 van het toneel verdwij
nen; zijn opvolging is al gere
geld. Maar Major heeft van de 
hogere A.B.V.V.-regionen zo'n 
onoverzichtelijke poespas ge
maakt, dat niemand er uit wijs 
geraakt en dat de kameraden 
verplicht waren aan Louis te 
vragen, nog tot in mei aan te 
blijven. 

Dat is al bijna een half jaar 
gewonnen, zal Major denken. 
En in juni ziet hij wel verder : 
we voorspellen dat zijn aanwe
zigheid ook dan nog « onont
beerlijk » zal zijn. 

NIET ALLEEN 
DE C.V.P. 

In « Vooruit » heeft Amedee 
de Keuleneire de redenen uit
eengezet die hem beletten om 
op 5 november mee te stappen 
in de antwerps betoging. We 
gaan die redenen hier niet her
slaan; ze zijn trouwens even 
duister als die van de vlaamse 
C.V.P. 

We stellen alleen vast dat 
ook de B.S.P., net als de vlaam
se C.V.P., uiteengereten wordt 
door pro en contra rond de 
betoging. 

Amedee de Keuleneire moge 

De boeren blijven manifesteren. Verleden zondag waren ze met honderden te Oostmalle 
met-aflatend verzet tegen een regeringsbeleid dat het verwaarloost en over het hoofd ziet. 

een 

dan al thuisblijven, het Ver
meylenfonds marsjeert. En in 
een arrondissement zoals Aalst 
bijvoorbeeld zijn de twee be
langrijkste figuren uit het 
A.B.V.V. individueel toegetre
den tot het 5 november-komi-
tee. 

DE « EKSTREMISTEN » 
Het Liberaal Vlaams Ver

bond heeft (voorzichig) stel
ling genomen inzake de beto
ging. Het L.V.V. hoopt dat de 
manifestatie zal slagen, maar 
waarschuwt meteen tegen « de 
ekstremistische partijen ». 
Vanwege een Verbond dat dan 
toch — zij het met de lip
pen — het programma van de 
betoging steunt, kan o.i. met 
ekstremistische partijen alleen 
bedoeld worden de partijen, 
die 't niet eens zijn met het ge
matigd programma van 5 no
vember. 

Zoals bijvoorbeeld het F.D.F, 
en de P.V.V. 

Logica is echter de sterkste 
zijde niet van de L.V.V.-jon-
gens : te Knokke heeft hun 

voorzitter D'Hacseleer met ma
sochistische wellust de ekstre
mistische roede van Vanauden-
hove over zijn gebogen rug la
ten gaan. 

In ieder geval : welkom te 
Antwerpen ! Ook in de hemel 
is er méér vreugde voor één be
keerde zondaar dan voor tien 
rechtvaardigen. Alhoewel we 
weinig betrouwen hebben in 
de duur van de bekering... 

MINISTER 
VAN OFFELEN 
OP DE ROOSTER 

We zijn een lange tijd al
leen geweest om regelmatig 
kritiek uit te oefenen op de 
huidige minister van Ekono-
mische Zaken, de brusselse 
P.V.V.-er Van Offelen. Het 
moet zijn dat de anderen ook 
gewaar worden welk vlees ze 
met deze salon-ekonomist in 
de kuip hebben, want in één 
week tij ds werd hij drie maal 
bij de oren getrokken : vorige 
week tijdens het kamerdebat 
werd hem verweten, de pro-

grammatie niet te volgen en 
tevens vastgesteld dat er eigen
lijk geen minister van ekono 
mische zaken meer is, vermits 
de eerste minister het ekono-
misch beleid bepaalt (het moet 
wel zijn dat V.D.B, zelf geen 
vertrouwen in Van Offelen 
stelt... ); maandag was het de 
beurt aan de vertegenwoordi
gers van werkgevers en werk
nemers tijdens de bijeenkomst 
van het Nationaal Ekonomisch 
Expansiekomitee : ze stelden 
vast dat de regering en met na
me Van Offelen de ekonomi-
sche programmatie verwaar
loost en het programmatiebu-
reau belet, zijn taak behoor
lijk te vervullen. Ten sotte 
werd tijdens de bespreking 
van de begroting 1968 in de be
voegde kamerkomissie ronduit 
gezegd, dat de minister weinig 
of geen informatie over zijn be
leid verstrekt. Van Offelens 
oren zullen nu wel tuiten. Of 
het daarom zal verbeteren ? 
Van Offelen is ten slotte sim-
bolisch voor gans deze rege
ring : onbekwaam, hooghartig 
en wereldvreemd. 

Nk DE KADERDAGEN 
De Kaderdag voor de proNincies Oost

en West-Vlaanderen te Deurle werd een 
groot sukses. Een driehonderd kaderleden 
waren opgekomen om het/telfde program
ma af te werken als dat \an de Kaderdag 
voor de drie overige provincies zondag 
voordien te Heist. Eens te meer ging de 
grootste belangstelling uit naar de rede 
van de voorzitter, mr. Van der Eist, die 
te Deurle minutenlang ovationeel werd 
toegejuicht. 

Uit de/e rede — waarvan het ideeën
goed zo snel mogelijk dient verspreid te 
worden — brengen \^ij hieronder de be
langrijke passus over taak en wezen der 
.Volksunie. 

Er mag geen twijfel over bestaan 
dat de Volksunie geen partij is voor op
portunisten of konformisten die de 
eerste de beste gelegenheid zouden aan
grijpen om deel te nemen aan het rege
ringsbeleid. Dat is niet het doel van de 
partij. Ons doel is en blijft in eerste in
stantie de verwezenlijking van het fe
deralisme en wij kunnen of mogen de
ze doelstelling niet opofferen aan de 
verleiding en de aantrekkingskracht 
van de macht wanneer deze macht niet 
kan aangewend worden om ons doel te 
bereiken. Alleen de deelneming aan een 
regering die de federale hervorming 
van de staat op haar programma zou 
inschrijven kan overwogen worden. 

Het is duidelijk dat in de unitaire 
staat de Volksunie haar vizie op een 
nieuwe staatsordening en een nieuwe 
gemeenschap niet kan verwezenlijken 

en haar zending zou verloochenen door 
kompromissen aan te gaan en zich op 
één lijn te scharen met de traditionele, 
unitaire partijen. Zelfbewust kiezen 
wij de oppozitie tot wanneer wij door 
onze groeiende macht en invloed de 
voorwaarden zullen geschapen hebben 
om ons programma te kunnen verwe
zenlijken. 

Dit is geen vlucht voor verantwoorde
lijkheden, geen vlucht in de oppozitie. 
De partij is nu reeds bereid haar ver
antwoordelijkheid op gemeentelijk en 
provinciaal vlak op te nemen en mede 
onze gemeenten en provincies te bestu
ren . 

Wat de staat betreft bereiden wij 
ons voor met de vaste wil niet alleen 
het federalisme af te dwingen maar 
daadwerkelijk aan de verwezenlijking 
ervan en de opbouw van een nieuwe 
gemeenschapsordening mede te wer
ken. 

Wij mogen ons niet opsluiten in een 
negatief ingestelde oppozitiementali-
teit, maar moeten ons ook geestelijk 
voorbereiden op onze taak van mor
gen. Dit vereist van ons dat wij leren 
denken op langere termijn en dat wij 
ons vertrouwd maken met alle proble
men in een opbouwende geest, met de 
wil er een eigen oplossing aan te geven. 

Zo en niet anders kan de Volksunie 
de partij van de toekomst zijn. 

Wij zijn er vast van overtuigd dat 
het federalisme de enige gezonde, af
doende en realistische oplossing is 
voor het fundamenteel probleem waar
voor deze staat geplaatst is en voor ons, 
vlaams-nationalisten, de enige minima
le oplossing die aanvaardbaar is omdat 
alleen door een federale staatsomvor-
ming, door het veroveren van een eigen 
publiekrechtelijk statuut voor onze 
volksgemeenschap de voorwaarden ver
wezenlijkt worden om onze maatschap
pij-opvatting in werkelijkheid om te 
zetten. 

Wij geloven in het federalisme en 
wij geloven ook dat het federalisme er 
komt en wel binnen korte tijd. Het fe
deralisme kan slechts het eindrezul-
taat zijn van een wordingsproces en dit 
is reeds aan gang. Het kan geen enkel 
waarnemer ontgaan dat het federalis
me niet alleen groeit in de geesten 
maar dat een federalizeringsproces in
gezet is. De unitaire partijen en de uni-
taristen zijn reeds in het defensief ge
drongen : zij spreiden in hun immobi
lisme, hun machteloosheid ten toon en 
zoeken tevergeefs in decentralizatie-
voorstellen een alternatief voor het fe
deralisme. Hun afweergevechten tegen 
de groeiende federalistische stroming 
zijn achterhoede-gevechten die zonder 
innerlijke overtuiging geleverd worden. 

Alleen de P.V.V. heeft zo pas een eer
der potsierlijke poging gedaan om een 
alternatief te vinden voor het federalis
me door terug te grijpen naar een ver
ouderd en reaktionair unitarisme in de 
geest van het belgisch staatsnationalis-
me. 

Maar de levende krachten, de krach

ten die de toekomst bepalen gaan zo
wel in Vlaanderen als in Wallonië on
weerstaanbaar in de richting van het 
federalisme. 

Wij wijzen dan ook alle pogingen af 
die tot rezultaat hebben het Vlaams-na-
tionalisme af te zonderen en op te slui
ten in een enge kring van « zuiveren » 
die ieder besef voor de realiteit dreigen 
te verliezen. Onze taak is het integen
deel het vlaams-nationalisme uit te 
dragen onder de vlaamse massa, niet 
af te stoten maar aan te trekken en 
hpnderduizenden te overtuigen en te 
winnen. 

Er zijn er die vrezen en beweren dat 
het vlaams-nationalisme hierdoor zou 
verwateren en een deel van zijn essen
tie verliezen. Ik betwist dit ten stellig
ste, maar ik weiger wat mij betreft de 
essentie van het vlaams-nationalisme 
te zien in relikten uit het verleden. 

ledere politiek die gericht is op re
volutionaire metoden en op extremi
stische krachtpatserij is in Vlaanderen 
gedoemd om roemloos te mislukken. 
Welnu, wij mogen niet mislukken. De 
tijden zijn rijp en het is onze welbegre
pen plicht de kansen te benutten en 
blijk te geven van politieke volwassen
heid. Laat de doden de doden begra
ven — wij moeten bouwen aan de toe
komst : wij moeten, nu, ons volksbe
staan veilig stellen in het Europa en de 
wereld van morgen. Dat is onze op
dracht, onze zending als volksnationa
listen en in het besef van onze verant
woordelijkheid tegenover verleden en 
toekomst van ons volk mogen wij ons 
niet laten verleiden tot steriele twisten 
en onzinnige scherpslijperij. 



DE SAECER 
EN DE WALEN 

Een afvaardiging van waalse 
C.V.P.-parlementsleden, aange
voerd door volksvertegenwoor
diger Parisis, is deze week op 
bezoek geweest bij minister De 
Saeger. De Walen maakten aan 
de minister van Openbare Wer
ken een hele waslijst van eisen 
en verlangens bekend. 

In zijn antwoord beklem
toonde de voormalige « vlaam-
se leider » de grote inspan
ningen die hij zich sinds drie 
j a a r getroost heeft voor de 
waalse provincies. 

De afvaardiging heeft hem 
dan ook van ha r t e bedankt en 
n a m met heel veel genoegen 
kennis van de ministeriële toe
zegging dat de werken aan we
gen en autos t rades in het j aar 
1968 meer dan 20 mil jard zul
len bedragen en dat dit bedrag 
absoluut evenredig tussen 
Vlaanderen en Wallonië zal 
worden verdeeld. 

Drie miljoen Walen zullen 
dus eens te meer net evenveel 
krijgen als zes miljoen Vla
mingen ! 

Dat verbaast ons niets van
wege de man die ooit in een in

terview toegaf dat hij de Wa
len bediende terwijl hij de 
Vlamingen liet ant ichambre
ren 1 

De held van Hertoginnedal 
zet zijn roemri jke loopbaan 
verder... 

PROPAGANDA 
VOOR 5 NOVEMBER 

In het jongste nr . van Door
braak, V.V.B.-orgaan, wordt 
niet zonder leedvermaak vast
gesteld dat het inmiddels tot 
zijn juis te betekenis herleid 
Houben-incident over een in
terview met" prof. Verhulst de 
beste propaganda voor de be
toging te Antwerpen is ge
weest. 

Het dagelijks bes tuur van 
het Willemsfonds, waarvan 
prof. Verhulst de voorzit ter is, 
neemt in een persmededel ing 
ak te van het feit dat politieke 
verenigingen van diverse strek
kingen zich steeds talr i jker 
met de doelstellingen van de 
betoging eens verklaren, legt 
't nogmaals de nadruk op re
delijk en het opbouwend ka
rakter van het betogingspro-

De Kaderdag te Deurle : Kaderdag - voorzitter M. Coppieters opent dé 
waarop over jongerenwerking werd gehandeld. 

namiddagvergadering 

gramma, « u i tdrukking van de 
eensgezinde wil van de Vlaam
se openbare mening ». Het 
Willemsfonds roept derhalve 
zijn leden en s impatizanten 
tot eensgezinde aanwezigheid 
op. 

KRIEGSSPIEL 
Voor zover een niet-ingewijde van dit 

titelwoord iets verstaat, betekent het niets 
anders dan het uitwerken, het plannen en 
berekenen van de stellingen en bewegin
gen en de bevoorrading die in een échte 
oorlog belangrijk zijn, bij wijze van oefe
ning. Dit sluit dus in dat men de kansen 
van de tegenstander zo nauwkeurig moge
lijk kent, zijn plannen tracht te voorzien, 
zijn tegenzetten zélf plant doordat men 
als het ware op zijn plaats gaat staan en 
van uit zijn standpunt gaat nadenken en 
berekenen. Het is doodernstig oorlogje 
spelen om, als het ooit nodig zou zijn, de 
oorlog zélf zo « veilig mogelijk » te voe
ren. ^ 

Vervangt men « oorlog » door elke vorm 
van strijd en tegenstelling, dan zouden po
litieke « Knegsspiele •» in dit land buiten
gewoon belangrijk en strikt noodzakelijk 
kunnen genoemd worden. Al te licht 
merkt men immers bepaalde faktoren niet 
)p, al te gemakkelijk ontsnappen invloed

rijke elementen zelfs aan de aandachtige 
maar al te zeer geïzoleerde verkenner ! 
Een « Kriegsspiel » is altijd, moet altijd 
•>amenwerking zijn. Dit moge voldoende 
'.ijn om wat volgt niet waardeloos, maar 
toch pretentieloos te maken. ^̂  

Om een mogelijke mogelijkheid (dit is 
•4één leeg woordenspel !) enigszins te be-
lordelcn, dient men uil te gaan van enkele 
4ege\ens. Die gege\ens zijn op hun beurt 
vvél betwistbaar, maar niet zo onwaar
schijnlijk. In 1967 blijken deze gegevens, 
Ie volgende te zijn : 

1. De unitaire belgische staatsinrichting 
» duidelijk in een krizistoestand geraakt. 
Dit feit openbaart zich in de moeilijkhe-
len waarin de dragende pijlers van die 

staatsinrichting geraakt zijn. 
a) Al spreekt men wel al te gemakke-

'ijk over « historische data », het kongres 
van Klemskerke is heel waarschijnlijk 
io'n historische datum : de achtbare heer 
Van Eynde kon niet zo lang geleden nog 
trots beweren dat voor zijn partij alleen 
de rode vlag bestond, nu was hij al heel 
tevreden dat tot slot van het kongres de 
Internationale gezongen werd en niet het 
vlaams-nationaal lied. « De Leeuw » stond 
al vlak achter de kongresdeur en wellicht 
heeft hij al meer dan één poot binnen... 

M.a.w. in de unitaire partijen is de krizis 
doorgebroken. Alleen de P.L.P. houdt met 
een zekere krampachtigheid vast aan een 
« union des Belges », want over de « uni
te » bestaat ook bij hen al twijfel ! 

b) De dinastie van de Koburgers is, 
mede om familiale redenen, zeer erg be
dreigd. Het verbitterde familiehoofd Leo
pold III izoleert naar het verleden toe het 
staatshoofd, en het gedachtenloos spelen
de jongetje (playboy), dat nu en dan met 
enige moeite na een speciaal betaalde \a-
kantiereis een papiertje afleest, sluit de 
toekomst af. Le comte de Flandre ligt er 
als een tijdbom midden in. 

e) De kerkelijke administratieve struk-
tuur (de andere krizis bli|fl hier buiten 
beschouwing) is ten minste in volle bewe
ging of ontbinding. Vele eeuwen geschie
denis (wat is het honderdjarige België in 
vergeli|king met die eeuwen ?) doen ech
ter zowel een taai weerstandsvermogen 
als een soms « verrassende ?• aanpassing 
voorzien. 

d) De financiële machten hebben even
min als de proletariërs een vaderland. Zo
als de Société Générale — hoewel door 
Willem I gesticht — spoedig « belgisch » 
werd, zo zullen ze ook nu enkel de win
sten volgen. 

2. De staat en al deze machten zullen 
echter vechten voor hun pozitie ! Met alle 
middelen. Het gaullisme heeft in die krin
gen heel zeker heel wat belangstelling. 
De staatsgreep in Griekenland als oplos
sing voor wat onoplosbaar leek al even
zeer. Frankrijk 1958 en Griekenland 1967 
bewijzen hoe gemakkelijk de macht in een 
moderne staat gegrepen wordt ! Als Nem-
rod tot een van deze unitaire machten be
hoorde zou hij naar een beroepsleger stre-
^en, dat « veiliger » is dan een leger van 
dienstplichtigen. Met iemand als Kolias en 
iemand als Konstantijn, en met hetzelfde 
« hulpje » zou hij dan vji^ftstellen België 
en Casteau te behouden voor de Xavo en 
(waarom niet ?) verhinderen dat Wallo
nië in de armen of in de handen van de 
Gaulle valt ! 

Voorlopig besluit : let op de soldeniers ! 
Want wie in zijn bestaan bedreigd wordt, 
is tot alles in staat. 

NEMROD. 

Ook uit lezersbrieven aan de 
kranten blijkt dat velen de 
halfslachtige en domme hou
ding van de vlaamse C.V.P. af
keuren. Zelfs wanneer deze 
Vlaamse C.V.P. zou bi jdraaien 
heeft ze een enige kans gemist, 
om zich politiek ri jp en mon
dig te tonen. 

LEEGLOPERS ? 
Een der beschamends te 

aspekten van de Kamerzi t t ing 
vorige week was het absente
ïsme, H Tal va^ heren schitter
den door hun afwezigheid en 
het waren vooral de leden van 
de regeringspart i jen die ver
stek lieten gaan. 

Een zéér slecht begin van 
de par lementa i re werkzaamhe
den vlak na een verlof, dat de 
heren vier maand geleden inge
zet hebben kor t nada t ze zich
zelf royaal een half miljoen per 
j aa r hadden toegekend. 

De Volksunie was gedurende 
het Kamerdeba t voltallig op 
post . 

Het is ergerli jk dat men des
tijds de Volksunie niet gevolgd 
is in haa r voorstel, de parle
menta i re vergoeding mede af
hankeli jk te maken van de ef-
fektieve aanwezigheid ! 

ZONDER DE P.V.V. 
In de oostvlaamse provincie

raad werd een mot ie goedge
keurd waarbi j de verhuizing 
van Leuven-Frans naar Wallo
nië en de volledige verdubbe
ling van de universi tei t Brus
sel werd bepleit . Alle par t i jen 
keurden deze motie goed. Be
halve de P.V.V. 

Een woordvoerder van de 
Part i j Voor Volmachten ver
klaarde, dat zijn gr-oep zich 
voor taan telkens zal onthou
den « als het niet om zuiver 
provinciale kwesties gaat ». 

Dit a rgument houdt natuur
lijk geen steek : de oostvlaam
se P.V.V.-ers zullen in de toe
komst — net als in het verle
den — om de haverklap stem
men over kwesties « die niet 
zuiver provinciaal zijn ». Heel 
wat provinciale subsidies en 
toelagen gaan immers het pro
vinciekader voordurend te bui
ten. Nou ja : de b lauwe jon
gens konden toch niet publiek 
bekennen da t de Grote Man uit 
Diest hen verboden heeft, zelf 
hun houding te bepalen. 

Het nieuwe België van de 

P.V.V. ? Vlucht in de onthou
ding, vlucht in de onverant
woordeli jkheid ! 

GAAT DE VLIEGER 
TOCH OP ? 

Bij de vliegtuigfabrieken 
Dassault te Bordeaux s taat een 
tweemotor ig straalvliegtuig 
« Mystère » al geru ime t i jd 
s tar tk laar . Op zichzelf is da t 
niet zo ui tzonderl i jk ; da t zal 
daa r wel méér gebeuren. Het 
rnerkwaardige van de zaak is 
echter , dat het toestel beschil
de rd is met de belgische kleu
ren. Even merkwaard ig is het 
feit, dat bij de staf van de bel
gische luch tmacht een bestel
bon b innenkwam voor twee 
volledige radio-installaties zo
als die worden ingebouwd in 
Mystère 's . Radio-installaties 
worden doorgaans in dubbel 
besteld : een voor de effektie-
ve inbouw in het vliegtuig, de 
tweede als rezerve. 

Zou Van den Boeynants dan 
toch zinnens zijn om — des
noods « en s toemmelings », zo
als de Zinnekens dat zeggen — 
honderd miljoen te vergooien 
aan een vliegtuig voor de reis
jes van de heren minis ters ? 

MECHELSE SCHIMMELS 
De to lbeambten te Mechelen 

moeten hun werk verr ichten 
in onmogeli jke omstandighe
den. 

In al te kleine en te ouder
wetse lokalen zit het personeel 
opgestapeld, het beschikt over 
geen refter, het archief is on
dergebracht in een zolderka
mer t je w a a r twee beamten 
werken bij een rokerige ka
chel. De m u r e n zijn sinds een 
tiental j a ren niet meer geverfd, 
zodat op sommige p laa tsen 
schimmels en paddestoelen 
welig t ieren. 

De stad Mechelen is verant
woordeli jk voor de lokalen, de 
minis ter van Financiën voor 
de ui t rus t ing ervan. 

Naar we vernamen heeft se
na tor Jorissen deze feiten aan
geklaagd bij de minis ter van 
Financiën en hem gevraagd, in 
te grijpen. 

Wie zal nu nog verwonderd 
zijn dat de mechelse tolbeam-
ten tot de hardnekkigs te sta
kers behoorden bij het jongste 
konflikt ? 



NA HET 
ERDEBAT 

Omwille van de sensatie hebben de kranten vooral aandacht 
besteed aan het vlaams-waals aspekt van de regeringspolitiek 
inzake de ^estiging van fabrieken, waarover Hugo Schiltz inter-
pelleerde in de Kamer. 

Zeker is het dat de regering alles in het werk stelt om te 
allen prijze alle belangrijke nijverheden die nu naar België 
willen komen, naar Wallonië te oriënteren. 

Waar Van den Boeynants dit feit met brutale krachttermen 
loochende, sprak hij de waarheid niet en hij wist liet. 

Maar bovendien werd in de interpellatie Schiltz gewezen op 
het feit dat deze politiek ekonomisch onverantwoord is. 

Door miljardensubsidies worden fabrieken ertoe gebracht 
zich te vestigen op plaatsen, waar de aan\oer van grondstof
fen duurder is dan normaal of waar enorm dure openbare 
werken moeten uitgevoerd worden om de vestiging mogelijk 
te maken. 

De vraag stelt zich hoe de konkurrentie-pozitie van deze 
fabrieken er zal uitzien nii de periode van subsidiëring die 
maksimum tien jaar bedraagt volgens de huidige wetge\ing. 
Zal men dan opnieuw het drama der marginale mijnen beleven 
en overgaan tot permanente ondersteuning van fabrieken die 
zonder steun niet leefbaar zijn ? 

Wallonië is op termijn beter gediend met een technisch hoog
ontwikkelde nijverheid die weinig grondstoffen nodig heeft en 
waarvoor de transportkosten een kleinere rol spelen, zoals 
machine-fabrieken, elektronische nijverheid enz. Dergelijke 
nijverheden zijn bovendien arbeidsintensief en eisen personeel 
met een industriële traditie, waarover Wallonië zeker beschikt. 
Terecht onderstreepte de « Gazet van Antwerpen » dat Schiltz 
aldus de enige was die tot dusver in het debat niet alleen gefun
deerde kritiek ten beste gaf, maar bovendien een konkrete vizie 
op mogelijke oplossingen voor de problemen die zich in Wallo
nië stellen. 

Maar de Walen, en met hen de regering, zien het zo niet. Wal
lonië wil per-sé een gebied van zware'nijverheid blijven, ook 
al is dit ekonomisch minder aangewezen en al kost dit het land 
grote brokken van het reeds schaarse investeringskapitaal dat 
beschikbaar is. 

Om politieke redenen en uit unitaristische oogmerken volgt 
de regering deze onredelijke eisen in. 

De Vlaamse gemeenschap betaalt hoofdzakelijk de kosten. 
Het meest flagrante voorbeeld van deze politiek is de zaak 

Pelrochim, of liever het schandaal Petrochim, waarvan het 
blad « WIJ » als eerste persorgaan melding maakte. 

Nog in januari van dit jaar bevestigde het hoofd van de fabri-
kage van dit bedrijf het voornemen van de direktie, op de 
linker Scheldeoe^ er te Antwerpen een nieuwe fabriek te bou
wen. Er was reeds een terrein in optie genomen op het grond
gebied van de gemeente Kallo. Een tunnel van 1 km. lang op 
een diepte van 45 m. en met een doormeter van 3,5 m. werd 
onder de Schelde gegraven als verbindingsweg met de fabrie
ken van Petrochim op de rechter Scheldeoever. 

De staat zou voor deze nieuwe fabriek ten hoogste 100 mil
joen rentetoelage verlenen op grond van de ekspansiewet van 
1959. De voorrang voor Wallonië eiste evenwel dat deze fabriek, 
die samenhangt met de andere fabrieken van Petrochim te 
Antwerpen en die haar grondstoffen van overzee betrekt, te 
allen prijze in Wallonië zou gevestigd worden. 

Daarom betaalt de regering voor een vestiging in Henegou
wen 1 miljard 220 miljoen rentetoelagen, geeft zij nog voor 
honderden miljoenen vrijstellingen van verschillende belastin
gen en bouwt zij een stuwdam van 1 miljard om Petrochim 
het nodige koelwater te bezorgen. 

Het geval van Bell-Telephone is in cijfers misschien minder 
spektakulair, omdat de direktie van de fabriek in dat geval 
slechts gedeeltelijk toegaf aan de druk van de regering en de 
publieke opinie in Antwerpen tijdig gealarmeerd werd. 

Van den Boeynants meende de beschuldiging van druk te 
kunnen weerleggen met de verwijzing naar de aankoop door 
Bell-telephone van grond te Wasmes in Henegouwen in 1963, 
onder de vorige regering. Alsof dit een argument was ! Bell-
Telephone heeft vele terrein-rezerves in het ganse land en had 
inderdaad een plan voor de oprichting van een kleine werk
plaats aldaar. Bij de reorganizatie van de antwerpse fabriek 
en de uitbreiding ervan te Geel heeft de regering evenwel met 
alle mogelijke middelen getracht, de direktie ertoe te verplich
ten onmiddellijk met de uitvoering van het plan Wasmes te 
starten en dit bovendien gevoelig uit te breiden ten nadele van 
het plan Geel. Op het eerste punt gaf de direktie toe ; op het 
tweede niet. 

Er is tenslotte het geval Solvay. Deze fabriek wilde te Ant-' 
werpen een reusachtig petrochemisch bedrijf oprichten met 
een investering van méér dan 10 miljard. Bij het vernemen van 
dit nieuws sloeg de regering de paniek om het ha'rt. De Walen 
zouden dit allicht beschouwen als een roof van een \an « hun » 
nijverheden door de Vlamingen. 

Ofschoon een \estiging in het Samberdal heel wat minder 
ekonomisch \erantwoord is dan te Antwerpen of elders aan 
diep water, werd ook in dit geval het maksimum aan staats
steun toegezegd, inbegrepen de bouw van dure pijpleidingen 
van Antwerpen naar Couillet en Jemeppes. Het rezultaat is dat 
voor 9 miljard investeringen van Solvay naar het Samberdal 
gaan en enkel een klein deel van het oorspronkelijk projekt te 
Antwerpen verwezenlijkt wordt. 

