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Hopelijk' en waarschünlijk" is het overbodig, P.V.V. gebeurd. En wanneer morgen, mede door 
maar toch willen we niet nalaten nog een op- de aanwezigheid ook van de allerlaatste twijfe-
roep te doen om de allerlaatste twijfelaar er laar, de betoging uitgroeit tot een allesoverstro-
toe aan te zetten, morgen naar Antwerpen te mend sukses, zal opnieuw een grote stap gezet 
komen en er mee'te marsjeren in de massale zijn in de richting van het vastleggen der 
betoging van de vlaamse eensgezindheid. vlaamse kleurpoliciti op een aanvaardbaar mini-

Er zal onder onze lezers wel niemand zijn die mumprogramma. 
thuis wil blijven omdat de betoging te radikaai We schreven het reeds verleden week : ook 
zou zijn ! Wél is het mogelijk dat een aantal voor ons is het betogingsprogramma te mini
mensen zich de vraag stellen wat voor nut er maal. Men moet dit programma echter plaatsen 
zit in deze zoveelste betoging, waarom er te in de algemene kontekst van de belqische poü-
Antwerpen en niet te Brussel gemarsjeerd wordt tiek. En dan wordt het meteen duidelijk dat, hoe 

minimaal het programma ook is 
voor ons, het totaal onaan
vaardbaar is voor « Ie tout 
Bruxelles », voor de brusselse 
franstalige partijgenoten van 
de kleurpolitiekers. Omtrent de 
werkelijke uiteindelijke bete
kenis van de marsj kan er dan 
ook geen twijfel bestaan : 
Vlaanderen neemt massaal stel
ling tegen de francofone brus
selse pretenties en meteen 
wordt in de kleurpartijen de 
kloof vergroot tussen de vlaam
se mandatarissen en hun fran
cofone brusselse partijgenoten. 
Het minimale betogingspro
gramma zal, in al zijn onaan
vaardbaarheid voor Brussel, au
tomatisch de radikalizering in 
de hand werken en de bel-
gische krizissituatie toespitsen. 
En in het licht daarvan wordt 
het van ondergeschikt belang 
of de hefboom, die de marsj in 
ieder geval zal blijken te zijn, 

en waarom zij zich moeten warm maken voor een te Antwerpen of waar ook elders werd gehan-
programma dat zij minimalistisch achten. teerd. 

Het antwoord i s : tóch marsjeren ! Alle twijfel dient weggeruimd; betogen heeft 
Het nut van de betoging kan vandaag al afge- zin, betogen voor dit programma heeft zin, 

lezen worden uit een aantal feiten, waarvan het betogen te Antwerpen heeft zin. 
belangrijkste is de houding van de vlaamse Voor ons, die radikaler oplossingen en eisen 
C.V.P. Een paar weken terug proklameerden de voorstaan, moet het toch duidelijk zijn dat 
heren nog dat er aan deelneming niet te denken vlaamse aktie, waaraan massaal deelgenomen 
viel en dat de groepssolidariteit van de parie- wordt door de vlaamse massa, belangrijk én 
mentairen geen enkele uitzondering op de regel noodzakelijk is zelfs los var, het eigenlijk pro-
toeliet : iedereen moest thuisblijven. Vandaag gramma. Morgen te Antwerpen zullen weer tien-
wordt zelfs in dié middens meewarig tegen het duizenden opmarsjeren, zonder vooraf op een 
voorhoofd getikt over Verroken, die de soepel- apotekersweegschaaltje het programma te heb
heid mist om zijn oorspronkelijke flater te her- ben afgewogen. Ze marsjeren eenvoudigweg als 
stellen. vlaamsgezinden. Hun aanwezigheid, hun deelne-

De vlaamse C.V.P.-ers mogen en zullen vrij tal- ming, hun opgaan in een brede vlaamse protest-
rijk meedoen. De vaart die achter de voorberei- aktie heeft op zichzelf al waarde, omdat zij het 
ding van de betoging zat heeft hen verplicht, vlaamse refleks versterkt niet alleen bij hen
hun eerste houding te ruilen voor een radikaler zelf, maar bij de honderdduizenden die in de 
stellingiïame. Zondag lopen zij door de straten T.V. of langs de krant opnieuw pozitief gekon-
van Antwerpen, vastgespijkerd aan een publiek ^ fronteerd worden met de vlaamse beweging, 
engagement ten overstaan van het programma' Een dubbele betekenis dus van de betoging. 
der betoging. Hun bewegingsvrijheid is weer Enerzijds dient zij als katalizator van de vlaam-
heei wat kleiner geworden, de mogelijkheid om se energie en als middel om de brede vlaamse 
opnieuw te gaan Hertoginnedallen wordt be- massa te betrekken in een strijd, waarbij de 
perkter omdat ook de vlaamse C.V.P.-ers heel macht van het demokratisch getal uiteindelijk 
goed weten dat de publieke opinie het niet onze grootste troef moet worden. Anderzijds 
neemt, dat dingen verraden worden door men- helpt zij de belgische krizissituatie toespitsen 
sen die er zich publiek in een grote strijdbeto- en zorgt er voor, ondanks haar minimaal pro-
ging voor hebben geëngageerd. gramma, dat de stellingen geradikalizeerd wor-

Is dat, ja dan neen, een nuttig rezultaat van den. Het minimaal programma is in deze kon^ 
de betoging nog vóór ze begonnen is ? De groot- tekst van ondergeschikt belang ; het heeft daar-
ste parlementaire groep in Vlaanderen heeft zijn naast het reusachtig voordeel dat een groot
houding moeten veranderen omdat hij beseft dat scheepse vlaamse mobilizatie over de partij-
er geen uitweg is voor het beslissend dilemma: grenzen heen mogelijk is gewor'-^i. 
meedoen of anders het elektorale deksel fors Meemarsjeren is dwingende plicht I Meemar-
op de neus krijgen. sjeren met een warm hart en een koel hoofd. 