Na de interpellatie Schiltz zijn heel wat tongen losgekomen 
en werd binnenskamers heel wat wrevel gelucht. Tipisch voor 
de Vlamingen uit de « traditionele » partij ! 

Uit betrouwbare bron werd intussen vernomen dat, in strijd 
met de brutale beweringen van Van den Boeynants, Kaiser 
Aluminium wel degelijk de mogelijkheid overwoog zich in 
Vlaanderen te vestigen en wel in het Gentse. Schepen Van den 
Daele schijnt er een dik dossier over te hebben en is er zelfs 
persoonlijk voor in Amerika geweest. De laatste hinderpaal 
zou de elektriciteitsprijs geweest zijn. Daar dit voor Gent moei
lijk oplosbaar scheen, heeft de regering tans met een royaal 
gebaar van meer dan 2 1/2 miljard alle bezwaren van Kaiser 
weggevaagd, op voorwaarde dat dit reusachtige bedrijf zich 
vestigt in de provincie Luik. 

Beschamend was de afwezigheid in dit voor Vlaanderen zo 
belangrijk kamerdebat van de vlaamse vertegenwoordigers der 
twee grootste partijen. De enige tussenkomsten waren er ene 
van de heer Claeys, met een onderbreking bedoeld om Van den 
Boejnants te steunen en een onderbreking van de heer Van 
Eynde, bedoeld om de aanklacht inzake druk op Bell-Telephone 
in twijfel te trekken.' 

Hugo Schiltz stond alleen. Hoezeer de regering echter met 
zijn aanklacht verveeld was, bleek wel uit de brutaliteit van 
Van den Boeynants, die weliswaar grote woorden gebruikte 
maar geen enkel cijfer, door onze vertegenwoordiger aange

haald, durfde betwisten. 

KLEMSKERKE EN 
OOSTENDE 

Klemskerke en Oostende 
liggen niet zo ver van mekaar . 
Ot toch ? 

Te Klemskerke kongresseer-
den twee weken geleden vlaam
se socialisten en h u n kongres 
s tond volkomen in het teken 
van de door alle sprekers be
k lemtoonde noodzaak, aktie-
ver deel te nemen aan de 
Vlaamse beweging. 

Te Oostende werd op 1 mei 
jongst leden een socialist uit 
de socialistische optocht ge
gooid en afgetroefd, omdat hij 
he t « aangedurfd » had met 
een leeuwenvlag mee op te 
s tappen. 

Zal, na Klemskerke, deze an-
t ivlaamse « geest van Oosten
de » nog een kans hebben bij 
de Vlaamse socialisten ? Of 
geldt voor Klemskerke het 
shakespear iaans c i t a a t : 
« words , words , words ; the 
res t is silence » — « woorden, 
woorden, woorden; de rest is 
stil te » ? 

NOG EEN 
CENTENKWESTIE ? 

De koninkli jke familie en 
h a a r financiële peri jkelen blij
ven hardnekkig in de pe r s 
rondwaren . Terwijl de k ran ten 
nog iedere dag een kluif heb
ben aan he t geval Karel , be
weer t he t franse weekblad 
« France Dimanche » een nieu
we « koninkli jke » erfeniskwe
stie on tdek t te hebben. He t 
slachtoffer van de ontervings
woede die het vors tenhuis tei
s ter t , zou d i tmaal n iemand 
minder dan Fabiola zijn. 

De moeder van onze koningin 
zou he t haa r dochter zeer kwa
lijk nemen dat « Fabiolo » — 
de broeder l i jke playboy die op 
gezette t i jden de chronique 
scandaleuse te is ter t — zo on
heus w o rd t behandeld . 
He t fortuin van de Casasieira's 

word t geschat op één mi l ja rd 
belgische frank; indien « Di
manche Presse » he t bi j he t 
rechte eind heeft, gaat er dus 
wel een aanzienlijk bedrag a a n 
de neus der Lakenaars voorbi j . 

HET VOOR 
Verleden week zondag had 

de burgemees te r van Vilvoor
de een samenscholingsverbod 
in zijn gemeente uitgevaardigd. 
Dit verbod werd krach t bijge
zet door een stevige groep 
r i jkswachters en polit ieman

nen. Tot ernstige incidenten is 
het dan ook niet gekomen i-ond 
de 11 uren-mis van de franko-
fonen, die overigens in het La
tijn werd gedaan ... 

Voor volgende zondag wor
den nieuwe betogingen aange
kondigd. 

De pol i t iekommissar is van 
Vilvoorde zette verleden zon
dag via een luidspreker de be
togers er toe aan, het samen
scholingsverbod na te leven en 
zich te verspreiden. Dat ligt 
volkomen binnen zijn taak. Hij 
deed het echter tweetalig en 
dat gaat zijn bevoegdheid to
taal te bui ten : in de vlaamse 
gemeente Vilvoorde dienen al
le mededelingen aan het pu
bliek wetteli jk eentalig Neder
lands te zijn. 

Of de kommissar i s daar in 
het vervolg even wil op let ten? 

ZIJ DOEN HET BETER 
De P.V.V.-snoevers die de 

massa wel voor erg dom moe
ten houden, beweren nog 
steeds dat de regering waaraan 
zij deelnemen alles beter doet. 

Zij zouden echter de stati
s t ieken moeten kunnen uit

schakelen om die bewering ge
loofwaardig te maken. 

Als we de cijfers bekijken 
van de gestegen s taatsschuld 
voor de eerste 9 maanden van 
het jaar , dan blijkt dat de par
tij van volmachtdrager Vanau-
denhove het nog slechter doet 
dan de B.S.P. 

Inderdaad, hoe luiden de 
cijfers voor die eerste 9 maan
den, van 1963 tot 1967 ? 

1963 : 13,2 miljard (C.V.P.-
B.S.P.); 1964 : 9,1 mil jard 
(C.V.P.-B.S.P.); 1966 : 12,5 mil
j a rd (B.S.P.-C.V.P.-P.V.V.) ; 
1967 : 16,8 mil jard ( C.V.P. 
P.V.V.). 

We begri jpen zeer goed da t 
leider Omer de aandacht pro
beert af te leiden, nu heel zijn 
beloften op ekonomisch ge
bied falikant uitvallen. Zijn 
par t i j slaagt er in, het s lechter 
te doen dan Theo Lefèvre. 

Anderzijds heeft deze rege
ring met P.V.V .-deelneming 
eveneens gefaald in haar ex-
pansiebeleid : het aantal werk
lozen is op minder dan een 
j aa r met 30.000 gestegen en de 
belastingen ongeveer met 10 
mil jard. 

ZELFBEDIENING IN DE WETSTRAAT 
De nieuwe departementele begrotingen die nu stilaan worden 
rondgedeeld, bevatten een nieuwigheid : de jaarwedde van de 
ministers is verhoogd van 425.000 fr. naar 835.000 fr. De nieuwe 
ministerbezoldiging wordt als volgt voorgesteld : « Aanpassing 
van de huidige toestand van de ministeriële wedde en vergoe
ding, die sedert meer dan twintig jaar niet meer geïndexeerd 
werden : jaarwedde van de minister 600.000 fr., reprezentatie-
kosten 100.000 /r., index (22,5 %) 135.000 fr. ». Samen maakt dat 
dus, zoals gezegd, het kokette sommetje van 835.000 fr. 

Deze verhoging werd door
gevoerd op onvervalste V.D.B.-
manier , in échte zogenaamd 
« nieuwe stijl ». De vorige be-
zoldigingsschaal voor mini
s ters is desti jds vastgesteld ge
worden bij regentsbesluit . Het 
l i jkt dan ook vrij normaal , da t 
er tans een koninkli jk beslui t 
zou aan te pas gekomen zijn. 
Niets daarvan echter : de ' ex
cellenties hebben er de voor
keur aan gegeven om de voor 
hen alleszins niet onaangena
me operat ie « s toemmelings » 
ui t te voeren, door eenvoudige 
inschrijving in het budget en 
dus bij begrot ingswet . 

Van al de grote woorden die 
Van den Boeynants desti jds 
gebruikte bij he t Kamer- en 
Senaatsdebat over de verho
ging der par lementa i re vergoe
dingen blijft niets meer over. 

Vooral de houding der P.V.V.-
ers dient even belicht te wor
den. H u n par lementsf rakt ies 
verwierpen desti jds de verho
ging der par lementa i re vergoe
ding; ze konden zich die «weel
de •» veroorloven omdat ze in 
ieder geval zeker waren dat e r 
een meerderhe id vóór de ver
hoging zou s temmen. H u n 
s tandpunt heeft hen niet belet , 
de centen vanaf het eers te 
ogenblik b innen te rijven. De 
P.V.V.-ministers kunnen ~ da t 
komediet je niet opvoeren : 
hebben is hebben en krijgen is 
de kunst , oordelen ze. En dus 
pakken ze 1 

De belast ingbetalers zullen 
met gemengde gevoelens verne
men, op welke eenvoudige wij
ze de heren minis ters aan 
« zelfbediening » kunnen doen. 
Op onze kosten ! 

De Kaderdag te Deurle : driehonderd kaderleden uit Oost- en West-Vlaanderen namen deel aan 
deze manifestatie, waarvan de programmatische rede van F. Van der Eist het hoogtepunt was. 
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Een der hoogtepunten van het vervroegd Kamerdebat verleden week was de 
interpellatie van volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz over de manier waarop 
de huidige regering stelselmatig tegemoet komt aan de eis « priorité pour la 
Wallonië », onder meer docr industriéle vestigingen die oorspronkelijk voor 
Vlaanderen bedoeld waren, near WaHonië af te leiden. Onze volksvertegen
woordiger heeft man en paard genoejnd : hij somde de bedrijven op die door 
de regering onder druk werden gezet en hJj noemde de bedragen die bij deze 
voorgenomen overhevelingen om de hoek kwamen kijken. Van den Boeynants is 
dear vreselijk tegen te keer gegaan en deinsde er niet voor terug, Hugo 
Schiitz ervan te beschuldigen dat hij loog. 

Eens te meer speelde de ecrste-mi-
nisler grol: spel : hij — beter dan wie 
ook — weet zeer goed dat het materieel 
bewijs vóór of tegen de stelling van de 
in terpe*nt begrijpelijkerwijze haast 
nooit kan overgelegd worden ; deze 
wetenschap sterkte hem in een brutali
teit die echter niemand heelt kunnen 
overtuigen. De parlementaire kroni-
keur van « De Standaard », de heer Ma
nu Ruys, prikte verleden zaterdag een 
stevige spc'd in de ballon van de eerst-
minister :: Overigens is het ook zo, dat 
de cijfers die de kranten publiceerden 
over de ahnorrnaal overdreven begun
stiging van bepaalde investeringen in 
'Wallonië, nog steeds niet door de rege
ring werden weerlegd. Ook in het Ka
merdebat is dat niet gebeurd ». 

Niet alleen zijn die cijfers van rege
ringszijde nooit weerlegd, maar ze wer
den zopas nog eens nadi-ukkelijk her
haald en bevestigd vanuit een hoek die 
toch mag gelden als terzake uiterst des
kundig en goed geïnformeerd : het 
Vlaams Ekonomisch Verbond. Op 20 
oktober jl. — dat was precies één dag 
na het einde van het Kamerdebat — 
Aerscheen het V.E.V.-weekblad « Tijd » 
met als hoofdartikel een bijdrage van 
de sekretaris-generaal van het Veibond, 
de heer V. Portier. Welnu, deze bijdra
ge bevestigt zeer nadrukkelijk en uit
voerig de beweringen van volksverte
genwoordiger Schiltz. In het artikel 
worden, exenals in de tussenkomst van 
ons Kamerlid, man en paard genoemd : 
de firma's die door de regering onder 
druk werden gezet om zich in Wallo
nië te vestigen en de bedragen die van 

o^'erheidswege daaraan te pas kwamen. 
Zelfs de grofste brutaliteit van Van 

den Boeynants zal er niet omheen kun
nen praten, dat het V.E.V. in ieder ge
val over voldoende elementen beschikt 
om met gezag een oordeel te kunnen 
vellen over het teit of er al dan niet be-
voordeliging van Wallonië is en of de 
huidige regering zich al dan niet daar
aan schuldig maakt. 

Maar laten we V.E.V.-sekretaris dr. 
jur. Valeer Portier zélf aan het woord : 

« Men kent de nieuwe versterkte ex
pansiewet die half 1966 lot stand kwam, 
om precies te zijn : het betreft hier de 
wet van 14 juli 1966 gepubliceerd in 
het Staatsblad van 25 augustus 1966 
(...) Begin 1967 begon men deze wet 
toe te passen. Welnu : tot nu toe gingen 
75 % van de investeringen, waarop de
ze wet werd toegepast, naar de twee 
waalse provincies Luik en Henegouwen 
alleen ! M^est-Vlaanderen bijvoorbeeld 
dat in de arrondissementen Diksnndde, 
leper. Kortrijk, Oostende, Roeselare, 
Tieli en Veurne 112 gemeenten telt die 
ah noodgebied werden erkend, ontving 
nog niet 1 %. En dit is geen toeval. Het 
is bewezen dat de nieuwe investeerders 
op het ministerie van Ekonomische Za
ken stelselmatig bewerkt worden om 
naar Wallo)në te gaan, ook als ze daar 
geen zin in hebben, óók als daardoor 
hun bedlijf op een ekonomisch minder 
gunstige plaats moet opgericht worden, 
óók als dit de belgische belastingbeta
ler miljarden kost ». 

De heer Portier legt vervolgens in 
zijn artikel breedvoerig uit, op welke 
wijze deze transakties en maneuvers 

Hugo Scliiltz. 

verborgen worden gehouden voor de 
publieke opinie. En hij vervolgt : 

« Alles geheuit lans inderdaad op een 
geheimzinnige manier en de admini
stratie legt haar wil op zonder dat ie
mand tijdig kan tussenkomen. Et zijrt 
nu gevallen bekend waarin aan de in
vesteerders grote voordelen toegezegd 
wei den indien ze zich in Wallonië ve
stigen, voordelen die ze niet konden 
verkrijgen indien ze naar een vlaams 
noodgebied zouden gaan. Er zijn }iu 
gevallen bekend van in Vlaanderen ge
vestigde bedrijven — Solvay, Petro-
chim en vele anderen — wie men prak
tisch de verplichting oplegde hun uit
breidingsplannen geheel of gedeeltelijk 
in Wallonië uit te voeren ». 

V.E.V.-sekretaris V. Portier herneemt 
vervolgens precies dezelfde namen en 
feiten die de heer Schiltz in de Kamer 
had genoemd en die Van den Boey
nants de grove belediging ontlokten dat 
Schiltz een leugenaar was. Wie in feite 
de échte leugenaar is, kan men uitma
ken nadat men het venolg van het ar
tikel van de heer Portier heeft gelezen : 

« Om Petrochim, een groot in de ant-
werpse haven gevestigd bedrijf, over te 
halen een belangrijke uitbreiding — 
een investering van meer dan vier mil
jard — niet te Antwerpen maar te He
negouwen te verwezenlijken in de vorm 
van een nieuw bedrijf, werd een ge
schenk van ongeveer 1,5 miljard uit de 
staatskas beloofd. De firma had name
lijk aangewend dat een vcstiguig buiten 
de liaven haar verplichtte tot een be
langrijke meer-uitgave aan een pijplei

ding van 800 miljoen, en dat de produk-
tie bovendien in Henegouwen jaarlijks 
enkele tientallen miljoenen meer zou 
kosten dan in Antwerpen; een en an
der argument werd weggewuifd met 
een royaal gebaar ten laste van de be-
laslingsbetaler. Een vestiging in Ant' 
werpen zou aan de Staat ten minste 
één miljard minder gekost hebben ». 

« Om de amerikaanse firma Kaiser 
Aluminium over te halen haar fabriek 
bij Link te vestigen, werd een staats-
toelage van 2,5 miljard beloofd ! Een 
bedrijf dat hooguit 1.000 arbeiders zal 
tewerkstellen en liever (en beter) bij 
Gent of Antwerpen zou gegaan zijn ». 

V.E.V.-sekretaris Portier licht het 
deksel nog wat verder van het onwel
riekend regeringspotje : 

e Velen in den lande weigeren een
voudigweg deze berichten te geloven 
omdat ze zo fantastisch zijn. Nooit 
werden gelijkaardige middelen aange
wend om een vlaams industrieel te hel
pen, of om een bedrijf naar Vlaande
ren te halen. Daarom zijn velen scep
tisch. Ze zien niet in hoe dit alles tno-
gelijk is in het kader van de expansie
wetten. Maar daar zit het hem juist ! 
Deze geschenken worden maar voor 
een klein gedeelte gegeven in toepas
sing van de bekende wetten. Zij wor
den ook verleend met de gelden van 
het onlangs opgerichte Fonds voo^ eko
nomische expansie, dat gestijfd wordt 
met de opbrengst — gedeeltelijk altans 
— van de nieuwe belastingen die on
langs opgelegd werden ! ». 

\ an den Bue\iianls. 

We zouden nog verder uit het artikel van de heer Portier kunnen citeren, maar 
we menen dat wat hierboven staat ruimschoots volstaat om te bewijzen dat de 
sekretaris-generaal van het V.E.V. de mening van Hugo Schiltz en niet die van 
de eerste-minister deelt. Evenmin als onze volksvertegenwoordiger houdt de 
heer Portier het bij vage algemeenheden en vermoedens ; zeer precies noemt 
hij de wetten, de bedragen, de firma's en de budgetten waarom het gaat. De 
eerste-minister zal tot zijn grote ontstemming moeten vaststellen, dat er in 
Vlaanderen nog andere <( leugenaars » zijn dan Hugo Schiltz en dat die « leu
genaars » niet de eersten de besten zijn, maar precies dié mensen, wier funk-
tie hen toelaat om nuchter en objektief te oordelen over feiten en cijfers. Als 
een vreselijke boomerang valt het grof verwijt van de eerste-minister dan ook 
op diens eigen laatdunkend hoofd terug : een leugenaar! 

..LEUGENAAR? 



ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 
« TWEETALIGE » WALEN 

Dr. Goemans vestigde de 
aandacht van de minister van 
Binnenlandse Zaken op 't feit, 
dat de politiekomissaris, de 
rijkswachtbevelhebbber en 
diens adjunkt te Komen eenta
lige Walen zijn, die hoewel of
ficieel als tweetalig ingeschre
ven, weinig of geen Nederlands 
kv'nnen. Wanneer de facilitei
ten voor franstaligen in de 
Voerstreek angstvallig worden 
nageleefd, dan dient dit ook in 
Komen te gebeuren voor de 
nederlandstaligen. De politie-
kommissaris stuurde boven
dien een eentalig franse dag-
•\aardiging naar de politie te 
Oostende, wat in strijd is met 
de geldende taalwetgeving. 
Ten slotte wees ons kamerlid 
er op dat aan 't gemeentehuis 
te Komen 'n tweetalige mede
deling hangt waarin personen 
« die een attest in de taal der 
minderheid verlangen zulks 
per brief moeten doen », en 
waarbij « taal der minderheid» 
dik onderstreept werd. Dit is, 
aldus dr. Goemans, zeker niet 
v^n aard om de eerbied tus
sen beide volksgemeenschap
pen te bevorderen. 

Minister Herman Vander 
Poorten betoogt in zijn ant
woord dat de nederlandson-
kundige komissarls van Ko
men « een zekere kennis der 
tweede taal » zou bezitten 
doch in funktie was voor 1 
sept. 1963, waardoor artikel 
67 par. 2, lid van de gekoordi-
neerde wetten op het taalge
bruik in bestuurszaken op hem 
toepasselijk is. Derhalve wierf 
het gemeetebestuur van Ko
men een hoofdvertaler aan. 
Wat de dagvaardiging betreft 
valt de rechtspleging niet on
der de toepassing der taalwet
ten doch onder deze van 
15.6.35 op het taalgebruik in 
gerechtszaken, die ter zake de 
rechtspleging in het Frans 
voorschrijft, tenzij de ver
dachte er anders om verzoekt. 
Een nederlandse vertaling zou 
evenwel door het politiepar-
ket van Komen bij de dag
vaardiging gevoegd geweest 
zijn. Het gebruik van « min
derheid » in het gewraakte be
richt acht de minister nor
maal, vermits de wet het heeft 
over «bescherming der minder
heden ». Het bericht in kwes
tie werd na vier jaar gebruik 
ingetrokken daar de bevolking 

geacht wordt, tans voldoende 
te zijn voorgelicht. Ten slotte 
wijst de minister er op, dat 
Komen voor 1 september 1963 
eentalig Frans was. 

HET WAS NIET MOGELIJK 
Op zes vragen van kamerlid 

Babyion m.b.t. de werking en 
subsidiëring van twee verlofor-
ganizaties voor de jeugd, de 
taalrol in het hoge raad voor 
toerisme en hotelwezen, de da
tum der benoemingen, de 
werking van de V.Z.W. Het Na-
tuurvriendenhuis, de samen
stelling volgens taalrol van de 
gemengde beroepskommissie 
voor hotelwezen en van de drie 
afdelingen van technisch komi-
tee voor reisbureaux : op al de
ze vragen antwoordt minister 
Piers mef de stereotipieke zin 
« Het was niet mogelijk de ge
vraagde inlichtingen in de ge
stelde termijn te verstrekken. 
Er zal rechtstreeks aan het 
geachte lid geantwoord wor
den ». Wellicht gaat het hier 
om staatsgeheimen, waarvan 
de redaktie tijd en diskretie 
vergt... 

BRUSSELSE MENTALITEIT 

Kamerlid Babyion merkt in 
een vraag aan de minister van 
Franse Kuituur op dat er in 
het brusselse kultuurleven een 
zekere verbetering ten opzicht 
van de nederlandse kuituur is, 
altans in officiële en semi-of-
ficièle instellingen, doch niet 
in de partikuliere sektor. Tot 
voorbeeld haalt hij het geval 
aan van organizatoren, die 
nochtans om subidiëring be
delden met de verzekering dat 
de drukwerken voor hun initi
atief in beide landstalen zou
den gesteld, daarvan afzagen 
toen het departement hun ant
woordde dat deze tweetalig
heid in de hoofdstad plicht is. 
De minister kan niet antwoor
den omdat hij niet weet om 
welke manifestatie het precies 
gaat; kamerlid Babyion zal 
hem ongetwijfeld wel de naam 
en de datum van deze mani
festatie-op-zij n-brussels mede
delen. 

MAXIMUMSNELHEDEN 
De minister van Verkeerswe

zen is principieel van mening, 
dat maxima snelheden niet mo-

V "Hlllf 

De belangrijkste rel van verleden zondag in Het Voor : een jongedame — een tikkeltje aan de 
luidruchtige kant — werd door rijkswachters opgeleid. Francofonen en -flaminganten vergaten 
er even de hele missenhistorie bij en scholden gemeenschappelijk ( tweetalig ) de ordebewaar
ders uit. Het kwam tot een kort knokkeltje. Over het algemeen dient echter gezegd dat het optre.' 

den van rijkswacht en politie korrekt was. 

gen verhoogd worden gezien 
het hoge aantal verkeersonge
vallen. Toch houdt hij reke
ning met het instellen van mi-
nimumsnelheden op autosnel
wegen (dit is intussen al offi
cieus ndr.) maar niet op an
dere wegen, waar o.a. zwaar 
vervoer het invoeren van een 
minimumsnelheid belet. Dit is 
de kern van zijn antwoord op 
een voorstel van kamerlid Ba
byion dat de maximum snel
heid van 60 op 80 km. had wil
len zien verhogen en op be
paalde wegen minimumsnelhe-
den wil doen opleggen. 

wet van de sterkste van toe
passing. Vandaar misschien 
ook de met-de-dood-in-het-
hart-kompleksen van de De 
Saegers en Verrokens. 

SCHAMPRAILS 
Momenteel zijn de werken 

aan gang voor het aanbrengen 
van veiligheidsafsluitingen aan 
de autosnelweg Brussel-Oo-
stende in West- en Oost-Vlaan-
deren. Dit blijkt uit een ant
woord van de minister van 
Openbare Werken aan kamer
lid dr. Van Leemputten. 

TAAL EN UNIVERSITEIT 
Uit een antwoord van minis

ter Grootjans aan kamerlid 
Coppieters blijkt, dat in de wet 
van 9 april 1965 (universitaire 
expansie) geen beschikkingen 
voorzien zijn inzake onderwijs-
en bestuurstaal voor vrije uni
versiteiten. De wet van 30 juli 
1963 geldt alleen voor het la
ger en middelbaar onderwijs, 
niet voor universitaire centra. 
In beide gevallen is dus de 

Het nutteloze waanc pronkstuk, het hellend vlak van Ronquières, in al zijn protserig en on-eko-
nomisch gigantisme. 

GELIJKHEID TE BRUSSEL 

Uit een tabel, verstrekt als 
antwoord door de minister van 
Binnenlandse Zaken op vraag 
van senator Jorissen, betref
fende de indeling per taalrol 
van het administratief-tech-
nisch personeel van de hogere 
kategorie (niveau 1) van de ge
meenten van hoofdstad-Brus-
sel, blijkt — zoals was te ver
wachten — dat de nederlands-
talige beambten in een onstel
lende minderheid zijn tegeno
ver hun franstalige kollega's. 
Het rekord slaat Vorst met 1 
nederlandstalig hoger ambte
naar tegenover 33 franstaligen. 
St. Agata Berchera bereilst na
genoeg het evenwicht met vier 
tegen vijf, terwijl Evere dit 
evenwicht met 6-6 bereikt en 
St. Lambrechts Woluwe een 
goed figuur slaat met 12 F en 
14 N en Ganshoren met 3 F 
tegenover 5 N. In alle andere 
gemeenten verkeren de neder-
landstalige ambtenaren in al-
lervolstrekte minderheid (in 
Brussel bv. 115 F en 15 N, Ei
sene 78F en 4 N). En dan maar 
taalwetten stemmen, doch te
genover de sabotage ervan het 
reageren alleen aan de V.U. 
overlaten, nietwaar C.V.P. en 
B S P ? 

HOGE RAAD VOOR 
SOCIAAL TOERISME 

De hoge raad voor sociaal 
toerisme wordt voorgezeten 
door een franstalige met twee 
nederlandstalise ondervoorzit

ters, dus de tipisch-belgische 
opvatting van de Vlamingen in 
de adjunktenrol. Vervoer, soci
ale voorzorg en volksgezond
heid worden eveneens door 
eentalige frankofonen geleid, 
de andere diensten of afdelin
gen vertonen een quasi-ex-equo 
taaldozering. Deze hoge raad 
vergaderde sinds 1964 vier 
maal en bracht diverse advie
zen nopens het K.G. voor Toe
risme, reglementering i.z. kam
peren, kulturele ontwikkeling 
der arbeiders e.d.m. uit. Dit 
blijkt uit een antwoord van 
minister Piers — op 12 septem
ber eindelijk terug van een 
lang vraag-en-antwoorden-ver-
lof — aan senator Jorissen. 

NEDERLANDS ONDERWIJS 

IN AFRIKA 
Geregeld zijn er in Boeroendi 

klachten over franstalige me
dedelingen van de belgische 
ambassade in dit land. Senator 
Jorissen vestigt de aandacht 
op een eentalig franse omzend
brief aan de belgische ingewe-
kenen nopens de scholen, waar 
hun kinderen onderwijs ont
vangen. 

De minister van Buitenland
se Zaken antwoordt hierop dat 
de eentaligheid van dit schrij
ven te wijten is aan het feit 
dat de franstalige scholen voor 
Belgen in Boeroendi met, doch 
de nederlandstalige school in 
dit land wel aan lokale over
heid zijn ondergeschikt. Der
halve kunnen de nieuwe richt
lijnen, waarvan terzake sprake 
in de brief, slechts ter kennis 
gebracht worden aan de neder
landstaligen na akkoord van 
de boeroendese regering Noch
tans belooft de minister dat in 
de toekomst alle omzendbrie
ven van de ambassade tweeta
lig zullen zijn. Dit « lokaal toe
zicht » spruit voort uit de dis-
kriminatie, die afrikaanse au
toriteiten aan de dag leggen 
t.o V. alles wat Nederlands is 
een houding van achterdocht 
of minachting die ze geërfd 
hebben van de voormalige bel-
gisch-brusselse voogden Dat 
schrijft de minister in zijn 
antwoord niet, maar deze ver
klaring het \ooi de hand. 

file://�/aardiging


GROF POKERSPEL 
Men zal ons toelaten er een enigzins 

apa r t e mening op na te houden met be
t rekking tot het incident met de Isra
ëlische destroyer « Eilat », gekelderd 
door egyptische rake t ten van sovjet-
makeli j en volgens Tel Aviv zelfs afge
vuurd onder de technische leiding van 
Sovjet-deskundigen. De tvvistvraag is 
weer : wie is begonnen, met name of 
he t juist is dat de « Eilat » de terr i to
riale wateren van Egj'pte herhaaldeli jk 
in en uit voer en welke schending de 
Egyptenaren met het kelderen \ a n de 
oorlogsbodem zouden beantwoord heb
ben. Zelfs wanneer de UNO-w aarne
mer s dat gaan uitvissen zal het moei
lijk, zoniet onmogelijk zijn, te achter
halen wie van beide part i jen nu gelijk 
heeft. Het feit dal Israël in juni j l . to t 
de aanval o\erging kan ook geen gun
stig vooroordeel scheppen ten bate van 
Israël in het incident « Eilat » en de 
onbetwis tbare evolutie in Israël naar 
een steeds hardere houding is ook niet 
\ an aard om Israël de wil toe te schrij
ven, elk incident dat een verergering 
van de toestand of een heropflakkering 
der vijandelijkheden zou kunnen ver
oorzaken, te vermijden. We schreven 
reeds vorige week dat het aan Nasser 
toegeschreven (niet bevestigd) inzicht, 
o m afzonderlijk met Israël te gaan on
derhandelen, wellicht Israël meer zou 
vervelen dan verheugen. Wie voor de 
harde lijn kiest en meent dat zulks ook 
op lange termijn kan opbrengen, de 
sti jgende bezettingsmoeili jkheden op 
de koop toe genomen, kan immers niet 
geneigd zijn tot onderhandelingen, ook 
al zegt men het tegenovergestelde . 

\ ' an de andere kant wijzen de reak-
ties in Kairo er op (volksvreugde en on
derscheidingen voor de rake t t roepen) 
da t men in het kelderen van de «Eilat» 
een kompenserend wapenfeit ziet voor 
de smaad, die men in juli j l . opliep. 
Nasser kan een dergelijke opkikker 

best gebruiken, gezien de weinig roos
kleurige toestand, waar in zijn land zich 
bevindt. 

Met beide veronderstel l ingen willen 
we slechts aantonen da t men de toe
s tand in het Midden-Oosten niet kan 
benaderen me t facade-vaststellingen 
Het is t rouwens zo, da t het Eilat-inci-
dent bijna zeker de tegenstellingen op
nieuw aanscherpt en eventuele onder
handelingen verder in de toekomst 

' d u w t dan ooit te voren. Bovendien is 
de hervat t ing der diplomatieke betrek
kingen tussen Kairo en Londen even
eens een wins tpun t voor Nasser, wel
licht met uitzicht op her\ 'a t t ing der be
trekkingen me t Washington. Dit zou 
Kairo op diplomatiek vlak om te be
ginnen iewat minder afhankelijk ma
ken van Moskou, da t intussen toch al 
voor een quasi-plenum-herbewapening 
van Egypte heeft ingestaan, waarvan 
het Eilat-incident de bloedige bevesti
ging brengt . De virtuele hervat t ing de r 
amer ikaanse wapenleveringen aan Isra
ël (en 4 arabische s ta ten, zonder Egyp
te !) brengen dan weer deze vooruit
zichten in het gedrang. 

Het is een grof pokerspel dat in he t 
Midden Oosten gespeeld wordt , de zo
veelste veldslag in een nog niet besliste 
oorlog. De keldering van de « Eilat » is 
daar om deze vaststelling, die vroeger 
al gemaakt werd, te staven en meteen 
om het blijvend riziko voor de vrede in 
het algemeen te onders t repen . Van de 
weersomstui t zal het incident he t de ge
matigde krachten in Israël weer eens 
veel moeili jker maken tegenover de ex
t remisten, om een ten onzent veel mis
bruikt doch hier wel aangebracht 
woord te gebruiken. Bij een vir tueel 
herstel van he t gewapend evenwicht 
(de wapens zijn deugdelijk gebleken en 
bl i jkbaar schieten de Egj-ptenaren via 
russische ogen be te r dan vroeger) 
dringt zich een nieuw amerikaans-rus-
sisch o^'erleg over het Midden Oosten 

op. J a m m e r genoeg kunnen we daarbi j 
Europa niet als derde gesprekspar tner 
vermelden. 

Dit Europa beraad t zich immers nog 
steeds op zijn eenmaking en verrui
ming. Te Luxemburg vergaderen de mi
nis ters der Zes en al onmiddell i jk 
drong Frankr i jk op « ernst ig be raad » 
over de br i t se kandida tuur aan, terwijl 
te Londen Wilson de westdui tse mini
s ter van bui tenlandse zaken Brand t in 
dr iedaagse besprekingen om steviger 
s teun dan toch nog toe verzocht. Frank
ri jk gaat nu de br i t se kand ida tuu r met 
ekonomische i.p.v. polit ieke bezwaren 
te lijf. En het blijkt indruk te maken.. . 
In tussen zou ditzelfde West-Duitsland 
in het heel-duitse vraags tuk op zijn 
beur t een bemiddel ing welkom kunnen 
heten, hoewel daarvan voor het ogen
blik ten opzichte van Oost-Duitsland 
geen sprake is en er ook geen liefheb
bers voor deze eventuele bemiddelings
rol zijn. Niet temin stelt men een virtu
ele de facto-erkenning van Oost-Duits
land door West-Duitsland vast. 

De vredesbetoging te Washington is. 

vergeleken met onze bevolkingscijfers 
en betogingscijfers, m a a r een mager 
beestje geweest : een 70.000 betogers 
op een bevolking van 170 miljoen kan 
niet een zelfde indruk maken als een 
zelfde betogersaanta l op een bevolking 
van slechts 9 miljoen. Ook het feit da t 
de inr ichters behoren tot de kringen, 
die nauweli jks drie j aa r geleden prezi-
dent Johnson voorstelden als vredes-
man en hem steunden, maak t een zon
derlinge indruk. Dat anderzi jds d e 
weerzin \'oor de oorlog in Vietnam in 
de States stijgt valt niet te loochenen. 
Maar een wervels torm is dat s t i jgend 
gevoel zeker niet. 

Wijzen we ten slotte nog op de mi-
sterieuze volksverhuizing van 1 m i t 
joen Ibo 's uit het verslagen Biafra i n 
Nigeria, overwinning die slechts m e t 
bui tenlandse hulp mogelijk w e r d ge
maak t ; en op de werkzaamheden van 
de sinode te Rome, waar het reeds to t 
een quasi-veroordeling van sommige 
nieuwe teologische in terpre ta t ies e n 
volgens Rome verkeerde konkluzies 
uit het vat ikaans koncilie kwam. 

De « Eilat » in juli jl., kort na de zesdaagse veldtocht, in zijn thuishaven. Hij had 
toen pas twee egyptische torpedoboten gekelderd en was de roemrijkste eenheid 
van de israëlische vloot. Zijn keldering door de Egyptenaren (met russische 
hulp?) en 't daaropvolgend Israëlisch vergeldingsbombardeme)it op Suez brengen 

de lont weer vlak bij het krtdtvat .-

PIJL NAAR VENUS 
Het kliissicke beeld van Cupido, die 

een pijl itf.schiet «iii harten in xerliefd-
lie.il te doen ont\lannuen, zal wellicht na 
lie landing van het sovjetrii.ssi.sch ruim-
felabo \'eniis-4 de plaats ruimen voor 
een ander beeld, dat sommigen zien als 
een ruimtekus van de Sovjets voor de 
planeet die de naam \an de liefdesgodia 
uit de Oudheid draagt. Het zal wel niet 
zo een \a;>rt nemen, ook omdat lie mens-
beid \oorlopig nog andere zorgen heeft 
dat bet \er\angen \an oude simbolen 
door nieuwe, \oor zover dat ook wense
lijk en mogelijk i.s. vermits met de 
naam Venus toch een diepmenseliike 
levensfaktor verbonden blijft. 

Dit is slechts een randbemerking bij 
de/e merkwaardige prestatie, die nog al
tijd gedeeltelijk bet ge\olg is \an een 
ba/is die steunt op roofbouw, gepleegd 
nl. m lilt,") ten koste \an het duitse we
ten en de duitse experimenten en toe
passingen op gebied \an raketten, al 
daalt daarxan bet belang naarmate de 
jaren \erlopen. Het is anders wel goed 
uitgedokterd : de 50e verjaring \an de 
oktoberrevolutie en de lOe ^e^ja^ing van 
de ruimtexaart. die eveneens door de 
Sovjets werd ingezet, wordt na bijna 
drie jaar onderbreking van spektakulai-
re niimfesuksessen berdacbt met een 
nieuwe stunt, die dan toih de bewonde
ring gaande maakt \an de konkurrcnten. 

Het is trouwens zo dat er in de ruim
tevaart nog moeilijk \an achterstand kan 
gesproken worden met betrekking lot 
lUisland en .\merika. Men zou veeleer 
moeten spreken van een op en af gaan : 

nu eens neemt deze mogendheid de lei
ding, maar korte tijd later wordt ze van 
de leiding verdrongen door de andere. 
Motieven van gewone wereldpolitiek en 
nog steeds een grondig ideologisch ver
schil (al is daar ook wel een nivellering 
gaande) verhinderden tot nog toe een 
samenbundeling der krachten inzake 
ruimtevaart. Technologisch gesproken 
zou men kunnen stellen dat de ruimte-
deskundigen van beide landen het prin
cipieel eens zijn om eventueel samen te 
werken, ware het niet dat ze tot mogend
heden behoren die met mekaar in een 
maclrisstrijd gewikkeld zijn ; in deze 
machtsstrijd speelt nu eenmaal ook de 
ruimte\aart een belangrijke rol. 

Er is ook tamelijk lange tijd een ver
schil geweest van benadering : na de 
eerste russische ruimte-exploten heeft 
men kunnen vaststellen dat de Amerika
nen het eerst meer in de precizie en de 
waarnemingen zochten en de Russen het 
meer voorzien schenen te hebben op de 
ruimtecirkulatie zonder meer. De Sovjets 
blijken daaraan veel belang te hechten 
omdat ze daardoor kunnen bewijzen dat 
ze dan toch op één gebied het Westen 
voorbijsteken waar ze op de meeste an
dere gebieden nog een min of meer grote 
achterstand hebben. Ook de indruk die 
de russische ruimtesuksessen maken op 
de ontwikkelingsvolkeren wordt hier 
doelbewust in de hand gewerkt. M.a.w. 
de Sovjets hebben meer behoefte aan 
deze suksessen dan de Amerikanen. Maar 
in precisie en sukseszucht is een nivelle
ring of gelijke gerichtheid ingetreden, 
zodat vandaag de Russen net zo goed als 

de Amerikanen aan het preciziewerk 
doen dat onontbeerlijk is wanneer ze 
hun tuigen op andere planeten willen 
doen landen. De Russen hebben dat 
trouwens ook gekoppeld aan ontmoetin
gen van twee verschillende tuigen In de 
ruiifite, terwijl de Amerikanen vrij vlug 
hun achterstand inhaalden qua zwaarte, 
omvang van en af te leggen afstanden 
door de ruinitetuigen. Uiteindelijk is als 
groot onderscheid (voorlopig ?) het lan-
dingssisteem overgebleven : de Russen 
landen hun tuigen op aarde, de .Amerika
nen komen terug via de zee. Daarin heeft 
men dan de bevestiging gezien van de 
kontinentale eigenschappen van Rusland 
als mogendheid en van de maritieme van 
Amerika. 

Sinds lOfió was er dus een zekere afte
kening gekomen die stilaan een defini
tief karakter scheen aan te nemen. De 
Sovjets schenen zelfs minder belangstel
ling te vertflnen en een maand geleden 
nog zei Leonid Sedov, hoofd van de 
Sovjetdelegatie op het kongres der inter
nationale federatie \an de ruinite\aart 
te Belgrado, dat de Sovjet-Unie geen be
mande satelliet zou lanceren n.a.v. de 
verjaardag van de revolutie. Ook de 
Amerikanen bleken (om financh'le rede
nen) een \ertraging in hun ruimtepro
gramma op te lopen. Technische moei
lijkheden bleken overigens bij beiden 
een rol te spelen. De dood van Komarov 
in apjil jl. aan boord van de Sojoez I 
bevestigde de vertragingstendens in het 
Sovjet-ruimteprogramma. Xu is waar dat 
Venus-4. behalve de technische presta
tie, ook wetenschappelijk van groot be
lang is vermits deze waarnemer toeliet 
de veronderstelling te opperen dat er 
leven is op Venus, eencellig leven bij 
temperaturen schommelend tussen 40 en 
280 graden. 

Intussen is er ook een amerikaanse 
ruimtelijke benadering van Venus ge
weest met Mariner-3 en -4 en zeer on
langs nog, zonder dat evenwel de ame
rikaanse prestatie met de russische kan 

vergeleken worden. Zijn de .Amerikanen 
dus voorlopig geklopt met een lengte 
wat Yenus betreft, de aandacht dient nu 
uit te gaan naar november, wanneer de 
Amerikanen hopen hun reuze-ruimte-
tuig Saturnus-5 te lanceren, bedoeld voor 
de direkte exploratie van de maan. Dat 
zal dan weer een prikkel zijn voor de 
Sovjets om hun aandacht en aktiviteit 
niet te laten verslappen in de ruimte. 
Gaan er trouwens geen geruchten dat ze 
een ruimtetuig in de maak hebben dat 
in grootte Saturnus-5 nog zou overtref
fen ? 

In feite was het zo dat beide mogend
heden van een zekere vertraging bij de 
konkurrent schenen te profiteren om het 
eigen programma te matigen. Met Ve
nus-4 is waarschijnlijk aan die verslap
pingsperiode een einde gekomen. Voor 
als na staat de ruimtevaart in het teken 
van de mededinging, hoofdmotor van het 
wetenschappeliik-techni.sch onderzoek. 
Ook al bleek het amerikaans kongres 
weinig geneigd om de gevraagde kredie
ten voor de amerikaanse ruimtevaart 
toe te staan in de omvang zoals gewenst 
— de oorlog in Vietnam slokt immers 
geweldige sommen op — Venus-4 is daar 
om deze w eigerachtigheid te milderen. 
Ten slotte mag men het enorme indus
trieel-wetenschappelijke potentieel van 
de States niet uit het oog verliezen en 
kan men besluitend voorop stellen, dat 
ook na Venus-4 er slechts van een tijde
lijk verbroken evenwicht in de ruimte 
tussen Rusland en .\merika sprake kan 
zijn. Deze vaststelling sluit dan weer de 
vaststelling van de uiterst ingenieuze sa
menstelling en bouw van Venus-4 niet 
uit, wellicht het eerste ruimtetuig dat 
niet alleen kon landen op een harde op-» 
pervlakte doch ook op een vloeibare, zo-j 
dat het kon drijven. Het is wel paradok-i 
saai dat het precies de kontinentale 
ruimtemacht Rusland is die het eerst 
met een « maritiem •> ontworpen ruimte
en landingstuig heeft uitgepakt... 

K.V.B. 
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KOSTEN VAN EEN OORLOG 
De israëlische minis ter van 

financies verklaarde dat de 
helft der kosten van de 6-da-
genoorlog werd gedekt door in
zamelingen van joodse interna
tionale organizaties en bijdra
gen (half of helemaal ver
pl icht) van de indust r ie en 
handel . De andere helft zou ge
dekt worden door nieuwe in
zamelingen b innen de twee 
j a a r -

Bij de Arabieren worden de 
kosten door de Sovjets gedra
gen en voor een groot gedeelte 
ook door de oostcuropese sa
tel l ietstaten. Een eers te ra
ming schat de kredie ten op 
120 miljoen dollar, m a a r daar
mee is de kous nog niet af. 

EINDE VAN MYTUS ? 
De verklaring van Lord Chal-

font, de br i t se EEG-onderhan-
delaar , da t de « speciale ver
houding tussen Amerika en 
Engeland » niet meer bes taa t 
word t in europese kr ingen niet 
alleen als een visje beschouwt 
da t de EEG-lustige Br i t ten de 
ant i -amerikaanse de Gaulle 
zouden toewerpen o m h u n 
kand ida tuu r bij de m a n van 
Elysée aant rekkel i jker te ma
ken. Zoals er steeds minde r 

Bedevaaidets aan de Ganges 

van Bri ts Gemenebest over
blijft, zo blijft er ook steeds 
minde r van de « special relati
onship » tussen de twee engels 

ecu lelkenjare rond deze tijd 
dia's heilige stroom. 

sprekende s ta ten over. De taal
gemeenschap zal wel b h j \ e n al 
zijn er Engelsen, die er zich 
over verbazen dat men hen in 

EAMOM DE VALERA 
De zopas 85 jaar geu'ojden iet se pi evi

dent is na het aftreden en de dood van Ade
nauer de oudste i?i funktie zijnde euiopese 
politicus. De naam De Valeia is met let
land veibonden zoals die van Gandhi met 
India, die van Masaryk met Tsjecho-Slawa-
kije, die van Washington met de Verenigde 
Staten. Het aandeel van Dev — zoals de 
Ieren hem noemen — in de ieise bevrij-
dingsstrijd is belangrijk geweest, al mag het 
aandeel v-m andeien als bv. Michael Col
lins zeker niet onderschat u'jrden : hij uas 
immers de schepper van de LR A. die de 
pozitie der Engelsen, spijts de misdadige 
brutaliteit der Black and Tans, onmogelijk 
maakte. 

Edwaid De Valera — dte later zijn naam 
verierste — werd geboren Ie New Yoik. 
Zijn vader, die zeer vroeg stierf, was een 
Spanjaard, zijn moeder een Ierse. Een tante 
nam de jongen mee naar Ierland, waar hij 
opgevoed werd, studeerde en leraar werd. 
Voorlopig bepeikte zijn aktiviteit zich tot 
lidmaatschap van de Gaelic League, die de 
oude keltische taal in eer wou herstellen. 
Wanneer de ooi hg uitbrak namen vele Ie
ren uit armoede m het biilse leger dienst, 
geronseld door de leider der terse parle
mentaire partij. De ierse nationalisten wil
den echter de kans waarnemen : < Enge-
lands moeilijkheden zijn lerlands mogelijk
heden ». De Paasopstand mislukte, de lei
ders werden teiechtgesteld. De Valera,gaf 
zich slechts over nadat de weerstand in heel 
Dublin had opgehouden. Zijn amerikaans 
staatsbuigerschap redde hem van de terecht
stelling. 

Inmiddels was de Sinn Fein, een vrede
lievende kulturele vereniging, politieke par
tij geworden. Van 6 zetels op 105 steeg ze 
in 1918 tot 73. De Valeia, die kandidaat 
was, zat zoals menig ander gekozene in de 
engelse gevangenis. Wilson — die zogezegd 
i'i de ooi log gegaan was voor het zelfbe
schikkingsrecht der kleine volkeren, weiger
de evenals de socialist Lloyd George, de 
ierse zaak op de vredeskonferentie te laten 
bespreken. De Valera ging naar Amerika 
om er geld en simpalie voor de ieise zaak 
te zerwenen. 

De verkozen Sinnfetners wilden niet naar 
het britse pailement, maar kwamen in Du
blin bijeen. Opnieuw werd het tiorlog, tot 
in 1921. Collins, die een genadeloze gue
rilla tegen de Engelsen voerde, werd neer
geschoten. Het verdrag van 1921 was slechts 
het begin van een rustpauze : daarna werd 
de oorlog getoerd tussen Freestaters en Re

publikeinen. De 1 epiiblikeinen werden ver
slagen, maar De Valera zette op het poli
tieke vlak de oppozitie voort. Hij werd aan
gehouden op ee7i verkiezingsmeeting. Een 
jaar latei stond hij op dezelfde plaats te
rug en begvn zijn lede : « Zoals ik zei, toen 
ik een jaar geleden onderbroken werd... » 

Van leidei der oppozitie werd De Valera 
in 1932 leider der meerderheid en eerste-
minister. 

In 1948 uerd Ierland dan een volledig 
onafhankelijke republiek : voordien had 
het zich reeds uit het Commonwealth losge
maakt. De droom was echter slechts gedeel
telijk vervuld : het noorden bleef onder 
brits gezag Deze britse tegenwoordigheid in 
het Tfoorden was en is nog steeds een doorn 
in het oog der ierse nationalisten. 

Een andere hoop van De Valera ging 
evenmin tn vervulling. Zijn belangstelling 
voor het Gaelic — dat nog slechts door en
kele honderdduizenden weid gespioken — 
dreef hem ertoe, de oude ierse taal terug 
in te voeren. Het Gaelic is vei plicht leer
vak op school en alle ttfficiele mededelin
gen ztjn in die taal gesteld. Het zeer moei
lijke Gaelic kon het legen het gemakke
lijke Engels niet halen. 

Is de Valera er dus niet in geslaagd zijn 
hele ideaal te reahzeren, dan is het toch 
voor een groot gedeelte dank ztj hem dat 
Ierland zijn zelfstandigheid veroverde. Dat 

^ Ierland nog sterk ekonomisch vei bonden is 
met Engeland, doet aan deze zelfstandigheid 
niets af in een wereld waar de staten hoe 
langer /Ase meer ekonomisch met elkaar 
vervlochten worden. 

Men heeft ons wel eens het ierse voor
beeld voorgehouden om te zeggen : « zie 
eens wat er van komt xuanneer men op zich
zelf wil zijn >, daarbij doelende op de ierse 
ekonomische achterstand. Men vergat daar 
bij te voegen, dal Ierland als brits winge
west evenmin welvarend was, dat Ierland 
aangeivezen was op zijn landlAavw en émt 
pas na de onafhankelijkheid en na het 
moeizame herstel der wonden van burger 
oorlog en uitwijking, de mogelijkheid tot 
een industriële ontwikkeling zich bood. De 
tweede wereldooilog en de jaren die daar
op volgden waren evenmin van aard om een 
ekonomische opbloei te stimuleren. 

De jongste jaren blijkt er wel een evolu 
lie plaats te grijpen en wordt de groei van 
een agrarische naar een industriële maat
schappij gestimuleerd. Ook het toerisme 
neemt een giolere uitbreiding. 

A \ 1 Ol i\0 

terugkerende gebeurtenis aan In

de Sta tes nog verstaat . Mis
schien zal de Gaulle's weer
spannigheid inzake de bri tse 
EEG-kandida tuur he t velen 
toch duideli jk maken, dat een 
europees Engeland niet langer 
een amer ikaanse voorhoede in 
Europa kan zijn, doch hoog
stens door de res ten of een 
nieuwe opvat t ing van he t «spe
cial relat ionship » zich éénma-
kende Wereld. Slechts in die 
zin kan het « special relation
ship » in West-Europa welkom 
zijn. 

TERUG NAAR ADENAUER 

In zekere zin zou men kun
nen stellen dat West-Duitsland 
het onder Kiesinger weer een 
beetje bij de oude, adenauerse 
vizie houdt van « geen avontu
ren ». Dit teruggrijpen zou dan 
meer slaan op de houding van 
Bonn tegenover het Westen 
dan tegenover Oost-Europa, 
welke ouver ture naar links 
nie t temin door de aarzelend 
geworden houding van Bonn 
inzake Engelands EEG-kandi
da tuu r een dood geuicht met 

zich meesleept, zonder de blij
vend s terke bindingen met de 
U.S.A. te vergeten, die men i a 
bepaalde kringen soms spot
tenderwijs ook een ... « special 
relat ionship » heeft genoemd, 
meer bepaald dan dat van de 
beste amer ikaanse leerling in 
Europa.. . Parti jpolit iek gespro
ken blijkt het vooral de C.D.U. 
te zijn, die van geen « avontu
ren » wil weten. Dat zulks uit
eindelijk op een mossel noch 
vispolitiek neerkomt , hoeft 
geen nader betoog. Wie ech te r 
de financieel-ekonomische on
dergrond bekijkt, begrijpt on
middelli jk waarom Bonn tans 
zo voorzichtig tussen Londen, 
Pari js en Washington laveert . 

INTERNAIiONAAL 
SOCIALISME 

De vierde socialistische in
ternat ionale , die officieel die 
naam niet draagt maar zich 
tevreden stelt met Socialis
t ische Internat ionale zonder 
meer (wat reeds duidt op een 
beperking) kwam te Zurich 
bijeen om zich met grote rede
voeringen te begeven in de 
internat ionale problemat iek . 
De krizis van de sociaal-demo-
kra t ie duur t onverminderd 
voort . De sociaal-demokra-
tische par t i jen zijn bij vb. in 
West-Europa in de meest uit
eenlopende en tegenstrijdige 
koalities opgegaan of voeren 
er een onvruchtbare of s lappe 
oppozitie. Het is dan ook niet 
te verwonderen dat men zich 
te Zurich niet heeft durven uit
spreken over de verhouding tot 
de regimes van Oost-Europa, 
des te meer daar de westerse 
socialisten al geruime tijd het 
marx i sme als leer niet m e e r 
belijden of dat slechts met de 
lippen doen. Inzake internati
onale problemat iek is het dan 
zoveel verleidelijker en op he t 
eers te gezicht dankbaarder , re
devoeringen uit te spreken 
over Griekenland, het Midden 
Oosten, Vietnam, om er m a a r 
enkele te noemen. Veel haal t 
dat allemaal niet uit want we 
stellen toch vast dat wat voor 
internat ionaal socialisme in de 
gematigde zin doorgaat , wei
nig invloed heeft buiten West-
Europa. Vandaar dat Zurich 
een akademisch onderons je 
was . 

Vijftig jaar later : een halve eeuw na de oktoberrevolutie heeft 
Rusland een va^te \uet in Ceniraal-Europa. Onze foto 

Berlijn. 



Vorig jaar was het 200 jaar geleden dat Emmanuel Jozef Van Gansen, een 
der aanvoerders van de Boerenkrijg, geboren werd. Dit jaar is het 125 
jaar geleden dat hij stierf, bijna vergeten, in zijn geboortedorp Westerlo. 
In Van Gansens geboortedorp Westerlo weigerde de franskiljonse kasteel
heer in 1898 dat zijn vlaamse laten een van hun groten zouden eren en 
verbood dat een bas-reiiëf met de beeltenis van Van Gansen en Meule-
mans op de gedei^kzuil van de Boerenkrijg zou aangebracht worden. En 
in 1913 liet de anti-vlaamse nobiljon die zuil afbreken en elders plaatsen, 
om ze te vervangen door een monument aan een familielid. 
Pas in 1942, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Van Gan
sens overlijden werd, mede door toedoen van dr. jef Laureys van Heren-
tals. Jan Grauis. Thomas de Bscker, Pol Heyns en de mensen van het Van 
Gansen-Komitee, een herdenking mogelijk en werd een bescheiden monu
ment opgericht. De afstammelingen van diegenen, welke in 1798 aan de 
kant van de bezetter stonden, maakten misbruik van het patriottisme om 
Van Gansen en zijn medestrijders te beledigen: het Van Gansenmonument 
werd door misdadige handen besmeurd. 
Op de Van Gansenherdenkingen in mei en augustus 1942 spraken o.m. 
Herman Wagemans, Arthur De Bruyne, Ernest Claes, prof. Van Roosbroeck 
en Thomas De Backer. Te Herentals hielden pater K. Fimmers en e.p. Van 
Opdenbosch kanselreden. Te Westerlo, het dorp van Van Gansen zelf, had 
de franskiljonse burgemeester de Merode elke herdenking afgewezen. 
Er mocht geen mis opgedragen worden en pater Stracke mocht geen kan
selrede houden. Het was schepene Versweyfeld die dankte namens de 
gemeente voor de hulde aan Westerlo's grootste zoon die tenslotte, dank 
zij het komitee, toch door kon gaan. 

Het vergeten van wat er aan grootheid 
in het verleden heeft bestaan is een ken
merk van zelfgenoegzame buigeilijk-
heid : de bourgeois kan de held niet be
grijpen noch het genie en begraaft ze 
daarom onder zijn vergetend onbegiip. 
Wij vragen aan de mensen van heden 
niet dat ze held of genie zouden zijn : 
wij vragen hen alleen het offer te eer
biedigen en te gedenken van hen die 
vielen voor hun volk. 

Heldhaftigheid veronderstelt geen 
waagnioed, maar geloof. Dit geloof en 

deze heldhaftigheid zien wij in de figuur 
van Van Gansen belichaamd en het is 
daarom dat wij naar hem verwijzen. Wij 
hebben tijdens de marsen in Brussel en 
Antweipen herhaaldelijk het Boeren 
krijglied horen zingen : dit « voor vrij
heid en recht » dat sedert Oranje heel 
onze geschiedenis beheerst, heel onze 
^vorsteling als volk naar zijn voltooiing 
in eenheid en zelfstandigheid. 

Emmanuel van Gansen werd in 1766 
geboren te Westeilo, als zoon van een 
brouwer, tegelijk welgestelde boer. 

Groot en sterk — hij trok eens op een 
kermis een boerenkar met vijf, zes boe
renzonen op een vat bier — verwekte 
hij echter niet alleen door zijn gestalte 
ont /ag : ook door zijn welsprekendheid 
(hij was een zeer goed redenaar) en zijn 
intelligentie maakte hij indruk op wie 
hem benaderde. Hij studeerde aan het 
kollege te Geel en voltooide er zijn hu-
manioria. Naar het schijnt schreef liij 
ook verzen in het Nederlands en het 
Latijn. 

Van Gansen behoorde tot deze volkse 
aristokratie die in onze dorpen een e i 
gen nederlands tegenwicht vormde te
gen de volksvreemde nobüjons en de 
verfianste hogei^e bourgeoisie. Uit de/e 
aristokiatie zullen mannen voortkomen 
als Verhoeven en Verlooy en zullen de 
leiders voortkomen van de Boerenop
stand als Van Gansen, de brouwerszoon, 
als Coibeels, Meulemans en Rollier. Wij 
mogen ons namelijk van die tijd geen al ' 
te zwart-wit-voorstelling maken, met in 
de steden een gekultiveerde fransspre-
kende bourgeoisie en op het platteland 
een analfabete bevolking die een of an
der zuidnederlands dialekt sprak. « Er 
heerste in Gent een nederlandse kuituur-
atmosfeer » zegt L. Picard over die tijd. 
De invloed van de abdijen bijvoorbeeld 

De Zuidelijke Nederlanden zijn « u 
vrijd » en worden een deel der fianse 
republiek. In Frankrijk zelf woidr Rn. 
bespieire afgezet door de Thermidoiienj 
en onthoofd. Het Directoire zal het be< 
wind in handen nemen tot einde 1799 
Tegenover buitenlandse en binnenlani ' 
se (Jacobijnen en royalisten) bedieiinn. 
gen werd een strakke, onverbiddclnke 
houding aangenomen, ook met op/nzet. 
ting van de heilige beginselen van \ni. 
heid en gelijkheid. De ekonomiscbe toe
stand, alles behalve schitterend, en de 
aangroei van een profitariaat dat zich in 
het kielzog van elke revolutie vooitbe-
weegt, waren de oorzaak van een leeg. 
p lunder ing der overwonnen gebieden. 
« La république au pillage » is de titel 
van een boek dat over die periode lian-

EMMANUEL 
Ni] 

was groot. Zij waren kernen van neder
lands kultureel leven, zoals zij later 
(o.m. Tongerlo) kernen zouden worden 
van het patriottisme tegen Jozef I I . 

De Brabantse Omwenteling tegen Jo
zef I I en diens verlicht despotisme steun
de op twee tegenstrijdige, ideologische 
gronden en motieven : enerzijds pp een 

konservatisme dat zich tegen het « ver
lichte », anderzijds een liberaal pro-
grcssisme dat zich tegen het « despotis
me » van de keizerlijke politiek keerde. 

Tijdens de Brabantse Omwenteling 
— Van Gansen is dan drieentwintig jaar 
— wordt hi) officier m het patriotten 
leger (hij was aanhanger van Van der 
Noot) en komt in betrekking met gene
raal Van der Mersch. De omwenteling 
slaagt, maar de patriotten kunnen hun 
oveiwinning niet uitbaten De jonge 
slaat stort ineen, door de scherpe stiijd 
tussen de konservatieve regering en de 
vonckistische oppozitie : de Oo^icniij 
kers keren terug. 

In 1792 overvMnt Dinnouriez de Oos 
tem ijkers bij Jeniappes en in 1794 wor
den zij opnieuw verslagen bij Fleurus. 

delt. Niet alleen kerken en musea wer
den leeggeplunderd, maar ook steden en 
dorpen moesten zware financiële en eko> 
nomische lasten dragen. Buiten de opei
singen kwamen er nog gedwongen leve
ringen, betaald met papieren geld dat 
van dag tot dag meer en meer deva
lueerde. 

De politieke annexatie en de ekono
miscbe plunder ing — die men vergelij
ken kan met de sovjetpolitiek van de
montage in Oost-Duitsland de eerste ja
ren na de oorlog — gingen daarbij nog 
gepaard met een ideologisch fanatisme, 
dat voorzeker een aantal hervormingen 
beoogde die nut t ig en zelfs noodwendig 
waren (o.m. invoering van tiendelig stel
sel, burgerlijke stand, beperking van de 
al te grote kerkelijke macht ook op fi
nancieel en ekonomisch gebied), maar 
die op zulke ongenuanceerde en dikiato-
riale wijze werden ingevoerd, dat zij of
wel de spotlust der bevolking (zoals de 
invoering der nieuwe « maanden » en 
der dekaden) ofwel de haat en het ver
zet opriepen. Vooral de anti-kerkelijke 
maatregelen, gevolg van een ideologie 
die het rationalisme a.h.w. had gekonfes-
sionalizeerd, troffen de bevolking op hei 
platteland in hun overtuiging, evenals 
de opeisingen en plunderingen hen in 
hun bezit hadden getroffen. 

He t verzet was aanvankelijk passief! 
aan de verkiezingen in maar t 1797 werd 
door de vlaamse bevolking praktisch niet 
deelgenomen : in Brussel door 12 t. h. 
der kiezeis, in Leuven slechts 4 t. h-l 
Het verzet groeide ook langzamerhand, 
spontaan en niet zoals de Brabantse of 
de Belgische Omwenteling jarenlang 
vooibeieid en sistematisch geleid. Het 
groeide ook overal tegelijk, en niet al
leen in de Kempen zoals wel eens ver
keerdelijk wordt gedacht : in West-
Vlaanderen en in het Waasland, in hH 
Hageland en Klein-Brabant, over heel 
het vlaamse land v ei spreidde zich deze 
beweging die werkelijk nationaal kan 
genoemd worden. 

Men dient bij dit alles niet te verge
ten, dat de Boerenkiijg als verzet tegen 
een vreemde overheersing niet alleen 
stond. Men kan de religieuze en konser
vatieve strekkingen erin niet loochenen -
dr. Antoon Jacob noemde de Boeren
kiijg een door een konfessioneel beleio 
beklemtoond militair en politiek bedrijt 
maar met nationale ondergrond. Het 

* 
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begrip « haardstede » omvat zo-svel het 
ge/in als de \adcigrond, en zowel de ie 
ligieuze als de nationale etiek stellen de 
familie fundamentcel Het specilieke uit
zicht van onze « laatste gewapende o p 
stand » mag ons diens euiopese ver
strengeling niet doen vergeten van de 
Noord/ee tot de Elzas over Luxemburg 
bieekt een germaans verzet los — dat 
zowel met het vnjhcidsbegnp der repu 
bliek als met de eigen viijheidslradities 
de nationale eigenheid beklemtoont 
Wij hoien herhaaldeli)k het verwijt aan 
de I ransen geiicht, dat zij wel de viij 
heid piediken maar ze met toepassen ' 
De druppel die de beker doet oveilo 
pen is de fianse konscnptiewet, de opei 
sing voor het leger Voordien moet Van 
Gansen echter reeds het veizet hebben 

vecht met zijn mannen te T u i n h o u t , 
Leuven en Hciciit ils waai de Boeien de 
nederlaag lijden 

\ an Ganit i i /oigt vooi d t leorganiza-
tie en aanvulling der geduiuk geledei en 
t n heeft weldia in Geel een koips wdn 
tienduizend viijvvilligers Hij bieekt 
door de omsingeling in Mceihout en 
voegt 'ich bij de korpsen van Meule-
mans en andere Boerenkommandanten 
te Diest Daai wordt Van Gansen ge
wond bij een der heihaalde uitvallen 
die de Boeren waagden om de fianse ka
nonnen te bemachtigen. De Boeien ont
snappen s nachts dooih'^en de over
stroomde weiden Vdn Gansen is, ae-
wond, in Diest gebleven Hij wordt er 
verborgen gehouden en zijn begralenis 
wordt gesimuleeid . 

Hij ontsnapt in een mestkar uit het 
stieng bewaakte stadje en is begin de
cember 1798 te Hasselt met zijn Jagers, 
een keurkoips van vierhonderd uitgele
zen schelpschutters Hasselt wordt het 
zwaaiste en bloedigste, laatste gevecht 
van de Boerenkrijg Van Gansen kan 
ontsnappen en geeft nog de moed met 
op Hl) zwerft door het land opgejaagd, 
maar "hog steeds trachtend de overal ver-
spieide Biigands te hergroepen Hij 
vocit bcsjjiekingen met vooraanstaanden 

GANSEN 
25 JAAR: VERGETEN? 

aangevoerd : met zijn vriend Meule-
mans, eveneens van Westerlo had hij 
op een petitie ten gunste van de kloos
terlingen van Tongerlo duizenden hand 
tekeningen verzameld. Hij moet even
eens kontakt gehad hebben met de emi 
granten in het Rijnland Wanneer in ok
tober 1798 de weikelijke siri]d losbrandt, 
heeft Van Gansen honderden jongeman
nen, die zich aan de konscriptie voor het 
franse leger willen onttrekken, bijeen 
verzameld De franse troepen worden 
veijaagd en heel de stieek lond Tonger 
lo, iVfol en Geel woidt gezuiveid Hij 

uit de politieke wereld, uit het binnen
land zelf en uit de emigratie. Vertegen
woordigers van Oranje hebben bespre
kingen met de Boerenleiders in 1799. 
Van Gansen heeft opnieuw een korps 
van 4 000 man verzameld, maar er komt 
geen hu lp uit het bui tenland : geen mi-
litaiie noch financiële Een engels rus-
sische landingspoging in Nooid Neder
land mislukt. 

Ook binnenlands verandert de toe
stand . Napoleon heeft de Direcloiie af
gelost en wil na zijn buitenlandse suk-
scsscn in de binnenlandse toestanden or-

i^r 

¥ HÉWIi 

de scheppen De verhouding tegenover 
de Kerk w^ordt beter • een konkordaat 
wordt gesloten, de geestelijkheid ver 
zoent zich met de staat De bisschoppen 
zijn praktisch allen Flansen • hun anti-
nedeilandse oriëntatie zal later onder 
het bewind van Willem I een nefaste 
uitwerking hebben. Van Gansen kan, 
na jaren verborgen geleefd te hebben, 
eindelijk genieten van de keizerlijke 
amnestie. Men hoort niet meer van hem; 
niet tijdens de verdrijving der Fransen 
en de vijftien )aar van de nederlandse 
hereniging, hoewel Waterloo toch een 
voortzetting was van het doel van de 
Boerenkrijg . de verdrijving van de 
vreemde bezetter Ook niet tijdens en 
na de omwenteling van 1830 en de na 
tionale bevrijdingsstrijd die de vlaamse 
beweging was . 

W I J weten dat sommige Boeienleideis 
verbitterd waten toen zij onder Wil 
lem I de fransgezindc agenten, die hen 
hadden vervolgd, in funktie zagen bli] 
ven, terwijl zij zelf werden vergeten f3f 
terwijl aan hen weid voorbijgegaan 

Het IS het lot van hen die niet voor 
macht of gezag, maar voor idealen stiij 
den dat zij door hen, die het gezag en 
de macht in naam van hun ideaal over 
nemen, vergeten worden 

ZIJ echter die in hun idealen blijven 
geloven, vergeten hen niet Van Gansen, 
viijheidstnjder voor zijn volk blijft om 
de onbaatzuchtigheid van zijn oflei en 
/ijn slujd een vooibeeld voor ons 
allen • 

t i nmanue l Jozef Van Gansen stierf in 
1842 in zijn geboortedorp een welge 
steld buiger ongehuwd zwijgzaam die 
zelden \ ei telde over een epize)de in /ijn 
leven die tot de grootste en meest ira 
gische uit onze geschiedenis i)chouit : 
de wanhopige u i t /uh i lo /e woisteling 
van een jeugd (uii de vii)h(i(l c ii nieu 
andcis 

" O n z e laatste lieeivaait » /o noemde 
dl Antoon Jacob de Boeienkiijg In oe 
ze stiijd was Van Gansen wellicht de 
grootste aanvoel der / i j n leideisgaven. 

zijn moed en zijn strategisch inzicht 
heeft hij heihaalclelijk bewezen in het 
ongelijk gevecht Wat zou hij gekund 
hebben, indien hij over de steun der 
steden en militaire en financiële hu lp 
uit het buitenland hac' kunnen beschik
ken ? In de napoleontische vloedgolf 
bezweek echter alle europees verzet voor 
lange tijd Dr Van Roosbroeck zag de 
europese verstrengeling allei anti franse 
bewegingen in Europa niet zozeei als 
een afwijzing van de vrijheidsgedachte 
en als leaktionair reflex, met als een po
ging tot herstel van de <i anciens légi-
mes », maar als een machtige solidariteit 
die zich legen de latijnse overval ver
zette <i In dit verweer heelt Vlaanderen 
zijn plaats gekozen » zegt hij En op 
die plaats stond Van Gansen vooraan : 
vertegenwoordiger van de viijheidswil 
van ons volk zoals Andieas Hoftr voor 
Tirol 

Daarom heidenken wij zijn naam en 
daad, honderdvijfentwintig jaar na zijn 
dood 

BIJ DE ILLUSTRATIE 

Pag 12 boven • Jozef Emanuel 
Van Gansen. Pag 12 beneden . 
Het standbeeld van de Boeren 
krijg te Herentals. Pag 13 bene
den : Een spandoek « Vlaams 
Verzet », ten tijde van de afbake
ning der taalgrens en de strijd 
voor de Voerstreek aangebracht 
op het Boerenki ijgmonument te 
Hasselt; de herinnering aan het 
toenmalig verzet leeft nog vooi t 
bij ons volk Pag 13 boven De 
gedenksteen die tn 1942 opgericht 
werd, ondanks veel tegenkanting, 
te Westerlo 
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50 JAAR SOVJETVROUW 
De Sovjet-Unie herdenkt momenteel de 50ste verjaring van de oktoberrevolutie. 

Dat is meteen ook aanleidmg om de veranderingen na te gaan in het grote Rus

land op gebied van het maatschappelijk leven, het gezin, de vrouw. Onbetwist

baar is de vrouw er in de Sovjet-Unie sinds de oktoberrevolutie van 1917 stukken 

op vooruit gegaan al blijven er no^ vele resten van de vroegere verhoudingen 

over, vooral op het platteland. Dit verschil van evolutie valt eveneens hier op, 

al kan men alleen al door de grote verschillen in ruimte en afstand niet de

zelfde maatstaven aanleggen, nog afgezien van de zeer verschillende tradities, le

vensomstandigheden, ideologie en dies meer. 

DEUGD EN 
ONDEUGD 

Hel is een oude wijsheid dat de 
deugd geen beschrijver heeft en 
de ondeugd er duizenden telt. Het 
is ook geen specifiek eigentijds 
verschijnsel dat de literatuur, de 
film, het toneel, zelfs de T.V. 
meer aandacht besteden aan tri
viale toestanden, die men origi
neel noemt dan aan normale le
vens, die vaak heel waf minder 
offeren aan de gemakzucht en 
aan het goedkope sukses. Moest 
men statistieken gaan opmaken 
dan zou het aantal boeken, films, 
toneelstukken die gewijd zijn aan 
deugdzame levens waarschijnlijk 
ontstellend in de minderheid 
zijn tegenover de ondeiigdzame 
levens, die te hooi en te gras onze 
biblioteken, filmschermen en tea-
terpodia teisteren en daarin 
slechts konkurrentie ondervinden 
van romans, films en toneelwer
ken die in het teken van het ge
weld staan Daarbij stellen we tot 
ons onbehagen vast, dat de sleu 
telpersonages van deze stukken 
voor het merendeel vrouwen ztjn 
en dat zeer vaak de mannelijke 
« slechterikken » slecht'i in funk-
tie van het vrouwelijk hoofdper
sonage ten tonele worden ge
voerd. Zelfs de werken, die aan 
« abslrakter » onderwerpen ge 
wijd zijn kunnen het zeer dikwijls 
met stellen zonder een befdesin-
trige die met het eigenlijk gebeu
ren geen uitstaans heeft en de 
handeling zelfs vertraagt of node
loos de aandacht voor het hoofd-
tema verzwakt. 

Zou liet dan toch waar zijn dat 
de deugd vervelend is en de on
deugd boeiend 7 Hoe is deze hang 
in wat men de sublimatie van een 
kuituur noemt, de kunst, anders 
te verklaren en waarom moet de' 
vrouw een det voornaamste sim-
bolen zijn van het noodlot als het 
toch — en dat kan men zonder 
statistieken aantonen — als een 
paal boven water staat dat de 
meeste vrouwen liefdevolle we
zens zijn, als moeder en als echt
genote, als nuttige en werkzame 
leden van de samenleving? Zou de 
psichologische verklaring van dit 
verschijnsel niet te vinden zijn in 
het feit, dat de meeste kultuurui-
tingen, nl. de fiktie in woord en 
beeld, mannelijke produkten zijn, 
waarop te weinig vrouwelijke 
korrektieven van even hoog peil 
en even grote waarde volgen? Hoe 
merkwaardig sommige korrektie
ven en replieken ook zijn, ze blij
ken niet in staat te zijn het valse 
beeld te verdringen en dat is ten 
slotte jammer, al was het maar 
om een billijk evenwicht te be
werken dat tans totaal zoek is. 

H. 

•Een eerste vaststelling die men kan 
maken is dat de vrouw in de Sovjet-
Unie vooral in de steden zodanig is ont
voogd dat ze deze ontvoogding wel eens 
te veel vindt en het graag zoals haar 
westerse zusters wat huiselijker zou 
wensen. Daar komt trouwens de jong
ste jaren wel wat verandering in de 
richting van die wensen in. Alleen al 
het feit dat de Sovjet-industrie steeds 
meer verbruiksgoederen gaat produce
ren en daardoor de afzet steeds ruimer 
maakt en de prijzen drukt maakt, dat 
de Sovjet-huisvróuw het stilaan kom-
fortabeler gaat krijgen. Niet in alle stre
ken van de Sovjet-Unie is daarom de 
pionierstijd reeds voorbij. Dat geldt 
niet alleen de ekonomische infrastruk-
tuur die nog altijd zware vrouwelijke 
arbeid noodzakelijk maakt doch ook 
sommige vast ingeburgerde zeden zoals 
in sommige russische streken, waar de 
mohammedaanse godsdienst tot op van
daag de rol van de vrouw beperkt, zo
dat men ook nog in sommige sovjetre
publieken vandaag gesluierde vrou
wen op straat kan ontmoeten en de on
dergeschikte rol van de vrouw nog niet 
tot het verleden behoort. In dit ver
band is de Sovjet-Unie nog steeds een 
land van zeer scherpe kontrasten : in 
de steden ontmoeten we ei vele vrou
wen, die qua beroepsontvoogding meer 

DE BETOVERGROOTTIJD 
« Iemand zeem aan de baard strijken » is een uitdrukking die wel 

iedereen verstaat, zelfs indien er enige twijfel mocht zijn over de juiste 
betekenis van zeem. Zeem is honing. Nu werd honing in betovergroot
moeders tijd veel meer gebruikt dan tans; het was toen niet alleen (of 
beter nog : niet zozeer) de lekkere zoete toespijs bij de boterham, maar 
het was het zoetmiddel bij uitstek. Zeem — eigenlijk : gezuiverde Wo
ning — is als zoetmiddel veel ouder dan suiker. 

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat men in de oude receptenboe
ken steeds weer voorschriften vind voor de bereiding van zeem. Thomas 
Van der Noot's oudste nederlands kookboek, waaruit we al vaker citeer
den, beschrijft de zeembereiding als volgt ; 

« Aldus salmen suyveren dat Zeem ende schuymen. Neem.pt een half 
Pinte finen witten Zeem ende doete in een Panneken op dat Vier ende la-
tet sieden drie ofte vier Wallen. Dan settet vanden Viere ende neempt 
eenen Lepel. Dair mede scuymet wel boven al den Schuym af. Ende dien 
claren ghesuyverden Zeem doet in eenen Pot ». 

In heel wat noord en zuidnederlandse dialekten leeft het woord 
zeem trouwens voort en wordt het steeds gebruikt in plaats van honing. 

ontvoogd zijn dan westerse vrouwen, 
terwijl in bepaalde plattelandsgebieden 
nog voorvaderlijke toestanden heersen 
en in doorsnee op het platteland de 
vrouw nog altijd zowat het midden 
houdt tussen de vroegere moejikvrouw 
en de ontvoogde Sovjetburgeres. Dat 
geldt dan in deze middenklasse van 
vrouwen vooral voor oudere vrouwen, 
die in het huishouden van gehuwde 
dochters en zonen gaan helpen en er 
zelfs vaak de hele huishouding beredde
ren omdat zovele jonge en oudere vrou
wen samen met de man uit werken 
gaan. 

Bij de ontvoogding der vrouw, die na 
de revolutie ook revolutionaire vormen 
aannam bij zoverre dat huwelijk en 
echtscheiding er tot hun simpelste uit
drukking herleid werden en abortus 
zelfs een wettelijk erkende handeling 
was, stelt men vast dat de zgn. intellek-
tuele beroepen in bepaalde kategorieën 
een sterk vrouwelijk overwicht verto
nen (artsen bij vb,) doch dat in poli
tiek opzicht het vrouwelijk aandeel be
duidend beneden de beroepsmatige 
verhoudingen blijft. Zo hoog de procen
ten vrouwelijke artsen, advokaten 

e.d.m. liggen zoveel lager liggen de cij
fers over de deelneming van de Sovjet-
vrouw aan de diverse toepassingen van 
de politiek, al zijn dan deze toch weer 
niet zo laag als in vele westerse landen, 
waar het aandeel van de vrouw in de 
politiek zeer laag is. Men mag trou
wens niet uit het oog verliezen, dat de 
russische vrouw een langere weg naar 
de ontvoogding moest afleggen dan de 
westerse vrouw, wier emancipatie veel 
eerder was ingezet. Voor beide geldt 
echter dat het ontvoogdingsproces nog 
steeds bezig is, afgezien van het ver
schijnsel dat in bepaalde opzichten de 
vrouwelijke emancipatie in de Sovjet-
Unie gesatureerd blijkt te zijn, op an
dere vlakken dan weer nog onvoldoeji-
de blijkt te zijn. 

De vrouw heeft in ieder geval in de 
Sovjet-samenleving van vandaag een 
benijdenswaardige plaats veroverd in 
bepaalde centra doch schijnt daarbui
ten ofwel ter plaatse te trappelen irf 
slechts langzaam de emancipatie in de 
steden te volgen. Men kan dus geen al
gemeen opgaande kurve inzake vrou
welijke ontvoogding in de Sovjet-Unie 
trekken, het blijft een nog zeer gediffe
rentieerd beeld al naargelang steden en 
platteland, bepaalde beroepsgroepen, 
politiek invloed, gewestelijk en volgens 
traditie, al dan niet gesteund op gods
dienstige motieven. Het toonaangevend 
sociologisch beeld van de vrouw in de 
Sovjet-Unie is echter uiteraard ook 
steeds een vooruitstrevend en kon-
fronteert ons met een maatschappelijk 
beeld, waarin de vrouw de gelijke van 
de man op velerlei gebied is, niet het 
minst in de ekonomie, de volksgezond
heid, de wetenschap en de opvoeding. 

Toch laat ook het eeuwig vrouwelij
ke zich gelden en zien we geleidelijk 
aan de tot een minimum herleide huwe
lij ksceremonie romantischer vormen 
aannemen, waardoor deze gebeurtenis 
opnieuw een zeer feestelijk karakter 
heeft gekregen terwijl sinds enkele ja
ren de vrouwelijke elegantie en mode 
een snel stijgende belangstelling en toe
passing hebben verworven. Daar onder
scheidt zich het beeld van de Sovjet-
russische samenleving bij vb. al heel 
sterk van het chinese imago, dat uiter-
raard tans sterke gelijkenissen ver
toont met het maatschappelijk beeld 
van de Sovjet-Unie in de dertiger en 
veertiger jaren. Het is ten slotte het lo
gisch gevolg van de vrouwelijke eman
cipatie dat de russische samenleving, 
van de armoede naar de welstand over
stappend, ook minder strenge uitzich
ten vertoont en door deze stijgende 
vrouwelijke invloed opnieuw eleganter 
en charmanter gelaatstrekken begint te 
vertonen, wat niet minder te verklaren 
is door de natuurlijke charme van wat 
men nog altijd in zekere zin de rus
sische of Slavische ziel zou kunnen noe
men. Van de andere kant zijn de zede
lijke opvattingen in de Sovjet-Unie zeer 
streng gebleven in vergelijking met de 
libertijnse evolutie in het Westen. 
Daarover zullen de Sovjetvrouwen wel 
de eersten zijn om zich te verheugen. 

GERDA 
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HELENE RIEDEL 
MODERNE G O T I E K 

Helene Riedel is een apart « geval » in onze pikturale wereld. Geboren in 1901 te 
Troppau (tans Tsjecho-Slovakije) kwam ze al heel vroeg naar ons land wonen 
waar ze een Zwitserse ingenieur huwde. Dat belette niet dat zij vrij spoedig in
tens kontakt nam met de vlaamse kuttuurwereld en zich o.a. zeer behoorlijk in 
onze taal kan uitdrukken. Sommigen beweren zelfs, o.w. wijlen Urbain Van de 
Voorde, dat Helene Riedel qua palet een typisch vlaamse « poot » heeft, welke 
bewering we na het zien van de halve retrospektieve, in het centrum Caryatide te 
Brussel geneigd zijn bij te treden, ware het niet dat haar kosmische wereld vaak 
aan de noorse legenden doet terugdenken of aan de wijde vlakte die zich oost
waarts van haar geboorteland aankondigt. Hét heeft trouwens tot 1955 geduurd 
vooraleer Helene Riedel zich tot het • vlaams palet bekeerde » zonderling genoeg 
na een verblijf in ... Spanje ! Als men dan de vlaams-spaanse betrekkingen in het 
verleden nagaat, die zich o.a. op pikturaal vlak sterk hebben laten gelden, dan 
zou men in de ontwikkeling die Riedel heeft doorgemaakt stellig historische 
krachtlijnen kunnen terugvinden : een germaanse oorsprong, die pikturaal be
wust wordt door het wonen in Vlaanderen en door de ontmoeting met Spanje, 
waarvan de pikturale erfenis sterke vlaamse beïnvloeding niet kan loochenen. 

SCHRAAL BEGIN 
De tentoonstelling die in Cariatyde 

plaats heeft valt feitelijk in twee delen 
uiteen : de periode van 1910 tot 1959 en 
deze van 1960 tot op heden. Men moet 
van een breuk spreken als men de 
schilderijen uit beide perioden met el
kaar vergelijkt. De eerste periode laat 
ons werken zien met een magere specie 
en een schraal koloriet, okergrijs van 
dominante en opvallend expressionis
tisch van tematiek en richting. Een 
doek als « Het bezoek » doet zelfs een 
beetje naïef aan, koloristisch gezien 
dan, « Het Schelpdier » is wellicht iro
nisch bedoeld en is een afbeelding van 
de vele vrouwenfiguren die Helene Rie
del in haar wereld betrekt tijdens deze 
periode. Niets liet vermoeden dat de 
artieste mettertijd deze nogal brave 
genrekunst zou verlaten om aan vizio-
naire kunst te gaan doen, om het sim
pelweg te zeggen. Het is allemaal nogal 
egaal al duidt een en ander reeds op 
neigingen naar het nonkonformisme 
zoals bepaalde stillevens met ongebrui
kelijke voorwerpen in zo'n klassiek ge
val, naar een soort bescheiden, stil su-
realisme, dat alleen in het detail op
duikt in een overigens niet-raadselach-
tig schilderij. 

Op het laatste van deze periode en 
dan vermoedelijk ontstaan na de ont
moeting met Spanje, waar ze vooral 
onder de indruk van de kleurenweelde 
kwam en deze indruk vermoedelijk 
koppelde aan wat ze aan « vlaamse 
kleuren » reeds gezien had, duiken dan 
de eerste katedraalachtige kompozities 
op, weermee ze later bijna stelselmatig 
zal geindentificeerd worden, ook al 
heeft ze nog heel wat andere kompozi
ties op haar aktief staan. Deze abstra
hering is meteen het tweede opvallend 
element in haar evolutie. Het is een ty
pevoorbeeld van quasi-organisch ge
groeide abstrakte kunst, het tegendeel 
van de gewilde, niet uit innerlijke over
tuiging doch omwille van mode aan
vaarde abstraktie, voor zover men hier 
van abstrakte kunst kan spreken, veel
eer van vormelijk tot zijn eenvoudigste 
expressie herleide figuratie, die echter 
nooit haar formele oorsprong verloo
chent. Als zodanig kan men Helene Rie
del als een sinteze beschouwen van fi
guratie en abstraktie, voor zover men 
aan die katalogeringen die velen onzer 
kritici zo duurbaar zijn, veel belang 
moet hechten. 

VERTIKAAL 
EN HORIZONTAAL 

De katedraalachtige kompozities — 
of het nu om wolkenkrabbers, echte 
katedialen, wouden, torens, antennes 
of wat dan ook gaat is hier van minder 
belang — zijn het meest bekend als 
men over het werk van Helene Riedel 
spreekt. Haar evolutie na 1959 heeft 
echter nog wat anders opgeleverd om
dat de kunstenares waarschijnlijk 
heeft aangevoeld, dat ze zich voor her
haling moest hoeden. Vandaar haar ho
rizontale en kosmische kompozities, 
waarin een soort verschroeide aarde 
zonder naam opduikt, de zon een grote 

rol speelt als evenwichtsfaktor of nog 
pastorale kompozities het tegengewicht 
uitmaken van de eerder sombere per-
spektieven. Overwegend lijkt wel een 
soort bevreesde nieuwsgierigheid naar 
de toekomst de ondertoon van vele 
kompozities te zijn, zoals «Quo vamos», 
« Het verwoeste woud », « Verdronken 
zon », « De onmogelijke processie » 
met rustpozen zoals « Dageraadspano
rama » en „zelfs uitgesproken optimis
tische klanken zoals het heerlijke, rijke 
doek « Zon », ook plastisch gezien een 
der prachtigste werken van de huidige 
verzameling. 

Men zou zelfs van een sociale be
kommernis kunnen spreken zoals Hele
ne Riedel zich vragen stelt tegenover 
de technologische mastodontsamenle
ving waarin we terecht komen. « Zwar
te voorstad » lijkt ons een aanduiding 
in die richting te zijn. Verschrikkings-
skriptuur is dan weer een doek als « De 
verschrikkelijke ontmoeting », een 
kompozitie met spinachtige wezens als 
verschrikkingsobjekt en een zwarte 
vlek als effekt van verschrikking. 

VERFIJNING 
IN DE WEELDERIGE MATERIE 

Opvallend bij Helene Riedel is het 
ogenschijnlijk kontrast tussen de in
druk die ontstaat en de aangewende 
techniek. Ze is lang niet karig met de 
verf, al wekkeu de reprodukties van 

haar werken de indruk de weergave 
van grafisch werk te zijn. Men moet de 
schilderijen zelf zien, om juist te kun
nen oordelen. Het is plastisch werk tot 
en met, ontstaan in een soort Jakob 
Smitstechniek, maar dan niet gedopt 
doch gericht zonder uitsmeren, door 
eveneens opeenstapelen. Daardoor ont
staan een lichttrilling en een span
kracht die samen met het zuiver blij
vend koloriet deze werken tot volwaar
dige plastische prestaties verheffen. Er 
is geen anekdote meer en dat verklaart 
het hoge peil van Riedels oeuvre. Het is 
sinteze, die echter leesbaar blijft, om
dat ze als bazis de zichtbare wereld be
houdt en wanneer ze zich in de droom
gebieden begeeft van algemene erken-
ningstekens vertrekt, simbolen zo men 
wil, die echter vormelijk tot sinteze 
zijn herleid, op zich zelf al een merk
waardige prestatie voor een vrouw. 

Zeer gaaf zijn de tekeningen en ge
kleurde tekeningen — het kunnen ook 
monotypes zijn — die qua zuiverheid 
en trefzekerheid soms oosters aandoen 
in schriftuur, doch volkomen westers 
qua opvatting en gedachtenXvereld 
blijven. Een voorbeeld daarvan is « On
bekend land », een prachtig blad in 
geel-zwarte harmonie, kleuren die men 
voor een dergelijk tema niet «geschikt» 
zou achten (net zomin als men een ro
de dominante verwacht voor een doek, 
dat « Vrome stad » is getiteld, welke 
koloristische tegenspraak echter niet in 
het minst stoort, integendeel). 

Helene Riedel is rustig haar gang ge
gaan, in een vrijwillige afzondering 
zonder in een morbiede afkeer van de 
wereld te vervallen, doch integendeel 
van haar liefde voor deze wereld te ge
tuigen in een zeldzaam sintetische en 
plastisch verantwoorde weergave van 
de indrukken die het leven op haar 
nalaten, open en leesbaar, krachtig 
zonder krachtpatserij, evenwichtig en 
ondanks de spontaan opgewelde tema
tiek — die de scherpe tegenstellingen 
niet uit de weg is gegaan — krampach
tig noch gezocht. Moest Helene Riedel 
geen grote dame zijn we zouden zeggen: 
een heel grote meneer in de schilder
kunst van vandaag. 

R. CORTY 
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Verwoeste katediaal » door H. Riedel, 1959 

Het toneelleven te Brussel draait 
weer op volle toeren. 

De KVS gaf een reeks voorstellin
gen van Boeing-Boeing; voor de offi
ciële opening viel de keuze op een 
thriller <Wacht tot het donker ii\}rdt-»; 
hierna volgt « Warenar > van P.C. 
Hooft, door de KVS Antwerpen. 

Het kamertoneel, in de zaal Vita, 
onder de baziliek, begon met < Mijn
heer Masure >, een boulevai dstuk uit 
Parijs; daarna komt « Adam in Bal
lingschap > van Vondel. 

In de Beursschouwburg zagen we, 
in de maxt-zaal : « 008 Secretissimo >, 
een komische spionnagekomedie, in 
de mini-zaal : < Het leven, een klkjk ». 
Ook gaf Studio-Amsterdam er een 
voorstelling van twee eenakters : 
« Kooien ». 

Het eerste jaar van het Waltra-tea-
ter, het vestzakteater naast de KVS., 
was een testseizoen, met jazz, kabaret, 
poëzie, toneel, schilder- en beeld-
Houwkunst. Dit jaar werd gestart met 
een festival van de meest bekende 
kleine teaters in Vlaanderen. Zo geeft 
het Fakkelteater uit Antwerpen, van
af 27 dezer, een reeks opvoeringen van 
« Geboren Leugenaar > van Billy 
Liar. 

Er is dus in Brussel een rijk toneel-
leven met een uitgebreide keuze van 
de meest verscheiden werken. 

Dit toneelleven dient onvcKirwaar-
delijk gesteund : we kunnen dit onze 
lezers en leden niet genoeg aanraden. 

MINI-BEURS 
« Het Leven, een klok t van Aldo 

Nicolay is een pareltje. De < neo-rea-
list » Nicolay is een Italiaans schrij
ver met een fijn psichologisch inzicht 
en een scherpe opmerkingsgeest. In 
« Het leven, een klok *, de eenvou
dige, getrouwe weergave en de spiri
tuele ontleding van het dagelijkse Ie-

TONEEL TE 
BRUSSEL 

ven van een gewoon echtpaar, bewijst 
dat hij op dit gebied een grote onder
vinding heeft. De meeste echtparen 
zullen zich in talrijke (zo niet in de 
meeste) taferelen herkennen : getuige 
hiervan de reakties bij het (getrouw
de) publiek I 

Eigenlijk is « Het Leven, een klok » 
geen teater; eerder een dialtfog tussen 
de twee akteurs, waarbij zij dikwijls, 
gezamenlijk of afzonderlijk, het pu
bliek aanspreken, hetgeen tot een ver
fijnd spelletje uitgroeit, dat men gea 
muzeerd, ook wel eens ontroerd, volgt. 

Lia Lee als de vrouw, en Walter^ 
Cornelis, als de man, hebben de juiste 
toon te pakken om dit spelletje gepast 
weer te geven. 

BEURSSCHOUWBURG 
Studio Amsterdam zal dit seizoen 

driemaal in de Beursschouwburg vp-
treden. De eerste voorstelling had de
ze week plaats; de andere ztjn voor 
zien voor 't begin van volgend jaar. 

Voor het eerste bezoek bracht dit 
Nederlands gezelschap < Kooien > 
twee eenakters van Lewis John Carlt-
no. Hij ontleedt er telkens twee per-
sonnages, waarvan vcK>ral de man op 
meer dan een gebied zich gefrustreerd 
gevoelt, hetgeen tot de ergste en de 
meest dwaze reakties en besluiten kan 
leiden : beheerst door een dwangge
dachte verliest hij elke kontrole over 
zichzelf. 

Hebben de twee fijn uitgesponnen 
stukjes ons bevallen, over het spel van 
de twee aktews kunnen we zeer geest-
diiftig zijn : het was hoogstaande en 
uitzondeilijke toneelspeelkunst, een 
festijn voor de ware t^Dneelliefhebbers. 
Studio-Amsteidam zullen we graag te-
1 ugzien. 

JV. 
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H. TODTS 

"HOOP 

OER SGEZIN 9) 

Bij hel Davidsfonds verscheen het tweede deel van « Hoop en Wanhoop der 
Vlaam^<rezinden » van Heiman Todts, met als ondertitel « Kroniek der Vlaam
se beweging 1954-1965 ». 
De schlijver heeft in dit bock een tamelijk uitvoerig feitenmateriaal bijeenge
bracht : 300 bladzijden verdeeld in 20 hoofdstukken, gaande van schoolstrijd tot 
giondwetsherziening. Het zou ons te ver leiden elk hoofdstuk apart onder de loep 
te nemen : wij zullen trachten de grote « groepen « van feiten zoals zij in de 
hoofdstukken weerkeren, in enkele zinnen aan te duiden : ze samenvatten zou 
onbegonnen werk zijn. 

Vooreerst is -er de periode van school
strijd tot zetelaanpassing. 

Langzaam dringt in de partijpolitieke bu
reaux het besef dooi, dal de vlaamsp bewsut 
wording méér is dan een « faux problème ». 
De aktie op de wereldtentoonstelling, de 
srhoolstrijd met een sterk-oplaaiende fede
ralistische tendens (en daaipm door de 
CVP-leiders afgeblazen !) en de eis tot ze
telaanpassing waren de eerste kentekenen 
van een schuchtere vlaamse « offensieve » 
geest. De amnestie-aktie, zonder werkelijk 
lezultaat, had echter voor gevolg dat men 
in radikaal-vlaamse kringen meer moed be
gon te krijgen. De verkiezingen in 1958 la
gen onder de dubbele klerikale schaduw 
van schoolstrijd en bisschoppelijke ban
vloek : de profetie van Karel Van Cauwe-
laert dat men de Volksunie uit het parle
ment zou wegvegen, kwam niet uit. maar 
e\enmin werden de hooggespannen ver
wachtingen der Volksunie zelf beantwoord 

Een tweede faze, een tweede < groep » 
van gebeurtenissen, laat Todts beginnen 
met het ontstaan der pressiegroepen, de op
richting der kultuunaden en de eis tot kul-
turele autonomie. Belangrijk in deze faze is 
de steeds meer en sterker beklemtoonde eis 
tot regionaal-ekonomis(he politiek : het 
< weik in eigen streek » en de eis tot in-
diistrializatie. 

Na een viertal hoofdstukken o\ei de 
Waalse beweging, het Renardisme en zijn 
invloed, kunnen wij een volgende faze zien 
met als beginpunt de verkiezingen van 1961 
en de nedeilaag van de CVP de stellingen 
worden radikaler en de fronten strakker. 
Direkte aktiepunten zijn nu de splitsing van 
het ramisterie van opvoeding en kuituur, 
vastlegging van de taalgrens, vernederland
sing van het bedrijfslexen. Voerstreek, in-
dijking van Brus.sel. Hertogtnnedal wordt 
het faljiet van een politiek van geven en 
nemen en een overwinning der brusselse 
paitijbureaux. De Saeger legt er zich bij 
neer, en de \laamse CVP tracht de pil te 
vei gulden. 

Het vlaamse antwoord kregen CVP en 
BSP bi] de verkiezingen in 1965. 

Met de aktie voor Leuven-Vlaams en heiE 
mandement der bisschoppen is een nieuwe 
faze begonnen : zij wordt gekenmerkt door 
een versterkt vlaams bewustzijn bij de jeugd 
en door het in de massa doordringen van 
de federalistische gedachte. 

Wij hebben getracht de hoofdlijnen van 
deze « kroniek > weer te ge\en, met hier 
en daar de beklemtoning van een feit dat 
ons belangrijker lijkt. 

Wat ons. na lezing van de 318 dichtbe-
diukte bladzijden, als eerste indruk over
blijft is (Ie ontstentenis van een objektieve 
appreciatie van datgene en van diegenen, 
die aan de bazis liggen van al wat er in 
deze 300 en zoveel bladzijden aan feiten 
wordt opgesomd. Want het moet toch voor 
ieder Vlaming duidelijk zijn, dat het niet 
in de paitijleidingen is geweest dat de 
vlaamse initiatieven zijn ontstaan, maar dat 
de pal tijen alleen maar marsjeerden omdat 
zij niet anders konden. Wij willen de heer 
Todts niet de bedoeling in de sclioenen 
schuiven, een pro-C.V.P.-pleidooi te hebben 
willen schrijden, hoewel de heer Kiebooms 
(zie Gazet v.ui 'Vntwerpen dd. 12 sepl.) uit 

de samenstelling van de gebeurtenissen 
schijnt te leren, dat de hoop der vlaamsge
zinden op een C.V.P.-bewind dient geridit 
te zijn. Wij hebben uit deze overvloed van 
meer en minder belangrijke feiten, en bij 
hun gioepering rond een paar data en ge
beurtenissen, iets héél anders geleerd, ook 
al legt de heer Todts daar de klemtoon niet 
op. Het is namelijk dit : dat alleen sedert 
het bestaan van een vlaams-nationale poli
tieke formatie de partijen, en in het bizon
der de C.V.P., aan belangstelling voor 
vlaamse problemen begonnen te « doen >. 
De Saeger was nooit flamingant, komt uit 
een milieu zonder enige flamingantische 
traditie of vorming (« Kajotter, wat doet 
gij met uw volk ? » vroegen de nationalis
ten reeds voor de oorlog). Het feit dat men 
hem tot < vlaams > leider promoveerde, 
vvijst reeds op het trieste flamingantische 
v.ikuum aldaar. Met de gToei der vlaams 
nationale partij, en haar elektorale bedrei
ging, gloeide ook de belangstelling der bel-
gische pai tijen voor de zg. vlaams-waalse 
problematiek. Na de verkiezingen van 1961 
steeg deze belangstelling plots met een 
aantal graden ! 

Alle aktiepunten, alle onmiddellijke 
of verder-afgelegen stieefobjekten in de 
vlaamse beweging, weiden eerst dooi de 
vlaams-nationalisten vooropgesteld, meestal 
door de belgische partij-mensen als extre
mistisch of voorbarig afgeschildeid, en dan 
na voldoende druk van feiten of omstan
digheden, ook schoorvoetend door de par
tijleidingen gevolgd — waai bij dan meestal 
geprobeerd werd het zo voor te stellen of 
zij — de partijmannen — de geniale en 
moedige voorlopers waren. 

Zelfs de aktie en invloed der drukkings-
groepen en der aj^olitieke vlaamse vereni
gingen is niet denkbaar zonder het vlaams
nationaal politiek alternatief, en groten
deels zelfs niet zonder de vlaams-nationalis-
tische medewerking. Al beweert Todts wel, 
dat bv. de V.V.B, meer bijdioeg tot 
« krachtiger formuleringen ». \Vie enigszins 
met lokale toestanden vertiouwd is op dat 
gebied, weet best van welke zijde steeds op
nieuw het werk moest geleverd worden. 
Zonder de nationalisten waren de marsen 
in Brussel en Antwerpen nooit gelukt, .spijts 
alle aktiekomitees en Volksbewegingen. Ook 
dat mag wel eens gezegd worden 1 

Voorzeker wijdt de heer Todts een hoofd
stuk aan de Volksunie : haar bestendige 
invloed wordt echter niet of te weinig on
derstreept. 

Vooi de periode tussen 1914 en 1940 er
kent dr. A. Willemsen in zijn werk de 
diepgaande betekenis van het vlaams-natio-
nalisme. Zij schoten de belgische vesting 
stormiijp, zegt hij. De historikus, die over 
de naoorlogse periode zal schrijven, zal 

evenzeer als dr. W^illemsen heï primordiale 
belang van het vlaams-nationalisme moeten 
erkennen. 

Dat wij van de CVP-er Todts geen lof
lied op de verdiensten van het naooilogs 
politiek nationalisme mogen verwachten, i» 
begiijpelijk. Wij menen echter dat de gei 
wezen nationalist Todts wel weet, hoe de 
moeizame heropstanding der vlaamse bewe
ging na de oorlog begonnen is : in volks^ 
kunst- en trekkersgroepjes allerhande kwa
men de kinderen der oudere nationalisten 
en de jongeren uit de oorlogsperiode biji 
een, en uit dit vage organizatoristhe kon-« 
takt traden de eerste militanten van de 
Vlaamse Koncentratie naar voren, die de 
baan zou vrijmaken voor het herlevend na» 
tionalisme en daarmee ook vooi een hemj -
zende vlaamse beweging ! Vlaams-nationa
lisme en vlaamse beweging zijn onafscheidei 
lijk verbonden : de tweede bestaat slechts in 
funktie van het eerste. 

Een tweede opmeiking OAer deze « kro
niek T> betreft Todts inteipretatie van het 
nationalisme en van het fedeialismc aU 
daaruit vooi tv loeiende politieke doelstel
ling. 

In zijn hoofdstuk over de Volksunie be
weert hij o.m. dat zij het renardisme nodig 
had om in 1961 sukses te halen. Wij laten 
deze bewering aan de schrijver over. Even
zeer laten wij de bewering ter zijde, waar» 
in gezegd wordt dat de uitspraak van M.Fj 
Van der Eist « het nationalisme is de zui
verste, de meest radikale uitdrukking van 
het streven der vlaamse beweging » een be
twistbare overweging is, die de betekenis en 
de waarde van de andeie geestelijke stro
mingen onderschat. 

Waar de auteur echter zegt, dat wij de 
historische mitologieën in de plaats van de 
moeizame vooruitgang van weten en hande
len stellen, dat wij ons opsluiten in een to
talitair denksisteem, dat onze rechtlijnig
heid in konflikt moet komen met alle moge
lijke deviaties, daar dienen wij toch op en
kele evidenties te wijzen. 

Vooreerst, wat deze historische miten en 
dit totalitaire denken betreft, zouden wij er 
de nadruk op willen leggen dat niet hel 
proklameren van het zelfbeschikkingsrecht 
van een volk, maar wel het tegen-alles-in 
in stand-willen-houden van een centralisti
sche staatsstruktuur, omwille van histori. 
sche. voluntaristische e.a. motieven gedra
gen wordt door een wereldvreemde mite; 
die met de realiteit van het volksbestaan 
geen rekening wil houden. Niet het nastre
ven van de volkse zelfstandigheid, wel hei 
staatsnationalisme dat de strukturen boven 
de gemeenschap plaatsï, is totalitair. 

Wij hebben ons vaak afgevraagd, wat een 
< vlaamsgezinde » bezielt, die nog aan heÉ 
centralisme vasthangt, en welke redenen hij 
heeft — tenzij opportunistische — om 
vlaamsgezind te zijn. Wat voor zin heeft het 
federalisme en welke rechtvaardiging heeft 
de hele vlaamse beweging tenslotte, wanneer 
men de nationalistische kern ervan ver
werpt ? Wanneer men de bazis van het 
volksnationalisme — de erkenning van de 
indeling der maatschappij in onderscheiden 
etnische groepen, en het recht dezer groe
pen op zelfbehoud en voortbestaan — af
wijst en bij de historische mitologiëen klas-
sificeert : wat voor betekenis heeft het dan 
nog « flaminganï » te zijn ? 

Uit hetgeen voorafgaat, blijkt daï onze 
bezwaren tegen de wijze waarop deze « kro
niek > werd samengesteld, niet zozeer het 
samenbrengen en de keuze van het feiten
materiaal zelf betreffen dan wel de wijze 
van interpretatie. De heer Todts wil niet 
alleen kroniekschrijver zijn, zoals de titel 
het laat vermoeden : hij wil ook apprecia
ties geven, mensen, feiten en ideeën beoor
delen en de krachtlijnen der evolutie aan
duiden. Dat deze beoordeling essentieel ver
schilt van de onze blijkt reeds uit enkele 
details. Een ervan : op het einde van het 
boek staat onder de foto van De Saegei hei 
onderschrift : « ...groot parlementariërK 
steeds zichzelf... ». 

Wanneer een boek als dat van Herman 
Todts, bij alle verdiensten, het nationalis
me als hernieuwende en stuwende kracht in 
de vlaamse beweging na de oorlog niet of 
niet voldoende wenst te zien, dan kunnen 
wij niet anders dan daarop wijzen, m de 
hoop dat in de — zeker nog te verwachten 
— komende publikaties de rol van het po
litiek vlaams-nationalisme beter zal gewaar
deerd worden en objektiever belicht. 

Herman Todts : « Hoop en II anhoop der 
Vlaamsgezinden 11 >. Davidsfonds, Leuven 
• leden : 60'fr.; niet-leden : 96 fr. 
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Jef Biirm op zijn be'^t in « Alio Sjoe ' », moi gen zondag op het 
J.V.-bchenn m rechtstreekse uitzending vanaf het Radio- en T.V.-

scdon te Antwerpen. Sterk aanbevolen I 

PLATEEL EN KERAMIEK 

Keurig vaatweik pi ijkt op 
tafel, siert honderden uitstal
ramen. In de vervaardiging 
van dit prettige huisraad zijn 
onze landgenoten altijd mees
ters geweest. Meermaals heb
ben ze zelfs een eerste prijs 
weggekaapt. De verzamelingen 
in tal van onze muzea zullen u 
daarvan overtuigen. Tot op on
ze dagen leeft dit oude kunst
ambacht voort in keurige mo
derne industrieprodukten. Aan 
de bazis van duizenden kopjes, 
borden en schalen die de fa
briek verlaten ligt immers nog 
steeds de artistieke schepping 
van de kunstenaar. Het loont 
de moeite even stil te staan bij 
het tot stand komen van pla-
teelwerk. Die mening waren 
ook Gust Gens en Germaine 
Dijckhoff toegedaan en zij 
wijdden daaraan een dokumen-
taire. Het breekbare kleinood 
dat wij dagelijks gebruiken on
dergaat heel wat bewerkingen 
vóór het bij de huisvrouw be
landt : eerst worden de nodige 
grondstoffen gemengd, handi
ge \ingers zullen de juiste 
vorm kneden of draaien — als 
het seriewerk betreft gebeurt 
dit machinaal. Ook het motief 
of de versiering wordt niet al
tijd met de hand aangebracht. 
Zij kan klassiek, rustiek of mo
dern van vorm zijn. Laatste fa-
ze is het bakken bij de gepaste 
temperatuur. (Maandag 30 ok
tober - 21u55 - Brussel Ned.). 

PITCHI POI 

Zoals bekend werd het draai
boek voor « Het grootste tea-
ter ter wereld » verleden jaar 
toe\ertrouwd aan de franse 
auteur Frangois Billetdoux. 
Vóór hem schreven Terence 
Rattigan in 1962 « Heart to 
heart », Diego Fabbri in 1963 
« Iemand onder u » en Harold 
Pinter in 1963 « Tea-party » 

dat in april 1965 werd uitge
zonden. 

Francois Billetdoux schreef 
een verhaal dat in 15 europese 
landen speelt en in even zoveel 
delen ter plaatse wordt ver
filmd. Het gaat om een joodse 
\rouw, die met haar dochter
tje op de arm tijdens de oorlog 
in Frankrijk op de dool is en 
uiteindelijk haar kind aan de 
hoede van een arbeider toever
trouw t. Na de oorlog zoekt de 
man de moeder in verscheide
ne joodse gemeenschappen in 
Europa om de dochter weer 
bij haar moeder te brengen. In 
België komt de man in geld-
moeilijkheden en geraakt hij 
in het antwerpse havengebied 
verstrikt in een smokkelaffai-
re. Het verhaal kent een tra
gische afloop want de man 
wordt op het groter geworden 
meisje verliefd. De belgische 
bijdrage werd door Bert 
Struys geregisseerd. (Dinsdag 
31 oktober - 20u25 - Brussel 
Ned.). 

PATHS OF GLORY 

Met deze film van Stanley 
Kubrick, naar de novelle van 
H. Cobb (in de hoofdrollen 
Kirk Douglas, Ralph Meeker 
en Adolphe Menjou) belanden 
we in een der meest menson
waardige situaties uit de eer
ste wereldoorlog. 

September 1916. Het 701ste 
infanterieregiment heeft zware 
verliezen geleden. Eindelijk 
komt het bericht dat ze zullen 
worden afgelost in de loopgra
ven en achter het front \an 
een meer dan verdiende rust 
kunnen gaan genieten. Kolonel 
Da.\ (Klik Douglas), de bevel
hebber van het regiment, is 
een kloeke, intelligente man, 
die zijn werk ter harte neemt 
ofschoon hij geen beroepssol
daat is. In het burgerlijk leven 
is hij een befaamde advokaat. 

Amper is hij met zijn man
nen achter het front of daar 
komt het bericht dat ze weer 

naar voren moeten. Generaal 
Mirau geeft Dax het bevel aan 
te vallen. Deze probeert zijn 
overste te overtuigen van het 
onzinnige van dit bevel, maar 
Mirau heeft het voor het zeg
gen. De soldaten doen hun 
best, doch moeten wijken voor 
de hevigheid van de duitse te
genaanval. Daar de aanval mis
lukte beschuldigt de generaal 
de mannen van verraad en het 
lot duidt drie mannen aan die 
voor de krijgsraad zullen ver
schijnen. Dax stelt zich aan als 
hun verdediger. (Vrijdag 3 no
vember - 21ul5 - Brussel Ncd.). 

ONTDEKT DE STER 
Voor jong onbekend, zingend 

talent van eigen bodem bete
kent « Ontdek de ster » soms 
een eerste sprong naar de 
roem. Dit tweejaarlijks initia
tief van de vlaamse televizie 
laat hen toe via het kleine 
scherm kennis te maken met 
het publiek. In het kader van 
de radio- en televizietentoon-
stelling die te Antwerpen door
gaat van 27 oktober tot 7 no
vember worden dit jaar vanuit 
de Koningin Elisabethzaal de 
provinciale finales en de finale 
uitgezonden. Na de schiftings-
wedstrijden kwamen nog vijf
enveertig kandidaten tussen 
zestien en vijfendertig jaar in 
aanmerking, telkens negen per 
provincie. Laureaat wordt hij 
of zij die het hoogste aantal 
punten behaalt, maar daar
naast zal ook de beste provin
cie worden onderscheiden en 
worden een aantal eervolle 
vermeldingen uitgereikt. Op 
het repertorium van de kandi
daten staan meerdere genres : 
pop song, luisterlicd, kabaret 
en nummertjes van muzikale 
en vokale ensembles. Tijdens 
de vier uitzendingen, waarvan 
de eerste op de beeldbuis komt 
op maandag 30 oktober om 
20u25, zal het versterkt orkest 
van Francis Bay zorgen voor 
de begeleiding. Pi^ezentator is 
Jan Theys. Een jurj' van zeven 
leden zal beslissen ovef- de uit
eindelijke rangschikking. Ook 
enkele gastvedetten verlenen 
hun medewerking : de eerste 
is Tom Jones. Op 1 november 
treedt Francoise Hardy op met 
eigen orkest, op 3 november 
Annie Andersen, en op 5 no
vember The Bachelors en Mar
va. Jef Bruyninckx is verant
woordelijk voor de regie; het 
is een programma van Jef Van-
denberg. 

JACK 
EN DE WONDERBOOM 

Als bijdrage tot het Festival 
De gouden roos van Montreux 
zond de amerikaanse National 
Broadcasting Company dit jaar 
een sprookje in : Jack en de 
wonderboom. De rolprent be
staat gedeeltelijk uit tekenfilm, 
gedeeltelijk uit het spel van de 
echte akteurs. Sammy Cahn en 
Jimmy Van Heusen, op wier 
naam reeds enkele oscars wer
den uitgereikt, zorgden voor de 
muziek. Op weg naar de markt 
met zijn koe ontmoet Jack zijn 
vriend Jeremy, die hem voor
stelt het dier te ruilen tegen 
wonderbomen. Dat zij werke
lijk magische kracht bezitten, 
bewijst de reusachtige boom 
die in de tuin van Jack oprijst. 
De jongens klimmen tot in het 
land van de wolken waar zij 
heel wat avonturen beleven 
met een reus, een mooie prins
es, vreemde vogels en vriende

lijke muizen. Maar zoals in al
le sprookjes loopt ook hier al
les goed af. De tekeningen veer
den gemaakt door Bill Hanna 
en Joe Barbera, terwijl de ne
genjarige Bobby Riha Jack's 
rol vertolkte en Gene Kelly die 
van Jeremy. Michael Morris en 
Larry Markcs schreven het 
draaiboek. Regisseur was even
eens Gene Kelly. (Woensdag 1 
november - 15u30 - Brussel Ne
derlands ). 

DE WERELD 
VAN DE DfEREN 

Wij vergeten even de twin
tigste eeuw en het atoomtijd
perk en keren terug naar de 
oorsprong van d^ aarde^ mil
joenen jaren geleden. Aanvan
kelijk IS er geen spoor van le
ven te bekennen : vuur, uitbar
stingen en chaos beheersen de 
luimte. Wanneer de vvarmte-
graad van de aaidkorst daalt 
en onze planeet rustiger wordt, 
onstaat de eerste vorm van le
ven : eencellige dieren en plan
ten. Ontelbare decennia gaan 
voorbij vóór ze zich verder ont
wikkelen en de oceanen be
volkt worden met vissen. Het 
volgende stadium wordt be
reikt wanneer sommige dieren 
de zee verlaten en als halfslach
tige werveldieren op aarde 
rondkruipen. Zij evolueren tot 
de schrikwekkende voorhistori
sche monsters, waaronder bij
voorbeeld de reuzenhagedis of 
dinosaurus. Aan de wijzigin
gen van het klimaat en de har
de natuurelementen kunnen 
zij echter niet voldoende weer
stand bieden; zij sterven uit en 
nieuwe schepsels ontstaan. On
der hen merken we de mieren 
en de termieten op, wier ver
fijnde organizatie en behouds-
instinkt hun voortbestaan heb
ben verzekerd. Een nieuwe 
sprong in de tijd brengt ons in 
het tijdperk van de zoogdieren, 
de belangrijkste klasse in de 
dierenwereld. Pas één miljoen 
jaren geleden verschijnt de 
mens ten tonele. Door zijn 
denk- en spraakvermogen on
derscheidt hij zich van meet af 
aan van de dieren en gaat soe
verein heersen over de levende 
wereld. (Donderdag 2 novem
ber - 16u30 - Brussel Ncd.). 

ALLO SJOE 

Na de (voorstelHngen in 
meerdere schouwburgen komt 
« Allo Sjoe » op het scherm 
van de vlaamse televizie. Het 
stuk wordt rechtstreeks uitge
zonden vanuit de radio- en te-
levizietentoonstelling te Ant
werpen. De titel < is van Jef 
Burm die tevens de rol van 
Oskar vertolkt naast Sjoe, in 
de gedaante van Denise De 
Weerdt. Louis Verbeeck noemt 
het een show voor twee, overi
gens zonder hoge pretenties. 
Wij hebben alleen getracht, 
verklaart hij, even snapshotte-
rig in het leven van twee men
sen te gaan staan en er wat 
over te vertellen. Wie een aan
geklede musical, een revue of 
een vaudeville verwacht, ver
gist zich. Misschien is het nog 
het meest van al kabaret; maar 
het wordt ongetwijfeld een 
avondje ontspanning met een 
glimlach en een traan — tragi
komisch dus. De tekst vloeide 
uit de pen van Louis Verbeeck; 
Jef Vandenberg bezorgde de 
muziek. Hugo Meert was regie
assistent. 

Op de vlaamse TV 
ZATERDAG 28 OKTOBER 
14 55 Vootbo PcchtstrpcK.„c repoitaQS 
van de wedstnid Franknjk - BcIgie — 
16 50 Voksun versiteit — 18 55 Zond -
mannet)e — 19 00 • Luceat, kothtohek-
godsdtensttge ui tzending — 19 30 : 
Vogels aan de veenplos — 19 52 • - Me
dedelingen - Hie- sp eekt men Neder
lands — 20 00 TV-nieuws — 20 25 : 
Het heeft geen naom — 2 M 5 Ech# 
— 22 15 : De onk-eu'^baren 47e a f l . ; 
Wapens — 2S 05 TV nieuv,s 

ZONDAG 29 OKTCBZR 
1000 Protestonfse Kerkdienst — 11 CO: 
Eucnanstievie-ing — 1-4 00 Voor boer 
en tuinder — H 30 De Zoon van de 
Saharb (2e a f l ) — 14 45 T enerk 'an-
ken —" 15 10 Binnen en Bui 'en geva
rieerd progroTimo met sport en cn^use-
mcnt — 17 15 De tilocoof van Hagom 
Derde episode •— 18 30 K Ien , k lein 
k icu ier t ie — 1S 50 De ovontu en van 
een kever — 19 05 Avontu en onder 
zee 7e ot l Het gezonken schip — 
19 55 Mededelingen — 20 00 TV-
nie i,vs — 23 15 Spoitwcekend — 
20 40 Al lo Sio- 1 — 21 55 Premiere-
magazine — 22 40 TV-nieuws 

MAANDAG 30 OKTOBER 
15 55 Zandmannet.e — 19 00 l-.obo, 
do kleine zv.crver 18o af l De k eine 
held van het stod'e — 19 25 Verg,oot-
g'as op de postzegel — 19 40 Open
baar kunstbezi t « De Caivone B door 
Jacob Von Amsterdam — 19 52 • - Me
dedelingen - De Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 Ontdek de Ster — 
21 35 . P la ted en keromiek Documen
taire -— 22 10 Gastprogra-rmo De 
kathol ieke gedachte on actie — 22 40 : 
TV nieu\\s 

DINSDAG 31 OKTOBER 
18 55 Zondnanne t ie — 19 00 Tiener-
k lonken — 19 35 • Kwort-Eetie — 
19 52 : - Mededelingen - Hier spreekt 
men Nederlands — 20 00 TV n euws 
— 20 25 Pitchi-Poi of Het gegeven 
Woord Het grootste thcoter ter wereld 
— 22 50 • Vergeet niet te lezen — 
23 25 TV-nieuws 

WOENSDAG 1 NOVEMBER 
14 30 Vesp-o della beata Vergine (Ves
pers van de H Maagd) van Monteverdt 
— 15 30 • Jack and the Beonstoik. 
Var iéteprogrommo van Michael Morris, 
Larry Morkes en Gene Kelly — 16 20 • 
Televisum — 17 35 to t 18 20 . Poëzie 
in 625 l imen Kerkhofblommen van Guido 
Gezelle — 18 55 Zandmonnet ie — 
19 00 • Jeugd zonder grenzen — 19 15 : 
M a r k t - en leurhandel — 19 52 • - Mede-
de ingen - De Weerman — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 Ontdek de Ster —» 
21 35 Speelfilm Het dodenfesti jn Ca
nadese f i lm van Fernand Danserjean met 
A lom Cuny — 22 55 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 2 NOVEMBER 
16 30 : De wereld van de dieren 
18 55 : Zandmonnet ie — 19 (X) Zorro 
8e aft • De gemaskerde knopt het weer 
op - ^ 19 25 : Tienerklanken — 19 52 : 
— Mededelingen - Hier spreekt men Ne
derlands — 20 00 : TV nieuws — 20 25 : 
Sluk Muziek, zang en dons door het 
Not ionoal Tsjechoslowoaks Volkskunst
ensemble o I V Polonski — 21 25 • Mogul . 
Se en laatste a f l • Birdstrike — 22 15 : 
Première — 22 45 : TV nieuws. 

VRIJDAG 3 NOVEMBER 
18 55 : Zandmonnet ie — 19 00 • Fi lm
museum van de schaterlach : « Een groot 
acteur » met Bobby Dun — 19 10 • De 
wereld is klein Oerwoudbewoners — 
19 35 : Zoekl icht — 19 52 . - Medede
lingen - De Weerman — 20 00 : I V -
nieuws — 20 25 : Ontdek de Ster — 
21 35 ; Speelfilm • Langs de paden van 
de roem, drama van Stanley Kubrick met 
Kirk Douglas en Adolphe Meniou — 
23 05 : TV-nieuws — 23 10 : Jumping. 

Onze selektie 
ZATERDAG 28 OKTOBER 
20.25 BRUSSEL NED. 
HET HEEFT GEEN N A A M 
Twee stammen met dezelfde fam i 
lienaam nemen het tegen elkaar op. 
21.45 BRUSSEL NED. 
ECHO 

ZONDAG 29 OKTOBER 
20.40 BRUSSEL NED. 
ALLO SJOE I 
20.45 FRANKRIJK I 
ORFEU NEGRO 
Film van ivlarcel Camus 

MAANDAG 30 OKTOBER 
20.40 NEDERLAND I 
HET VERHAAL V A N DE ZEE 
Dokumentaire f i lm 

DINSDAG 31 OKTOBER 
21 05 NEDERLAND I 

A A I , POES 
Kabaret van Jaap van der Merwe. 
21.30 NEDERLAND I 
DOKUIvlENTAIRE FILM 
over Lufher 

WOENSDAG 1 NOVEMBER 
15.30 BRUSSEL NED. 
JACK AND THE BEANSTALK 
Vanetéproqrannma 
20.35 NEDERLAND I 
TRAPEZE 
Film. 

DONDERDAG 2 NOVEMBER 
20 30 BRUSSEL FRANS 
LE PRISONNIER D'ALCATRAZ 
Film van John Frankenheimer. 

VRIJDAG 3 NOVEMBER 
21.25 BRUSSEL NED. 
LANGS PADEN V A N DE ROEM 
(Paths of Glory) Speelf i lm. 
20.45 NEDERLAND I 
STOELENDANS 
Muzikale komedie. 
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Lierse-Daring : de Dannj^-keener ledde spe't'i'ii'au vlal voor 
de Lierenar'Adelaar, terwijl Bo'tweraerts net te laat ter htdp 

snelt. 

Pélé hceh voor zijn klub 
Santos een nieuw kontrakt on
dertekend voor de duur van 
drie jaar. 

Al die tijd zal hij een «pree» 
ontvangen van tweehonderd
dertigduizend f r a n k per 
maand. En daarenboven voor 
iedere wedstrijd in Zuid-Ame-
rika een bijkomende premie 
van 36.000 fr. en voor iedere 
wedstrijd in Europa een \an 
90.000 fr. 

Daarbij moet ge dan beden
ken dat in Brazilië nog niet ie
dereen honger lijdt, in een 
krot of hol woont, gebrek 
heeft aan alles en dat er nog 
niet alle kinderen kreperen van 
ontbering, van gebrek aan de 
meest elementaire higiënische 
zorgen, en dat er nog niet ie
dereen het slachtoffer wordt 
van de epidemieën die regel
matig het land teisteren. 

Ge moet ook bedenken dat 
Pélé en zijn vrienden geweldig 
bijdragen tot de lotsverbete-
ring van al die verworpenen 
der aarde, want voetbal is 
daarvoor, zoals ge weet, hét 
middel. 

« OÖÜWE TAAIE » 
Mogen wij nog eens herha

len dat amfetamine, het meest 
verspreide stimulerende mid
del, aan de « pakker » hele
maal geen nieuwe energie 
geeft, doch alleen het geloof er
in. De mogelijkheid, als men 
wil, om te putten tot op de bo
dem van zijn kunnen zonder 
toe te geven aan de vermoeid
heid, de verwittiging dat men 
de grens nadert. Teoretisch ge
zien zou een mens, die zich van 
zijn mogelijkheden bewust is 
en die voldoende wilskrach
tig is om al die mogelijkheden 

te benutten, absoluut geen am
fetamines nodig hebben. Zelf
zekerheid en wilskracht zou
den de taak van de amfetami
ne overnemen. 

Wij geloven dat iets derge
lijks het geval is voor Rik van 
Looy. Hij heeft vóór een paar 
weken Parijs-Tours gewonnen. 
En hoe men ook gezocht en ge
speurd heeft in het potje met 
het keizerlijk plasje, men heeft 
geen spoor van amfetamine ge
vonden. 

Wij vinden dat formidabel 
van Rik en hij dient er nog 
méér om gelukgewenst dan 
om zijn overwinning zelf. 

Het kan de mond snoeren 
van de velen die zeggen, dat 
het zonder doping niet meer 
kan. Het kan wel. Rik bewees 
het ! 

STRENGE MOEDER B.B. 
De hoge pieten van de bel-

gische basketbalfederatie zijn 
zaterdag bijeengekomen om 
(in 't Vlaams ?) de besluiten 
te trekken uit de « prestaties » 
van onze jongens te Helsinki, 
ter gelegenheid van de europe
se kampioenschappen. Ze heb
ben een nogal vernijnig kom-
munikee uitgegeven. 

Zo zal België niet deelnemen 
aan het pre-olimpisch tornooi 
te Sofia. Dat van Helsinki vol
stond blijkbaar. 

Er wordt ook gezegd dat, 
wie weigert de stages en trai
ningen van de nationale ploeg 
bij te wonen als hij ervoor op
geroepen wordt, verbod krijgt 
internationale wedstrijden te 
spelen met zijn klub, en dat 
voor gans het seizoen. 

In de klubs zullen eventueel 
de trainingsprogramma's van 
de nationale oefenmeester ge
volgd worden. Een coacdi die 
daar zijn grote zool zou aan ve
gen, zou geschorst worden. 

's Woensdags, behoudens 
speciale toelating, geen match-
kens meer voor de internatio

nalen. Die dag moet vrij blij
ven voor de training \an de na
tionale ploeg. 

Volgt dan een lijst met de 
mogelijke internationalen. De 
meeste « oude » vedetten ko
men er niet meer op voor. Wel 
K. Dierick.x, wiens geval nog 
moet « voorkomen ». 

We zouden zo zeggen : goed 
geboenkt, en 't is te hopen dat 
andere bonden ook zo iets 
gaan doen. 

HUL KOMMA NUL 
Volgens onze krant zouden 

de spelers van Karel Marx-
stad, die door Andertecht na 
een flauwe wedstrijd uit de be
ker der landskampioenen wer
den gewipt, als premie nul 
frank nul centiem hebben « ge
trokken ». Ja, Anderlecht kreeg 
wel een pint betaald. 

Het is ons al meermaals op
gevallen dat de rooie jongens 
voor hun sporprestaties maar 
weinig betaald worden. Zeker, 
ze krijgen voordelen op een 
andere manier. Bij voorbeeld 
door bevordering in het leger. 
Of door faciliteiten op het be-
roepsvlak. Maar die voordelen 
krijgen onze troetelkinderen 
nog bij de centen op de koop 
toe. Een koereur die soldaat 
wordt, bhjft zijn beroep ge
woon verder uitoefenen. En 
hebt gij bij den troep 's zon
dags nooit patatten moeten 
jassen, terwijl meneer voetbal
ler X met permissie was om 
een wedstrijd te gaan spelen 
(en poen te verdienen) ? Om 
nog niet te spreken over de 
voordelen die ze krijgen op ge
bied van kazernering, voor zo
ver dat woord natuurlijk voor 
hen geldt. 

Serieus, we denken dat men 
er bij de rooien eigenlijk een 
betere opvatting over de sport 
op nahoudt dan bij ons. Zij 
schijnen toch enig begrip te 
hebben voor maat en grens. 

HOOFDSTUK 7534 
Het gezever tussen voetbal

bond en televizie blijft duren. 
Verleden week maakten wij 
de balans op van de stand van 
zaken. Deze week hebben wij 
de eer u te melden dat men 
nog nergens staal. Alles valt te 
herbeginnen. 

In de mate dat zelfs de ge
sproken reportage van de twee
de helft van een voetbalwed
strijd, zondagnamiddag om 16 
uur over de radio, \oorlopig 
wegvalt. Voor het eerst sedert 
twintig jaar. 

Sommige vrienden beweren 
dat de voetbaljongens « wrin
gers » en « ambetanterikken » 
zijn, anderen vinden de T.V.-
mcnsen « labbekakken ». Feit 
is dat het een moeilijke kwe
stie is. Enerzijds is er de T.V. 
met haar recht (en plicht) op 
informatie. Anderzijds hebben 
de klubs,- zo de grote als de 
kleine, het niet gemakkelijk. 
Zij leven eigenlijk allemaal op 
een beetje te grote voet. Het is 
dus te begrijpen dat zij (te
recht) de T.V.-konkurrentie, 
\ rezen. 

Voor ons part hoeft men 
voor de rest van het seizoen 
geen wedstrijden meer uit te 
zenden. Altans niet 's zondags. 
De validen kunnen dan zelf 
naar de match gaan (als ze mo
gen), en dat is dan precies 
wat de klubs willen. En voor 
de invaliden moet er toch mid
del zijn om een wedstrijd, des
noods buitenlandse en in uit
gesteld relais,, uit te zenden in 
de week. Zeker, zeker, de ou
den en zieken zouden gerust 
wat meer mogen krijgen dan 
opgewarmde kost, maar over 
rechtstreekse uitzendingen 
hoeven we niet eens meer te 
praten. Zoals de zaken nu 
staan, lijkt een mooie (maar 
oude) wedstrijd op een rusti
ge namiddag ons toch beter 
dan helemaal niets. 

UWE IDOLEN 
Wat bezielt onze nnmsters ? Er 

gaat geen week voorbij of zij — 
Wablief ? Dat ze alle weken afko
men met nieuwe prijsverhogin
gen ? Daar gaat hel met over. Met 
zo'n fiituiteiten honden wij ons 
op deze bladzijde met bezig, jong. 

We zeiden dus, er gaat geen 
week voorbij of zij laten in een of 
andere krant verschijnen wat een 
sportieve kerels zij wel zijn. Ie
der om de beurt worden zij öp 
het schavotje gehesen, om de toe
juichingen van het dankbare volk 
te aanvaarden zoals dat een kam
pioen past. Bescheiden. 

Neem nu de Saeger. Hij hoort 
alle bruggen achter zich instor
ten. Maar is het hem een zorg ? 
Neen. Zijn belangstelling gaat tdt 
7iaar Racing B.E.L.L. (zetter, 
puntjes hé man) Mechelen. Ook 
wel een beetje naar Fitzemburg 
hoor, maar dat staat er maar bij 
voor de frim. Ge weet nooit of de 
ene of de andere Maneblusser 
het niet kwalijk zou nemen als 
hij over die ploeg ook geen 
woordje zei. En de Jos is er de 
man niet naar om iemand voor 
het hoofd te stoten. In geen ge
val (duchesse). 

Er zijn nu een aantal kribbe-
bijters die vinden dat de Saeger 
wel andere bekommernissen 
mocht hebben dan basketbal. Die 
vinden dat er wat aan de water
wegen en rivieren moet gedaan 
worden. Alsof de Saeger de regen 
kan tegenhouden. En aan de au
tosnelwegen die barsten. Alsof 
die lange hete zomer de schuld is 
van de Jos. En aan de bruggen. 
Alsof de minister een brug die nu 
'perfors wil invallen, kan recht 
houden. 

Nee nee, de minister heeft het 
goed voor. Eerst de,sport en daar
na al die andere rommel. 

Maar het moet ons van het hart 
dat hij zijn favorieten toch wel 
heel ongelukkig heeft gekozen. 
Hij is C.V.P.-er. Ochgod, er gebeu
ren grotere malheuren en hij kan 
er misschien zélf niet aan doen. 
Maar was er dan nergens een kad-
doddersploeg om voor te suppor
teren ? Of zit hij met loense stre
ken onder ? 

Toon van Overstraeten vertelt 
hier in dit blad altijd dat de mi
nisters niet verder zien dan hun 
neus lang is. Maar dat geloven 
wij niet meer. Want de Jos ziet 
veel verder . 

Wat gaat er gebeuren 7 Bij de 
volgende verkiezingen haalt de 
V.V. de volstrekte meerderheid. 
Ze gaat (eindelijk) haar eigen 
mensen ne keer aan de pot zetten. 
En wat met de Jos ? Moet die 
niet meer eten misschien ? En 
wat voor werk moet de niinister 
met onbetaald verlof gaan uitvoe
ren ? In de veronderstelling dat 
er dan nog werk is. Ha bon ! He-
wel, dat heeft hij allemaal voor
zien. Bell (zetter, geen puntjes) 
is het liefdadig werk dat zich be
zighoudt met ministers zonder 
job. Of goeverneurs. En de Jos is 
al bezig met de rezervatie van een 
plaatske. Dat denken wij en we 
zullen er niet ver naast zijn. En 
dat hij groot gelijk heeft, dat we
ten wij ook. Hij is trouwens bij-
lange niet de enige. 

V.D.B, heeft laten weten dat hij 
alle dagen aan kuituur fizik doet, 
om fit en struis te blijven. En dat 
hij supporter blijft van Union. 
Wat kunde nu verwachten van 
een mens die alle dagen een 
steeds zwaardere trein volmach
ten moet voortslepen ? Ge weet 
toch dat den « Union fait la for
ce ». En er zal fors nodig zijn bin
nenkort, ge moogt het gerust ge
loven. 

Poswick 'die springt maar en 
die marsjeert maar en die weet 
ook goed waarom. Wat is nog een 

minister die niet kan (tafel) 
springen en (schuin) mar sferen ? 

De Clercq zoekt het in de voet
balsport. Hij heeft laten weten 
dat hij bereid is voor Gantoise als 
goalkeeper te fungeren, als moest 
blijken dat de opvolger van Vuka-
sovic nog slechter is dan die. En 
de Willy is al aan de training be
gonnen. We weten het niet van 
horen zeggen. We hebben het ge
zien op een foto. Maar is het zo 
ver gekomen dat de ministers 
geen paar voetbalschoenen meer 
kunnen betalen ? Hij stond daar 
op een paar « sloefen » en dat is 
nu geen dracht voor een minister. 
Misschien eens met Omer klap
pen. Wie weet heeft die geen paar 
okkazieschoenen meer. 

Van van Elslande verwachten 
wij niet veel. Die rookt te veel. 
Harmei kan er komen als zwem
mer (in troebel water), denken 
wij. De Riemaecker zou misschien 
Yvonneke Reynders kunnen op
volgen. Maar oppassen voor de 
pillekens dan, want de doktoors 
vliegen er nogal in tegenwoordig. 

Dat geldt trouwens voor al on
ze ministers-kampioenen. Pas op 
voor het « pakken », mannen. Ze 
hebben u met al dat zakskens-
blazen en pottekens-plassen lig
gen voor ge het weet. En d'r han
gen zware boeten aan vast. Of 
hebde gijlie geld teveel misschien? 
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WAAROM NOG BOUWEN OP EIGEN GROND ? 
D e n v E X P A N S I E 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. 
Schitterend uitgeruste won ingen (3-4-5 slaapkamers, 
keuken, badkamer, centrale verwarming, garage' 
aangelegde tu in) 
Uw woning aan een integrale prijs (eigen financie-
ringsdienst) zonder latere verrassingen 
Door hun hoge huurwaarde betekenen deze won in 
gen ook een uitstekende geldbelegging 
Werven te Grimbergen en Bertem 

N . V . E X P A N S I E Smaragdlaan, 611 
B R U S S E L 4 Tel. : 02/35.04.01 • 33.05.36 

Gi6\e te s: 
GLAZEN «fl M O H T Ü ^ Ï E H ; ^ 
Gral I voor verielerden. 
Henlet ngen m e gan wert^utt, 

Walter ROLAND 
* • €«d plomierd Oplitker •>* 

Ktr i t j t raat , 58 — Antwerpen 

|L*t * v b op h*t hutnummrr'J 

Ttttfoon 3 & H 6 2 

10 ?fc le/̂ t "g op vifloon d«T«r. 

Koop 

bij onze 

adverteerders 

LE PRINCE CHARLES 
C o m t e de Flandre 

zal v e r m o e d e l i j k op he t appèl van 
5 november o n t b r e k e n . 

Mofiseigneur 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. 

^\uirQeslapen 
wanl. . . 

EPEDA 
I I R E L L T 
Dunlopillo 

STRR 

MATTHieUTSiODENdEORIJF 
T U R N H O U T S É I A A N 1 0 2 , • O R G E R H Ó U T • TEL. 35,17.«3 

•IJHlUtfN: DieMS"-'» • * - • * / Antw. T«l. 3I.Ó1.It 
•«Sijnensiraal 3»-41, AnIW, Tèl. 33jtr.7* • Glirif^rtléitO. Deurnt, I . l . 3t.J5.?2 

ce 12" 

UNIVERSITAIRE 
EKSPANSIE 

voor of teilen 
VLAANDEREN? 

door 
Drs. M. Coppieters 

KERK en STAAT 

in hef GEDING 

pas verschenen 

Prijs 30 fr 
4 eks. voor 100 fr 

10 eks. voor 200 fr 

prk nr 92 02 80 van de V L A A M 
SE VRIENDEN van de WESTHOEK 
Maskenslaan 33, De Panne; 

of onder omslag aan zelfde adres 
• (20 fr + 10 fr postzegels). 

HELP DEZE BROSJURE VERSPREIDEN DE GEHELE OPBRENGST VAN 
DE VERKOOP WORDT BESTEED AAN VLAAMS-NATIONALE 
JONGERENWERKING 

ANTWERPEN 5 NOVEMBER 

NATIONALE BETOGING 

War mei uchtkachels 
LEPLAE 

Niet duurder, wel beter. Rendement : 90 

Leplae R. - Tel. (050)65530 
Koninklijkelaan, 184, Knokke 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

_ 

Standaarduitvoering _ D |- % » c T 
Poort ganï in aluminium. Omlijsting B R C V C T 
in gephoifatoerde staalplaat. O ' t O Q Q 
Zeer lichte bediening. Z »3 U 5» o 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 

' " it> 



< Maar 5 novemberen zal het » zou Guido 
Gezelle vandaag kunnen dichten. 

En dit ondanks het feit dat nachtegaal Ver
roken valse liedjes vingt ovei- de Volksunie en 
zijn ei niet gelegd krijgt in verband met de 
betoging. In kommentaren over de parlemen
taire debatten, waar volgens Verroken de VU 
niets kan dan bulderen en betogen, krijgen 
we elders een heel wat betere pers. In steeds 
slechtere papieren zit ondertussen Karel de 
Berooide, want de mop van de week is wel 
dat Baron Allard gerechtelijk wil laten be
slag leggen op de zopas aan Charles de Flan-
dre teruggeschonken dotatie-op-ons-aJler-koa-
ten. 

DE RONSENAAR 
Is het weekblad dat sinds jaren door Ver

roken onveilig wordt gemaakt. 
Deze week loste hij volgend proza, om niet 

van windei te spreken. 
De windeieren van Verroken, dat kan een 

nieuw begrip worden in de Vlaamse bewe-

B'ne- . , .. r 
« Kr zijn Cl" zells die erbij voegen : uw al-

>% e/is'ieiti '̂ iil b . \ . door de V.U. elektoraal te-
fien 11 wolden uitxespeeld. Zij weten natuur
lijk niet dat wij voor een heel anders inge
steld kiezelskorps staan nl. dat er van uit
gaat dat ons hoofdwerk in het parlement 
ligt... én, dat Wij daar nooit niet de Volks
unie op haar eigen terrein, kunnen konkurro-
ren. Immers, niemand verwacht \ an de V.L.-
parlemcntairen dat zij in het parlement iets 
heljieii reali/eren. Elkeen neemt er vrede mee 
dat zij daar luKigstens verder belogen, protes
teren, ojjposeren. Maar van ons eist men 
meer. \\i] moeten realizeren, wij moeten eie
ren leggen en op de koop toe worden on/e 
eieren op elk aspekt gekontroleerd en tut de 
milligram na gewogen. » 

HET LAATSTE NIEUWS 

Waar de blauwe « Nieuwe Gazet i vindt 
dal parlementairen niet moeten betogen, is 
haar blauwe tweelingszus van een andere 
mening. 

(We zullen bijgevolg de PVV kunnen tellen 
op 5 november.) 

Wij kennen ondertussen het rezullaat van 
al dat CVP-vergaderen : exit Van den Daele. 

« Aamankelijk had de CVP-groep een ver
klaring van prof. N'erhulst, voorzitter van het 
Willemsfonds als voorwendsel gebruikt. Maar 
de h. N'erhulst heeft onmiddellijk zijn bedoc-
liixg toegelicht : het is er niet om C\'P-voor-
zitter Houben te doen. De .5 november-beto-
ging heeft geen partijpolitiek karakter. Zij is 
tegen geen enkele politieke partij gericht en 
ook niet tegen om het even welke partij-voor
zitter. 

De inrichters van de betoging hadden hun 
doelslellinnen op duidelijke wijze verwoord, 
7odat van enig misverstand geen sprake meer 
kan ziiu. 

De N'laamse CVP-parlemcntairen hebben 
deze doelstellingen onderschreven, maar zij 
zouden o om taktische redenen » niet mee 
betogen. 

Het bureau \ an de Vlaamse CN'P-groepen 
is er zich \an bewust, dat niemand deze zon
derlinge redenering begrijpt. Daaiom Iw'eft 
het de leden van de parlementsgroepeii te
gen vandaag donderdag bijeengeroepen. 

Sommigen hopen, dat het verbod tegen 
deelneming zal worden geheven. Van een 
leien dakje zal deze vergadering zeker niet 
lopen. » 

LA LIBRE BELGIQUE 
In haar beste kwezel-roddelaarsrol stort de 

< Libre « zich op de verwarde situatie in 
CVP-middens. 

Geniet het laatste roddelpareltje : de « Li
bre » als hoedster van de echte arbeiders-
belangen. 

« Terwijl, zonder tegenbevel, de vlaamse 
CVP-parlemcntairen niet zullen deelnemen 
aan de 5 no\ember-betoglng te Antwerpen, 
steekt de MOC (ACW-Algemeen Christelijk 
Werkersverbond in de taal van \ 'ondel) de 
thebaanse trompetten om in de vier wind
streken uit te bazuinen dat de organizatoren 
van de betoging het gelijk aan hun kant heb
ben. Het ACW steunt dus zonder rem de be
togers te Antwerpen. Dit is wel een vreentde 
stellingname en het plaatst de vlaamse CVP-
parlementaiien op zijn minst in een bevreem
dende situatie. Men ziet overigens niet te best 
waarom het ACW het nuttig geoordeeld 
heeft, plots de verdienste van de inrichters 
van de betoging op te hemelen, terwijl zulke 

houding slechts de betrekkingen met de frans-

gaaii. » 

H E T P E N N O E N 

Heeft het ook over de deelnemers en voor
al de thuisblijvers van S november. « Links en 
rechts wil niet marsjeeeei-en » kan Armand 
Preudhomme voortaan zijn Marijntje laten 
vozen. 

« Het vlot goed met de voorbereiding tor 
de 5 novemberbelog^ng. Er zijn reeds tegen
standers. Oorsproiikeliik stonden ze enkel 
bij enkele goedmenenden, die spijtig genoeg 
steeds meer en meer de velden als wiegende 
/cetjn verwarren met de Cubaanse suiker
plantages. Dat men nu ook niet onze simjia-
tie voor Castro in het gedrang brenge ! In
tussen hebben de aanhangers van de redelijk-
heiif kunnen bevveikstelligen dat de betoging 
van 29 oktober door het DAK afgelast werd. 
Zo ontstaat geen verwarring over de getal
sterkte van het progressistische Vlaanderen. 

Met de aangekondigde afzijdigheid van ile 
CN'P-parlemenlairen komt er nu ook tegen-
.stand \ a n rechts. Dit was reeds sinds enkele 
tijd een uitgemaakte zaak. Het lot heeft ge
wild dat Prof. Vei hulst, juist hij die tot hen 
behoorde, die de betoging angstvallig breed 
c n ' i n ons ojizicht te breed wilden houden, 
naar aanleiding van een interview als zonde
bok uitverkoren werd voor de afzijdigheid 
van de CN'P-ers, beter gezegd van sommigen 
onder hen. 

In de beslissing van de vlaamse kamer-
groep van de CVP ligt ons inziens een dub
bele oorzaak. Ten eerste bestaat er een soort 
negatief functioneel verband tot de VU, dat 
enkel omgekeerde en ongewilde rezultaten 
heeft. » 

JONG 
Het blad van Jong-Davidsfonds wijdde de

ze maand een gans nummer aan de vlaamse 
beweging. 

Een zeer degelijk nummer . Het meest ge
noten we van de bijdrage van Nelly Maes (ja, 
ja die we met zoveel vuur op onze kaderdag 
de rol van de vrouw in de Volksunie hoor
den verdedigen). Hier wordt het een geestige 
beschrijving van de vrouw in de politiek en 
de vlaamse beweging en ook 5 november. 

« Maar dat is nu allemaal veranderd. Een 
huisvrouw kan nu al minister worden. Eén 
Minister van gezin. Je moet niet dadelijk te 
veel willen. Als er een ministerie van mode 
komt, zullen ze daar ook wel een vrouw voor 
nemen. Meisjes kunnen allerlei studies aan
vatten. Beëindigen is moeilijker. En ze hoe
ven daarvoor de rest van hun leven niet on
getrouwd te blijven. Moeder steekt de Pil ge-
v*oon in dochters toiletzakje als die naar de 
univ vertrekt. En sinds de gemengde ontmoe
ting in de mode is, krijg je in de jeugdbewe
ging ook af en toe van dat. Om van het suk-
ses van jd nog te zwijgen. Maar het mooiste 
is toch de kentering op de strijdende fronten 
van de Vlaamse Beweging. Op de laatste 
IJzerbedevaart heeft een vrouw gesjiroken. 
Zien kon je de vrouw daar al eerder. Nu ook 
al horen. Dat hebben de kranten toen heel 
schrander opgemerkt. De kranten worden 
immers door mannen gemaakt. Die sinjaleren 
het dadelijk als ergens weer een vrouw in de 
voorste gelederen wordt opgemerkt. Meestal 
is dat niet zo en sinjaleren ze dus niets. Het 
is toch normaal dat een minister zijn Kongo-
politiek bespreekt met blanken en andere 
mannen. Het is toch normaal dat in het 5 
november komitee voor de nationale betoging 
te Antwerpen geen enkele vrouw zit. 

Die komen vanzeK wel. Vanzelf wel méé. » 

DE GAZET VAN ANTWERPEN 

8 Het gaat ons allen aan n titelt G.vA., 
niet over de betoging maar als samenvattend 

Van de V.U.-leiding 

DOSFELiNSTITüUT 
Na het grote suUses van de voorjaarscvkliis, richt het l.odewijk Dosïelinstiluut 

een uitgebreide vvintercvklus in voor kaderleden, hoogstudenlen en VL'-jongeren. 
N'erscheidene nieuwe gast-lesgevers met naam zullen, met de vroegere lesgevers, 

op volgende zondagen hun onderricht verstrekken : 
a) voor de kadeischool van Leuven (in de salons C.eoigcs. Hogeschoolplein) op 

19-11, 10-12, 21-1 en 18-2. 
b) voor de kaderschool 

17-12, 28-1 en 23-2. 
Inschrijvingen : van 1 

van Gent (in het VTB lokaal, Kalandenberg 7) op 2(i U, 

tot en met 31 oktober 1967, door storting van 300 fr. 
(VNSU en \ ' Ü J O l.ïO fr.) op postrekening 4147.47 van E. Slosse, Elshoutbaan 25, 
Schoten. Na oktober kan geen enkele inschrijving nog worden aanvaard. 

De slotdag zal plaats grijiien op 17 en-of 24 maart 19G8 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 kiiltuurpatiimonium in 
Europa zal worden gehouden met nederlandse pailementsleden uit verschillende 
(lartijen. ^ 

Alle bijkomende inlichtingen staan vermeld in een uitgebreid folder, dat ver
krijgbaar is bij mejulfer Dujardln, Mechelsesteenvvcg 314, Edegem. In het folder 
steekt ook het inschrijfformulier. 

artikel over de parlementaire debatten van 
vorige week. De VU kwam er best uit vol
gens deze krant. 

« Politiek belangrijk was ook' het k vte, 
maar vinnige debat, ontstaan rond de eis van 
de liberalen om gebeurlijke besluiten van de 
kommissie-Meyers over de N'laams-Waalse 
verhoudingen, via volmachten in wetten om 
te zetten, dus buiten het parlement om. 

O p de vraag van de VU wat de regering 
doen gaat, kwam geen formeel antwoord. 
Eerste-minister Van den Boevnants moest 
hier opletten. De C \ ' P is tegen de volmach
ten, de P \ 'V is er voor. Dus poogde hij een 
konkreet antwooid, dat slechts negatief kan 
zijn, te ontwijken om geen revolte te verwek
ken bij de PVV. 

De VU kreeg hier een geallieerde in de 
persoon -van BSP-ondervoor/itter Jos Van 
Eynde, die namens zijn parlij, lid van de 
kommissie-Meyers, duidelijk bescheid eiste. 

Ook belangrijk was het woordenduel Van 
den Boevnants - Schiltz over de vraag of door 
de regering druk wordt uitgeoefend op be
paalde investeerders, om zich bij voorkeur in 
liet >\'aalse landsgedeelte te vestigen. De eer-
steminister ontkende die bewering met klem, 
en kan inzake Bell-Telephone misschien ge
lijk hebben. Blijft de zaak Petrochim, die bij 
een vestiging in Wallonië staatsteun krijgt 
van enkele miljarden, terwijl zij voor een ves
tiging in het Antwerpse maar op enkele mil
joenen mocht rekenen. De h. Schiltz zag 
daarin een vorm van zijdelingse druk, en zo
lang de door hem verschafte cijfers niet wor
den tegengesproken, heeft de regering in de
ze de schijn tegen zich. 

Het incident is nu wel gesloten, om de ter
men van de Kamervoorzitter te gebruiken, 
maar de zaak is niet van de baan. Er worden 
in ons land sinds jaren miljarden geïnvesteerd 
in nieuwe bedrijven en steeds komen daar 
aanzienlijke vormen van staatssteun bij, om 
over de wegenaanleg en andere infrastruk-
tuurvverken niet te spreken. 

Dit schept een ernstig probleem. » 

HET VRIJE WAASLAND 

Geeft ook een samenvatting • van de poli
tieke week, waar de Volksunie niet moet om 
blozen. 

« Zeer konkreet en « ad rem s was de kri
tiek van de Volksunie. De h. Van der Eist 
vroeg wat de regering zou doen met de P \ V-
eis de taalkwestie bulten het parlement om 
te willen regelen (bij volmacht dus). Een 
uitermate rake vraag, waarop de eerste mi
nister een zeer dubbelzinnig en verveeld ant
woord verstrekte. Deze vraag raakte de kern 
van de zaak : de C \ ' P kan eenvoudig na de 
verklaringen van Houben en na de bekend

making der CVP-voorstellen strekkende tot 
decentralisatie e.d.m. niet — en dus ook niet 
In de regering — ingaan op de PV\'-eis. De 
VL'-interpellant speelde hier bijna volmaakt 
de rol \ a n oppozitielelder : hij veroorzaakte 
geen kortsluiting doch legde de vinger op da 
wonvle van de verdeeldheid In het regerlngs-
huishoudeu, een verdeeldheid die niet anders 
kan zijn dan van principiële aard. Zijn partij
genoot Schiltz vertolkte op de hem eigen be
zadigde, evenwel overtuigende, wijze de pu
blieke onrust in Vlaanderen omtrent de een
zijdige ekonomische bevoordeliging (in het ka
der der volmachten) van Wallonië en dit aan 
de hand van twee zeer konkrete voorbeel
den. Het was een pertinente interi'ellatie 
waarop de betrokken minister — zoals ge
bruikelijk wanneer het gaat om een tussen
komst van een woordvoerder ener kleine op-
pozltiepartij — een weinigzeggend antwoord 
gal. De CVP hield zich opvallend afzijdig : 
haar vlaamse vleugel heeft het op dit ogen
blik te druk met de vraag oi ze al dan niet 
aan de 5-novemberbetoging te Antwei-pen zal 
deelnemen. De B S P kan het zich nog niet ver
oorloven een gelijkaardige, zeer oppozitionele 
vraag te stellen, ook al verwijderen haar dr ie 
federaties (Brussel, Vlaanderen en Wallonië) 
zich steeds verder van mekaar . Deze ver
vroegde bijeenkomst van de Kamer werd dan 
ook in de pers (zowel katolleke als linkse bla
den) als een goede beurt voor de VU als op-
pozitiepartl) aangevoeld en... als een verkeken 
kans voor de BSP. Het is niet van vandaag 
da t gezegd wordt : de B S P blijft haar elek-
torale wonden likken, de werkelijke parle
menta i re oppozitie w o r d t door ' d e ' VU gtx 
voerd. 

Te Klemskerke hebben de vlaamse socia
listen op hun kongres een verheugend vlaanis 
geluid laten horen. De vlaamse socialisten 
hebben er als het ware het VU-programma-
punt « federalisme » gededouaneerd zonder 
echter ver genoeg te gaan om de VU op ei
gen terrein konkurrentie te gaan aandoen. De 
schrik voor de vlaamsnationale partij bleek 
uit allerlei tussenkomsten. » 

VOLKSGAZET 
De story van de bedelprins "Erijgt een nieu

we onverwachte wending. 
Het blijft een vat zonder bodem. Nu eUt 

Allard de dotatie die het genereuze België 
aan zijn ex-schoonweermaker Karel weg
geeft. 

a Zomin in regeringskringen als op het 
Brusselse gerechtshof kon bevestiging worden 
bekomen van een door « Le Peuple » gelan
ceerd bericht, dat de door het Par lement 
voor Prins Karel opnieuw gestemde dotatie 
van vier miljoen Ir. Ingevolge een door Oli
vier Allard neergelegde klacht, zou in beslag 
genomen zijn. 

Indien de dotatie over het jaar 19G8 bedoeld 
sprake kan zijn, zou het tot dusver enkel kun
nen gaan om de vier miljoen die in de be
groting over 1967 voorkomen. Het is echtei; 
zeer onwaarschijnlijk dat dit bedrag niet on
middellijk in zijn geheel of in schijven te t 
beschikking van de Prins zou zijn gesteld. 

De klacht, die Allard heeft ingediend als 
antwoord op de aanklacht van Prins Karel, 
kan ten vroegste uit de maand augustus ge
dateerd zijn. Toen was de dotatie reeds se
dert geruime tijd gestemd. 

Indien de dotatie over het jaar 1968 bedoeld 
wordt, zal alleszins thans bij de Senaat inge
diend, moeten gewacht worden tot na 1 ja
nuari van toekomend jaar. 

W a n t de Begroting van Dotatiën. moet nog 
in behandeling worden genomen. Zij zal 
daarna ook aan de Kamer van Volksvertegen
woordigers dienen te worden onderworpen. 
Het is trouwens best mogelijk dat het Par le
ment, dat zich éénmaal, zonder door de le 
gering over de situatie van Prins Karel te 
zijn voorgelicht, liet bewegen tot de toeken
ning van de vier miljoen voor 1967, herhaling 
van deze toekenning zal weigeren voor 1968. 
Het schandaal is zo al groot genoeg. Het is 
ondenkbaar dat de zaak niet ter sprake zoU 
komen in Kamer en Senaat. Mochten wij aan 
Prins Karel en aan de koninklijke familie in 
haar geheel een raad geven, dan zou deze 
erin bestaan dat men liefst een mooie briel 
aan de regering zou richten, meldende dat 
andermaal van deze dotatie wordt afgezien! » 

WALTER LUYTEN. 



bewegii ngs^jzgr 
AAN ONZE KORRESPONDENTEN 

Het bewegingsnieuws i.v.m. de 5 noveniberbetoging te Ant
werpen was deze week xo overvloedig, dat heel wat andere mede
delingen moesten uitgesteld worden. Het is nl. vanzelfsprekend 
dat de betoging deze en volgende week voorrang krijgt. We ver
zoeken onze korrespondenten, hiervoor begrip te willen opbren
gen en even geduld te hebben. 

ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
SEKTIENIEUWS 

Sektie Oost : kameraadschaps
avond op zaterdag 28 oktober in 
het lokaal Scheldehof, Oude Koom-
niarkt 28, Antwerpen, Er kan ge
smuld worden aan een lekkere 
portie Iritten met mosselen of een 
koude schotel. Karel Dillen zal op 
deze avond het woord voeren ter
wijl Lieve Cools onder gitaarbege-
Iciding enkele ontroerende gedich
ten brengt op tekst van W a r d Her
mans. De avond besluit met een 
gezellig samenzijn en een reuze-
tombola. Het inschrijvingsgeld be
draagt 50 fr. Het makkelijkst ver
wittigt men de sektiesekretaris dhr. 
.Vermeulen, Transvaalstraat 50, 
Berchem. Tel. 30.66.78. 

Berchem 
4 NOVEMBER 

Oproep aan al onze leden en 
siinpatizanten tot deelname aan 
de autokaravaan te Berchem op 
zaterdag 4 november, ingericht 
door het propagandakomitee 5 no
vember. Samenkomst : Van Hom-
beekplein te 14 uur 30. 

Om de manifestaties van de in
richters op de vooravond van de 
nationale betoging niet te hinderen, 
werd de door ons geplande mee
ting op 4 november afgelast 
5 NOVEMBER 

Oproep tot massale deelname 
aan de nationale betoging. Al onze 
leden en simpatizanten worden 
verzocht de richtlijnen van de in
richters stipt te volgen en mede op 
te stappen in de groep «Berchem». 
LEDENVERGADERING 

Woensdag 15 november te 20 
uur 30 in de feestzaal Rubens, 
Statiestraat te Berchem. 

Berlaar - Hooikt 
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. Hier\'oor 
wordt groepsverplaatsing per auto
bus georganizeerd. 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 
5 NOVEMBER 

Het 5 november-komitee, afde
ling Borgerhout, besliste dat de 
deelnemers van onze gemeente sa
menkomen te halfelf, op de Gillis-
plaats (aan het einde van de Ver-
scliansing- en Kasteelstraten en 
Vlaamse Kaai). Daar zijn de slo
gans die meegedragen worden ver
krijgbaar. 

HEDEN ZATERDAG 
AUTOKARAVAAN 

Zoals gepland trekken wij heden 
zaterdag namiddag van halfdrie af 
door de straten van onze gemeente 
O'ii, mdien nog nodig, onze mensen 
wakker te schudden tot deelname 
aan de nationale betoging. 

Bijeenkomst Bikschotelaan. 
Het komitee vraagt met aan

drang reeds heden uw huizen te 
be\ laggen. 

Borsbeek 
BAL 

Zaterdag 4 november om 20 uur 

GELDLENINGEN wórelkdoei 
doorpartikulier- Tel "/SS 19 71' 9?0u., 

30 gaat in de laa l « Rivièra » het 
jaarlijks bal door van de Vlaamse 
Vriendenkring Borsbeek. 

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

Inkom : 25 fr. 

Broechem 
BETOGING 5 NOVEMBER 

Laat U nu reeds inschrijven 
bij de afgevaardigde van uw vereni
ging of organisatie. 

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

Ekeren 
BETOGING 5 NOVEMBER 

Polder en hei zullen niet ontbre
ken op de nationale betoging te 
Antwerpen op 5 november a.s. Wij 
komen bijeen om 10 uur voor het 
Koninklijk Ateneum, Franklin 
Rooseveltplaats, om ons samen te 
begeven naar de ons aangeduide 
plaats in de optocht. 

Hoboken 
NATIONALE BETOGING 

Alle leden en simpatizanten kun
nen op het sekretariaat alle dinsda
gen en woensdagen na 18 uur aan-
plakbrieven of kentekens bekomen. 

Prijzen voor het grote bal op Ib 
december zijn steeds welkom en 
wij houden tevens ook die da tum 
vrij voor het zesde Volksuniebal 
met het orkest « the raindrops ». 

Merksem 
5 NOVEMBER 

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

Mortsel 
S NOVEMBER-BETOGING 

Wij nodigen al onze leden, lezers 
en simpatizanten uit, zonder uit
zondering deel te nemen aan de 
vlaams-nationale betoging te Ant
werpen. Breng vrienden en familie 
mee. Gezien de afstand Mortsel-
Antwerpen geen verplaatsings-
moeilijkheden brengt, blijft ons 
orde woord : tot 3 november te 
Antw ferpen. 

P R O F I C I A T 
Onze beste gelukwensen aan on

ze trouwe niedewei-ker en mevr. 
Rik De Wever bij de geboorte van 
hun dochtertje Karina. Van har
t e ! 

Ter gelegenheid van het huwe
lijk, heden te Mortsel, van mej. 
Hilde Mattheyssens met dhr. Em. 
Lamberts , bieden afdeling en be
stuur hen, alsook aan mevrouw en 
onze volksvertegenwoordiger Rei-
mond Mattheyssens de beste geluk
wensen aan. Goede vaart en hou 
zee ! 

Ranst 
5 NOVEMBER 

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

Rupelstreek 
In verband met de betoging van 

5 november werd dhr. J. Lam-
brechts als vertegenwoordiger aan
geduid bij het gewestelijk komitee 
Boom. Volksunie-Rupelstreek deed 
\ i a zijn voorzitter een gift aan het 
5 novemberkomitee tot steun en 
uitbouw der propaganda. Dat 
Volksunie-Rupelstreek de wind in 
de zeilen heeft, bewees het entoe-
ziasme waarmee de leden de ver

schillende punten bespraken. O p 9 
november heeft de statutaire be
stuursvergadering plaats. De leden 
die zich kandidaat wensen te stel
len, gelieven dit schriftelijk te doen 
en zulks voor 3 november, adres 
sekretariaat Volksunie, Antwerpse
straat 30 te Boom. 

Wijnegem 
AUTOKARAVAAN 

Als voorbereiding op 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-
ven worden doorkruist. Slogans en 
pamfletten zullen bij de radiowa-
gen worden uitgedeeld. Vlamingen 
uit heel de omgeving van harte wel
kom. 

BRABANT 

Anderlecht 
KANTONNALE 
GESPREKSAVOND 

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
der lecht 

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

Terugreis rond 16 uur. 
Men kan van nu af inschrijven 

in 't lokaal, tel. 121314, bij de be
stuursleden of in de gekende 
vlaamse drankhuizen te Brussel. 
Reiskosten 85 fr. Kentekens zijn 
reeds ter beschikvking in de loka
len. 

KOLPORTAGES 
De kolportages tot einde decem

ber werden als volgt vastgelegd: 
29 ok tober : Zaventem; 19 no

vember : Strom beek; 3 december : 
Pamel ; 17 d e c e m b e r : Sterrebeek. 

Bijeenkomst achter de K.V.S. om 
8 uur 45 of om 9 uur 30 aan de kerk 
van de bezochte gemeente. We 
rekenen op een flinke medewerking 
van de plaatselijke en omliggende 
afdelingen. 

AGENDA VOOR NOVEMBER 
3.11 : vergadering van het larr. 

bestuur te 20 uur in de zaal a Ar-
tistenhuis », Lakensestraat, nabij 
de KVS. 

9.11 : kantonnale vergadering 
voor het kanton Anderlecht, in de 
zaal « Ravenstein », Ninoofsesteen-
weg 685 te Brussel 7. 

Diibeek 
VERKIEZINGEN 
De door het arr. uitgeschreven be-

stuursverkiezingen zullen op 4 no
vember plaats grijpen, en niet op 
11 dito zoals aanvankelijk voor
zien. De verkiezingen hebben 
plaats in de zaal « Ravenstein », 
Ninoofsesteenweg 685 te Brussel 7 
tussen 19 en 21 uur. 

De stemgerechtigden ontvangen 
een afzonderlijke uitnodiging. Kan
didaten kunnen zich opgeven bij 
de arrondissementssekretaris, Gui
de Vanderstraeten, Toekomststraat 
8 te Weerde. 

Erps-Kwerps 
OVERLIJDEN 

Na een pijnlijk werkongeval over
leed te St Truiden de h. Theofiel 
Claes, echtgenoot van mevr. Del-
fina Stevens, geboren te Schriek op 
6 februari 1911. De begrafenis had 
plaats zatervoormiddag na een 
dienst in de S t Amanduskerk al
hier. We betuigen de nabestaan
den ons oprecht rouwbeklag. 

Grimbergen - Beigem 
5 NOVEMBER 

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

Hofstade - Muizen 
S NOVEMBER 

Onze afdeling belegt een autobtw 
naar Antwerpen voor de 5 novem-
ber-betoging. Inschrijvingen kun
nen opxege\'en worden bij de afde-
lingssekrelaris, Jos Neveux, Am-
broosesteenweg 161 te Hofstade. 

Kessel-Lo - Hotsbeek 
5 NOVEMBERBETOGING 

In overleg met de andere vlaamse 
verenigingen uit deze gemeenten 
zullen extra-bussen wonden inge
legd. Vertrek De Becker Remyplein, 
hoek Martelarenlaan, Kon. Albert-
laan, Gemeenteplein om 8 uur 30 
s t ipt 

Prijs ,50 fr. 
Jongeren tol 18 j . 30 fr. 
Inschrijvingen : 

Vandenbosch, Guldensporenlaan 15, 
Kessel-Lo, Bert G. Kortrijkstraat 
89, Kessel-Lo, Vauhoof A. Pverwin, , 
ningsstraat 24, Kessel-Lo, Desmet 
A-, Vermeylenlaan 24, Kessel-Lo en 
bij alle andere leden van het komi
tee. 

Kortenberg • Erps-Kwerps 
FEESTAVOND 

Op 11 november richt het IJzer-
bedevaartkomitee Midden-Brabant 
een hulde-, protest-, vrede- en klein-
kunstavond in. 

Dit feest gaat door in de zaal Sa
lamanders, Leuvenbaan 191, Kor
tenberg. 

Toegang 30 fr, ten voordele van 
de Kruiskopaktie. 

Om 19 uur avondmis voor onze 
gesneuvelden in de S t Amandus
kerk van Kortenberg. 

W a r m aanbevolen voor alle Vla
mingen. 

ZOEKERTJES 

Gevraagd : bedrijf in het Mechel-
se vraagt afgevaardigden voor be
zoek aan architekten, bouwonderne-
niers, konstruktiewerkhuizen, stu
diebureaus enz. voor het aanbieden 
vao 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 uil-
bating «c 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 1500 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 zoek 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 ondei- letters T 185 

Juffrouw 19 jaar : diploma mo
derne humaniora plus steno-dacty-
lo F-N, zoekt passende betrekking 
Brussel - Mechelen - Antwerpen. 
Sclii ij\en kantoor blad T 189. 

Wij zoeken kontakt met mensen 
die een eerlijke en degelijke bijver
dienste willen, met het verkopen 
\ a n onze kwaliteitskoffie aan vrien
den en kennissen. 

Schrijven bureel blad onder nr 
T 190. 

hHYPOTEKEN 
TOT 100% DCS WAiS.Dt V*N 5 TOT SO JAAR 
BEHOEPSKREDICTEN toor ZELFSTANDIGEN. 
UITBI>2iili-AANKOOP MAT - STOCK enr 

MEVEKAN 
TerRivierenlagn. 57 Deurne-C. 
• WJKOUIH THUi^ -TLL'i }S '9 " • '• ' 5 3 ' 5.; 

• loofdredakteur 
T . v«n Ove r t t r ae t en . 

Alle b r ie fwis ie l ing voor re-
dak t i e n a a r : 
Rota typ, Sylv. Dupuis laan. 
110. Bru i . 7. - f e l . 23.11.Ö8 

Beheer ; 
Maurice Lemonn ie r l aan 82, 
Brussel 1. - Te l . : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet ont-
• angen van blad o p di t 
Adres . 

J a a r a b o n n e m e n t : 300 fr 
Halfjaarl i jks : 170 fr 
Dr iemaande l i jks : 9.5 fr 
Abonnement bu i ten land : 

480 fr 
S t e u n a b o n n e m e n t :820 fr 

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

\ l l e s tor t ingen voor üet blad 
3p p o s t r e k e n i n g : 171139 
< WIJ > Vlaami-nat ioDaa] 
weekblad 

Veran tw. uitg. Mr, F . Van der 
Eist, Beizegemi t r . 20, Brus . 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL A A N B O U W -
KEUKENS - CLASAL 

E n g e r s t r a a t 161, E r p s - K w e r p s 
Tel . : 02/59.77,83. 

D E E N I G E K E U K E N 
IN EUROPA 

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

« P I E T P O T > 
An twerpen ' s gezelligste 

B ie rke lde r 
Grote P ie te r Po t s t r an t 4 

(bij S u i k e r r u i ) 
Open van af 8 u u r 's avonds . 
Maandag en d insdag ges loten. 

E E I S B U S E A C 
Vlaams Re i sbureau n.'», 

-Maatsch. zetel : A n t w e r p e n 2 
TeL : 03/49.30.46 • 40.16.04. 

Bexoek c D« Teerman > 
t« St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugman». 

U 1)0 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, Dcarae k. 
Van HaTrelei 76 1. : 85.63.17 
Agent : De Coene - Kortrijk 

— — ^ — — _ L» l i l 

CURü.DOMI 
Moderne wooninrichtinj 

Kruidtuinlaan 6 
(tussen A. Maxlaan cn 

E. Jacqmainlaan) • BRUSSEL 
Wel : 02/18,17.17 

L£ I M 

BLANKENBERGE 
< Rubensbof > 

Westïtr. 7a. '1. (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension. 

115 

< Vlaams Huis > Rnokke 
Kamers vol pension 

gezellige sfeer 
Verminder ing voor groepen. 
El isabethL 105. Tel. 6.32.70. 

U 116 

Breydelhof B R r G G E 
Jozef Suveestraai 

Celagzaal - 120 plaatsen 
Tel. • 050/350.67 

LB I I Ï 

bij de mcestet u u r w e r k m a k e r 
S L A E T S 

Dewin t e r s t r . 11 Oudergem 
T. 72.45.43 T e r m i n u s tr . 35 . -
10 % kor t ing v. leden V.U. 

LB U« 

r r PARQDIM P.v.b.a 
Lg. Lobroekstraat 44 

ANTWERPEN. 
Telefoon : 03/36,16.47, 

Kuipen en stapelbakken voor 
pekel, diepvries, verpakking, 
stockering. 
Polyethyleen : zakken. Tel
len an folie op rol. 

RAADPLEEG ONS. 
U 120 
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BRABANT 

Ternat 
KERMIS 

Op 4, 5 en 6 novenilier gaat te 
Tei-i>at in het lokaal -lan Meeit, 
Keizerstraat 13, Markt, een grote 
pens-, mossel- en ninisteak-frites-
kerinis door. 

Veltesn • Be-sem - Wlnksele 
KOMITEE 5 NOVEMBER 

\ oor inschrijvingen voor de 5-
noveniberbetoging kan men zich 
\\enden tot een der volgende perso
nen • 

Koger Casteleyn, Graafschapslaan 
3. \ 'elleni-Beisem; Albert Dewinter, 
St. Michielsstraat 6; .lozef Peys, 
l.eiivcnstraat 21: Arniand Van I.aer, 
Dieiiksgroeve 201a, Winksele; R. 
\ er\vili;hen. Heidestraat 124: telefo
nisch : (Ol(i) 48422, Albert Dewin
ter. 

V/esrie • Eppegem • Hofstade 
PROPAGANDA 

Samen mei hel VN'H-arrondisse-
nienteel komilee richten deze 2 al-
dilingen op zaterdag 28 dezer een 
propagandakaravaan in met het 
(1014 op de betoging te Ant\ver|)en 

Samenkomst der wagens te 14 
nar aan de kerk van Hofstade. 
\ e r t r ek te 14 nur 15. De tocht gaat 
<)\er Hofstade, Schii>laken, Boort-
meerbeek, Keerbergen, Putte, O.L. 
\ ronw-Waver , St Kateli.ine-\^•a\er, 
iMechelen, Zemst. Weerde, Kppe-
gem en Klewijt. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
GEWESTPLAN 
BOUWPREMIES 

Het gewestplan Aalst-Ninove-
(;cr:iardsbergen - Zottegem is van 
buitengewoon groot belang voor 
de toekomstige ontwikkeling van 
de Denderstreek. 

Het « Sludie- en Dokumenlatie-
ceniruin » van het arrondissement 
,\alst organizeert daarom een 
giondige bespreking van het Voor
lopig Struktuurplan in het lokaal 
.. De Vriendschap », Kerkstraat 9, 
.-Valst, op woensdagavond 8 novem
ber e.k. te 20 uur. Wij dringen 
vooral aan bij de gemeentemanda
tarissen van de Volksunie opdat 
z"ij deze bespreking zouden bijwo
nen. \anzelfsprekend zijn alle be
langstellenden, ook niet-Volksunie-
leden. hartelijk welkom. 

Kr zal vooral aandacht besteed 
wolden aan de opmerkingen die 
reeds door de gemeentebesturen 
v;in het arrondissement i.v.m. de 
voorstellen van het O.R.O. en het 
S R.t). werden gemaakt. Deze be-
s])reking heeft o.m. tot doel te 
\ ooikomen dat door onze manda
tarissen tegenstrijdige standpunten 
zonden verdedigd worden. 

Hierop aansluitend zal provincie
raadslid Urbain De Grave een zeer 
belangrijke 'wij/.iging toelichten in
zake de reglementering van de 
bouw premies. Sociale werkers die
nen deze nieuwe reglementen te 
kennen. 

Denderleeuw 
NATIONALE BETOGING 
ANTWERPEN 

\\ ie gaat er mee op zondag 5 no
vember naar Antwerpen? 

De autocar vertrekt aan het 
N'laams huis De Klok te 9 uur. 

Dadelijk inschrijven in het lokaal 
en bij de bestuursleden. 

Prijs 60 fr. 

Erembodegem Centrum 
Terjoden 

\'erK-den week werd het eerste 
nummer van « Dl{ KNOTS >», 

plaatselijk mededelingsblad van de 
VI' , verspreid over de ganse ge
meente (verschijnt viermaal per 
jaar). Het hoeft niet gezegd dat de 
andere partijen de nooit versagen
de werkzaamheid van onze partij 
met lede ogen aanzien. Dat belooft 
voor de volgende verkiezingen ! 

5 NOVEMBER-BETOGING 
Autokaravaan ingericht tloor de 

plaatselijke komitees van Erenibo-
degean - ïerjojlen, Haaltert en 
Kerksken op zondag 29 oktober. 
Verzamelen : Erembodegem dorp 
om 9u30. 

We rekenen op heel wat V.U.-
wagens ! Een speciaal rondschrij
ven werd al onze leden toegezon
den om in massa deel te nemen 
aan de betoging. 

Gent 
REUZE ZANG.AVOND 

Onder leiding van Willem De 
Meyer heeft in zaal Roeland, Korte 
Kruisstraat 3 te Gent op zaterdag 
28 oktober 19()7 om 20 uur stipt een 
zangavond plaats. 

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

•= NOVEMBER-BETOGING 
Autobussen voor deelname aan 

de betoging te Antwerpen worden 
ingelegd. Men kan inschrijven ;n 
het \ laams huis « Roeland », Korte 
Kruisstr. 3 of lokaal « Rubenshof », 
I>orluutstraat 13. Prijs 80 fr. Afreis 
om 9 uur. 

11 NOVEMBER 1967 
V.O.S. - B.V.O.S. - Gewest Gent 

en Vriendenkring Sneyssens rich
ten dit jaar, in zeer nauwe samen
werking, een bijzondere wapenstil-
slandherdenking en dodenhulde in 
imder het drievoudige motto : Vre
de, Amnestie en Zelfbestuur. 
Programma : 

Om 11 n. in de kerk der EE. PP . 
Dominikanen, Holstraat, Gent, H. 
Mis oijgeluisterd door het koor De 
Troyer uit Mechelen met aan het 
orgel F. De Troyer uil Gentbrugge. 
Kanselrede door E.P. De Laere 
o.p. 

.N'a de mis : optocht door de stad 
met bloemenhulde aan het stand-
beeltl van de Vader der Vlaamse 
Beweging : .Jan-Frans Willems. 

Om 15ii.30 plechtig en artistiek 
programma met sprekers : Amedee 
\ erbrugge en .Jan DHaese en met 
de medewerking van Miei COOLS 
en Nolle VERSVP onder regie 
van W. De Langhe. Vlaams Huis 
Roeland, Korte Kruisstraat. 

Sleinikaarten tegen 25 fr. te be
komen bij de leden van het be-
stiun- van voornoemde inrichtende 
verenigingen en bij de lokaalhou
der van het Vlaams Huis Roeland. 

Wij rekenen op een talrijke op
komst van leden en simpatizanten. 

Geraardsbergen 
BAL 

Op zaterdag 21 oktober 1967 : 
bal van de Vlaamse Vriendenkring, 
in de nieuwe parochiale zaal te Ne-
derboelare. 

Stan Filips met het Waltra-orkest 
zorgt voor de stemming. 

Inkom 50 fr. Begin vanaf 21 uur. 

Landegem - Nevele 
HERF.STBAL 

Vpiksvertcgenwoordiger Dr J. 
Wannijn nodigt alle simpatizanten 
uit op het herfstbal in zaal St Ceci
lia, Dorp, Landegem, op zondag, 19 
november om 19 uur. Orkest «Bert 
Brent». Toegang 30 fr. Voorbehou
den tafels bij G. Mortier, Ossekou-
ter te Nevele. 

Merelbeke 
BETOGING ANTWERPEN 

Naar we \e rnamen kan er voor 
de 5 novemberbetoging te Antwer
pen voorlopig ingeschreven worden 
voor diegenen die de reis per auto

car willen meemaken op het adres 
van de \ 'OS , Avenskouter 18, tel. 
527306. 

Meetjesland 
5 NOVEMBER-BETOGING 

Umrooster van de speciale auto
cars : Eeklo, Vlaams Huis, 7 uur 
30. 

Zomergem, Markt, 7 uur 45; 
Waarschoot, Dorp, 8 uur; Sleidinge, 
Dorp, 8 uur 15; Lovendegem, Grote 
l^aan, 8 uur 30. 

Reisonkosten 60 fr. Kenteken 20 
fr Ten spoedigste inschrijven te 
Eeklo : Astridplein 6, tel. 772600. 

Zomergem : Hofbouwlaan 9, tel. 
747271. 

Waarschoot : Stations.straat 6, 
tel. 773378. 

Sleidinge : Kerkstraat 55, tel. 
513740. 

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

Moorsei 
DIENSTBETOON 

Speciaal met het oog op de on
roerende voorheffing — maar na
tuurlijk ook voor het oplossen van 
andere problemen — heeft te Moor
sei een zitdag plaats voor sociaal 
dienstbetoon. De provincitï'aadsle-
den Urbain de Grave en J a n Cau-
dron houden er zich ter beschikking 
op zondagvoormiddag 29 oktober 
\anaf halfelf in café « Kapet » bij 
Oscar De Boeck, op het dorp. 

Nieuwkerken-Waas 
BAL 

Op zaterdag 21 oktober eerste 
Volksuniebal in de toekomstige 
woonplaats van Maurits Coppieters. 
Hiermede wordt het honderdste lid 
gevierd in de jongste afdeling in het 
Waasland. Dit bal gaat door in de 
zaal « Roxy » met de medewerking 
van het orkest « The Sheiks ». In
kom 30 Ir. 

Oudenaarde 
BETOGING 5 NOVEMBER 

V\'ij nemen massaal deel aan de 
betoging te Antwerpen. Uit ons ar
rondissement vertrekken verschil
lende autobussen : 

Oudenaarde : Markt 8 uur 30, 
75 fr., inschrijven bij al onze be
stuursleden en bij dezen van de 
vlaamse verenigingen. 

Ronse : 80 fr., inschrijven bij de 
Ronck Germain, De Ruyer Frans, 
Vandenhoecke Pol, Lepez Etienne, 
De Mets Raf. 

Wortegern : Stokerijtje 7 uur 15, 
75 fr., inschrijven bij Frans Van 
den Heede, Pol De Wilde. 

Kruishoutem : markt 7 uur 30, 
75 fr., inschrijven bij Pol Ruck-
bosch (Woestijnestraat), Hugo Cas-
tis (Woestijnestraat), José De Bae-
re, Van der Straeten Etienne 

Nukerke : 7 uur 30, 75 fr., E. Van 
den Abeele. 

Schorisse : 8 uur 30, 75 fr., P . 
Baekelandt. 

Naame-Kerkem : 8 uur 20, 75 fr., 
M. Van Quickelberge. 

Etikhove : 8 uur 10, 75 fr., G. 
Stockmans en Mark De Nil. _ 

Zulzeke : 7 uur 45, 75 fr., f. Le
pez. 

Louise-Marie : 8 uur, 75 fr., J. 
De Cubber en Laurent Verdonckt. 

Berchem (VI.) : inlichtingen bij 
dhr l^ietar, KapellestraaL 

gen bij Herman Rimbant, Kleibeke 
128, St. Niklaas, tel. 764053. Kente
ken (tevens sleutelhanger) 20 fr. 

St. Amandsberg 
AKTIVITEITSKALENDER 

Op zaterdag 28 oktober om 20 
uur allen naar de grote zangavond 
met Willem De Meyyer in de zaal 
Roeland, Korte Kruisstraat 3 te 
Gent. Autokaravaan Ingericht door 
het Vlaams Kontaktcentrum als 
propagandatocht voor de 5 novem-
ber-betoging te Antwerpen. 

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

& n d a g 5 november, betoging te 
Antwerpen : deelneming 80 fr. Au
tobussen vertrekken om 9 uur op 
het Westveld, centrum, café St. 
Amand, H. Hart en Oostakker. 

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

Zondag 11 november : Dodenher
denking ingericht door VOS-Gent. 
Programma : 10 imr kerkhof Laar-
ne, 11 uur mis in de kerk van de 
Dominikanen, Holstraat en om 15 
uur 30 in de zaal « Roeland » plech
tige dodenherdenking. 

Zondag 19 november : herden
kingsmis voor pater Callewaert en 
.1: Vervinckt te Mariakerke om 11 
luir 45. Toespraak door de heer Jef 
Van Overstraelen. 

Sint-Nikiaas 
5 NOVEMBER 

Op zaterdag 28.10 wordt een au
tokaravaan ingericht dooiheen het 
Waasland. Verzamelen om 13 uur 
30 op de Grote Markt te St. Ni
klaas. 

I Affichen en kentekens te verkrij-

Welle 
DIENSTBETOON 

Provincieraadslid Urbain de Gra
ve houdt zitdag voor sociaal dienst
betoon te Welle op zaterdagnamid
dag 28 oktober te 5 uur in café 
« Cambrinus » op het dorp. 

Wetteren 
NATIONALE BETOGING 

De reis geschiedt per autobus. 
Prijs 70 fr., kenteken inbegrepen (50 
fr. plus 20). 

Inschrijvingen bij de leden van 
het komitee. 

Voor Wetteren : W. Braeckman, 
Meersstraat 2, tel. 792996; R. De 
Greef, Serskampstraat 43; M. De 
Keulenaer, Massemse stwg. 215; \ . 
De Mey, iVioerstraat 50; W. Hooge-
wijs. Warandelaan 38; A Janssens, 
Hamstraat 51, tel. 792543; J . Lam
mens, V. Sandelaan 113, tel. 791752; 
Vlaams Huis, Markt 29, tel. 792490. 

Voor Serskamp : Jozef De Boeck, 
Dorp 54. 

Voor Schellebelle : R. en F. Pie-
ters, Hekkergemstraat 74; café De 
Valk, Doip. 

Voor Uitbergen : W. Blanquaert, 
Grote Kouterstraat 47. 

WEST-YLAANDEREN 

Brugge - Torhout 
5 NOVEMBER 

Vermits 5 november in de 
« Week van de Jeugd » valt, weze 
elke jongere niet alleen aanwezig 
te Antwerpen doch daarbij ook 
propagandist. 

Er zullen bussen vertrekken uit 
Knokke, Heist, Zeebrugge, Blan
kenberge en Torhout om samen te 
komen te Brugge. Van Brugge uit 
naar Antwerpen, hetzij over Sijse-
le, hetzij over St Michiels-Oo.st-
kamp. 

GEMEENTELIJKE 
VERANTWOORDELIJKEN 

Aartrijke : dh r E. Delanghe, 
Bruggestr. 18; Assebroek : dhr R. 
De Bruyne, Wantestr . 64; Beer-
nem : dh r G. Coeckelberghs, 
Hoornstr. 11; Blankenberge : dhr 
J. Schaeverbeke, Ponjaertstr. 16; 
Brugge : dhr L. Van Beylen, Van 
Eyckpl. 10; Dudzele : Dr. J. Buy-
taert , Kerkstr.; Helst : Vanhoute-
ghem Arnoud, Invaliden! aan 1; Jab-
beke : F. Collier, Dorpstr. 45; Knok
ke : dhr M. Vercruysse, Gladiolenl. 
3; Loppeni : dhr A. Masscho, Beu-
kenweg 17; Moerkerke : dhr A. 
Verminck, Middelburgstwg. 7; Oe-
deleni : dhr D. Tant, Beekstraat; 
Oostkamp : dhr. R. Vyncke, Kapelle-
str. 108, dhr Mollet F., Legeweg 169; 
Oostkamp : dhr. R. Vincke, Kapelle-
2; Sijsele : dhr Bottelier Fernand, 
Dorpstr. 163; St Andries : dhr A. 
Vandecapelle. Gistelstwg. 72; dhr A. 
Monkerhey, P. Benoitl. 40; St Joris: 
dhr J. Van de Veire, Veldstr. 2; St 
Kruis : dhr E. Sintobin, Polder-
hoeklaan 4; St Michiels : dhr H. 
Gevaert, Park Rode Poort 21; Tor
hout : dhr J. Duflou, Brildam 10; 
Westkapelle : dhr G. Gheldof, Hoe-
kestr. 17 a; Zeebrugge : dhr K. 
Huyghe, Azorenstr. 8. 

Vanaf 23 oktober jl. : perma
nent sekretariaat : Breydelhof, Su-
veestraat 2, Vismarkt, Brugge ('s 
avonds van 19 tot 23 uur), tel. 35067. 

Financiële sleun : PR 6007.78 tnv. 
Arnoud Vanhouteghem, Invaliden-
laan; 1, Heist. 

Prijs voor busreis en herkennings
teken samen : 90 fr. 

Kortrijk 
VOLKSUNIEBAL 

Het arrondissementeel bestuur 
nodigt al zijn leden uit tot het jaar
lijks VU-bal in de zaal n Troeba-
doer » te Bissegem. Dit op 11 no
vember te 20 uur. Kaarten in ons 
lokaal. 
NATIONALE BETOGING 

De deelnemers worden afgehaald 
in alle gemeenten van het arron
dissement Kortrijk. Inschrijvings
prijs : 80 fr. Personen onder de 16 
jaar : 65 fr. Na 30 oktober verhoogt 
de prijs tot 100 fr. 

Men kan storten op PCR nr 
157320 van Luk Debels, Verruelaan 
41 te Kortrijk, waar men eveneens 
alle inlichtnigen over de plaatselijke 
verantwoordelijken kan bekomen. 

Kuurne 
C O P P I E T E R S 

Op vrijdag 10 november komt 

VU-voIksvertegenwoordiger Coppie-
Iers als gastspreker naar de VVB-
Kuurne. Dit samen met het kabaret 
Kuurne. Toegangsprijs 6U fr. Begin 
te 20 uin-. 

Brugge 
IN MEMORIAM R. DE MYLLE 
EN FRANK DE MEESTER 

Het vlaamsnatlonale Brugge 
wordt de laatste tijd zwaar be
proefd. Verscheidene zeer verdien
stelijke militanten en simpatizan
ten of leden van de Volksunie 
kwamen de laatste maanden door 
verkeersoiigeval om het leven. 
Thans rouwt de VU Brugge ander
maal om het overlijden van twee 
dicht bij ons staande jonge men
sen, de h. Frank De Meester, 23 
jaar die bij een botsing op slag 
werd gedood en op wie nooit te
vergeefs, voor militantenwerk een 
beroep werd gedaan en de h. Ro
gier De Mylle, 47 jaar, overtuigd 
Vlaming, die na een langdurige en 
pijnlijke ziekte vorige zaterdag 
overleed. Hij behoorde tot een fa
milie, die tot op vandaag haai; 
vlaamsnationale overtuiging belijdt 
en haar offer bracht. Ondanks een 
zwakke gezondheid stond hij in de 
repressiejaren moedig zijn m a n 
voor zijn zwaar getroffen familie 
en vrienden en was hij geruime 
tijd de enige schakel tussen hen en 
de buitenwereld. 

De Vl- i i rugge en de redaktie 
van Wij betuigen hierbij beide be
proefde families hun zeer oprecht 
medeleven. 

DOM VAN ASSCHE 
HERDENKING 

De jaarlijkse Dom N'an Assche-
herdenking heeft plaats op zondag 
29 oktober in de St. Pietersabdij te 
Steenbrugge. Een plechtige mis 
wordt om 10 uur opgedragen in d e 
abdijkerk waarna bezoek aan het 
graf van wijlen vader abt. Alle 
Vlamingen zijn vriendelijk uitgeno
digd. 

Menen 
5 NOVEMBER 

Vanaf morgen zondag wordt het 
100 fr. i.p.v. 80. Schrijf dadelijk il* 
op het sekretariaat : Wahisstraat 
70. Tel. 52444. 

Nieuwpoort 
S NOVEMBER 

Een bus wordt ingelegd voor 
Oostduinkerke, Nieuwpoorl en Per-
vijze. 

De prijs voor de reis bedraagt 
80 fr. 

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

De reiskosten kunnen ook be
taald worden op P R 607922 van bo
venvermeld persoon. 

Veurne - Nieuwpoort 
5 NOVEMBER-BETOGING 

Bussen vertrekken uit volgende 
gemeenten : Alveringem, met halten 
te Izenberge, Wulveringem, Huls
kamp en Veurne; Adinkerke me t 
halten te De Paime en Koksijde; 
Oostduinkerke met halte te Nieuw
poort, Veurne, Grote Markt. 

Gezamenlijke samenkomst van de 
bussen te Nieuwpoort-markt. 

Prijs voor de reis 80 fr. Inschrij
ven bij de aangestelden tegen 1 no
vember, ofwel centraal bij A. Huy
ghe, lepersestw. 41, Veurne (tele
foon 31683). 

Vertrekuur : te Veurne te 8 uur . 
Eventuele privéwagens sluiten 

aan in Nieuwpoort. 

Veurne - Oostende 
Diksmuide (Arr.) 
IDEEENBUS 

Hiermede wordt aan de geïnte
resseerden uit het arrondissement 
Diksmuide bekend gemaakt da t 
de voor 28 oktober voorziene bij
eenkomst in het « Vlaams Huis» 
te Diksmuide uitgesteld werd tot 
maandag 30 oktober 1967, op de
zelfde plaats om 8ul5. 

Wervik 
5 NOVEMBER 

6 vlaamse verenigingen van onze 
stad richten een bus in naar de be
toging op 5 november. Wij rekenen 
er ten stelligste op dat alle abon
nees en vrienden leden zullen mee
gaan. Inschrijven : Coudyzer Mau
rits, Magdalenastraat 75, Penet Mar
cel, Kasteelstraat 68, beiden te Wer
vik. Prijs : 80 fr. Uren van vertrek 
worden later meegedeeld. 
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Uw gebouw met "persoonlijkheid" 

en geen "stempel . 

iniGt mmi MEESTERWONING 
indel ing en u i twerk ing zoals U zelf verkiest : 
grota hal l , garage, bergplaats of bureel , ru i 
me L-vormige l iv ing-eetkamer, keuken, ge-
installeerde badkamer, 3 ruime slaapkamers. 
— B o u w p r i j s : vanaf 6 5 5 . 0 0 f r . 
— Bouwtermi jn slechts 120 werkdagen en 
dat in de oerstevige klassieke materialen : 
nooit prefab. 

EEN S F E E R V O L L E « H O E V E » 
door or ig inele onfwetpen, tipisch en aufent iek, : robusfp eiken balken, ruime open haard, stevige 
b i n n e n d e u e n over pracht'ge roce of bi?uv/e tegels, 2, 3 of meer slaapkamers, met /zonder garage. 
W i j h e b b e n v o o r U o n t w e r p e n d i e r e a t i x 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 ruime ontvangstplaafsen.. . een hoogste luxe af-
v /erk ing maar in verhoud ing niel noodzakel i jk duurder 
(slechts 1.990.000 fr.). 

U heeft weinig tijd. Maak U geeii xorgen : 
wij doen alles voor U 

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

u i tzonderl 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. 
e 

15% 
aan kontantei i 

volstaan 

INFORMEER NOG V A N D A A G BIJ ALGEMEEN BOUWBEDeiJF KUNNEN N.V. 
ANTWERPEN 

MEIR 18 

03/31,78.20 

GENT 
ONDEHBERGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTIUAT 22 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel : 

ROTSELAARSEBAAN S7 
HOLSBEEK. • 016/459.28. 

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

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

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

. . .te CENT : 

mei een reeks zeer rezidentiële 
v i l lagronden te Drongen, Maria
kerke, De Pinte, Lochnsti 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 Rezidéntieel 
Park in ' t mooiste landschap, 
zeer heuvelacht ig, vo l led ig uitge
rust met mooie brede lanen te 
OPOETEREN III 
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 aan 
onze inl lchfingsdiensten. 

Dagelijks 

Tönissteiner 
drinken ! 

Nieuw ! Nieuw ! 
• 

Speciaal 
Yoor 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 oranieschil len. 

S i n d s m e e r d a n 2 . 0 0 0 j a a r 

• 
Import ABTS 

Tiensesteenweg 128 
Korbeek-Lo 

Tel. 016/463.11 

ZEEVIS 
voor vers 

gebru ik en 
voor de 

DIEPVRIEZER 

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

Vraag kosteloos receptenboekje nr 4 

HERMES 
SCH«eL 54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33. 
Brussel. 

VOLLEDIGE 
SEKI'.I:TAHIAAT-
KUHSUS IN 2 JAAR 

Stóno- en 
dakt>lografie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen. 
Handels-
correspondentie. 

Dag- en avondlessen. 
De schoo l w a a r V l a m i n g e n 
lich thuis voelen. 

Beter en voordeliger. 
L B 10& 

W I M M A E S 
vraagt ü zijn militanten in Tioei-
lijke ogenblikken (boete en gevang) 
niet in de steek te Jaten. Stort on
verwijld uw steun op één der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeente : 

— rek, nr. 1100/37.305 van hel 
V.M.0. • Antwerpen o( 

— rek. nr. 1100/36.971 van hel 
Vlaams Solidariteitsfonds 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
slaan onder mijn persoonlijk toe
zicht 

V E R S E Z E E V I S 

Visverdclers 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 

T e l . : (059) 717.15 
L6 109 

U wordt thuts gratis en zonder verplichting afgehaald 

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

meubelen — 10 H 
vloerbekleding 
zonneblinden luxaflex 
vouwdeuren 

INLICHTINGEN : GANZENMEERSTRAAT 30, R U P E L M O N D E 
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DE MAASLANDSE BETOGING 

Boven links : Een overzicht over de eindeloze stoet. Boven 
rechts : Een opschrift dat aan duidelijkheid niets te wensen 
fant. Midden links : l^uizenden kleine bordjes over heel de 
stoet vatten het eisenprogramma samen. Midden rect>ts ; 
Wim Jorissen en Jef Olaert.s in de betoging Onder links : 
Op de markt te Eisden. Onder rechts : Evrard l^askin, V.Ü.-
vertegenwoordiger in het Waakzaamheidskomitee, met een 
vriend-mijnwerker. 

* * 