De massa der betogers zorgde reeds voor ver- Meemarsjeren in het besef dat 5 november een 
schuivingen, vooraleer de betoging vertrokken belangrijke etappe is en dat op 6 november het 
was. Wat op dergelijke spektakulaire wijze met werk der vlaamsnationale bewustmaking verder
de vlaamse C.V.P. gebeurde is minder opvallend gezet zal worden in een klimaat dat onze taak 
en op beperkter schaal, ook in de B.S.P. en de vergemakkelijkt en bevordert. 



ASTIA 

In ons l)!ad van 21 dezer lees 
ik een artikel van de liand van O. 
Renard : « Hou Posvvick in de 
gaten ». 

Als milicien klas 1956 en als 
aktief Y.l'.-propagandist, spijt 
het mij ten zeerste dat de schrij
ver van betrokken artikel, die de 
toestand van de TTR-eenheden 
poed schijnt te kennen, voor h4?t 
arsenaal te Vilvoorde de fransta-
lige afkorting ASIAT sebruikt en 
niet de nederlandstalige ASTIA. 
(Arsenaal voor Televcrbindings-
instrunienten en Apnaraten). 
Gedurende mijn militaire dienst-

pl'cht in de ASTIA hebben \\\\ 
als Vlaamse soldaten steeds ons 
best fïe(hian de nederlandstalige 
afkorting ingang te doen vinden. 
Maar dat ook de Y.I'. in « WI.I » 
de franstalige afkorting gebruikt, 
dat gaat te ver. 

V.P., Berchem. 

MANEUVERS 

liet \olgende ten titel van in
lichting, als reaktie op lezers-
brief X.D., Kraaineni (« WI.I » 
van 14 okt.). Dat de geldhaaien 
van l-3trimo in Sint Stevens-Wo-
luwe blokkendozen gaan oprich
ten is geen gerucht, maar een 
feit. De o zo vlaamse en kriste-
lijke C.V.P.-gemeenteraad heeft 
reeds enkele maanden geleden 
unaniem deze beslissing goedge
keurd. Het zullen er naar alle 
waarschijnlijkheid een tiental 
zijn ! En nog iets nieuws : in 
Wezembeek-Oppem doen gelijk
aardige geruchten de ronde, 
maar dat is nog niet bevestigd 
bii mijn weten. Faciliteiten of 
zoiets is net hetzelfde : de ge
meenten worden overrompeld 
door franstaligen die liun wetten 
stellen. De rest volgt vanzelf. In
derdaad : zo vangt men vliegen, 
zo wordt het (irund Bruxelles 
verwezenlijkt. 

Hieruit blijkt nogmaals het 
verraad van de kleurpartüen. !n 
« De Standaard » van 20 sept. 
lezen wij dat Leo Van Ackere, se-
kretnris-generaa) van de vlaamse 
r..V.P. en gemeenteraadslid te 
Sint Stevens-Woluwe, volmondig 
akkoord gaat met de vaste wil (!) 
van de socialisten om de afgren
deling van Bru.ssel erdoor te ha

len. Hij valt de P.V.V. aan omdat 
zij opteert voor dat « (irand 
Bruxelles » en hij achterhaalt 
haar elektorale maneuvers. Wat 
een komedie ! 

Als je weet dat Van Ackere de 
Ktrimo-zaak mee heeft goedge
keurd. (De aciitbare heer burger
vader heeft nu al tekeningetjes 
laten verschijnen, wist nien mij 
te vertellen, waarop een waalse 
haan en een vlaamse leeuw me
kaar omarmen... Goeie psicliolo-
gische voorbereiding op de reali
teit die weldra moet volgen). 

Ze vloeren ons inderdaad ge
ruisloos. Van elektorale maneu
vers gesproken : wat is de praat 
van Leo Van Ackere anders dan 
elektoraal ? 

F.B. 

P.V.V.-N.P.D. 

Ik vind de uitlatingen van Wim 
Jorissen aan het adres van de 
N.P.D. nogal ongelukkig. Gaat de 
heer .lorissen ook meehuilen in 
het koor van de westerse pers 
dat deze nieuwe partij uitkrijt 
voor neo-nazi's en vuige fascis
ten ? De heer .lorissen weet toch 
ook dat deze partij vooral ont
staan is uit reaktie tegen de 
knoeiboel in Bonn, waar echte 
duitse belangen moeten wijken 
voor slaafse kruiperigheid t.o.v. 
de amerikaanse beschermlieer ; 
dat ze opkomt voor meer duitse 
fierheid en wat meer zelfrespekt. 

Toch heel wat ander.s, me 
dunkt, dan het domme .staatsna-
tionalisme van de P.V.V. üf is de 
heer Jorkssen van oordeel dat het 
de Duitsers niet past nationale 
fierheid aan de dag te leggen '? 

Ik besluit met eraan toe te 
voegen dat ik de grootste waar
dering heb voor het parlemen
tair werk van de heer Jorissen, 
maar ik meende toch dat hij het 
met zijn recente vergelijking 
P.V.V.-X.P.D. verkeerd heeft. 

G.C., Roeselare. 

VERSLAG BILZEN 

In « Wij en Gij » van 7 oktober 
is W.A. uit Opglabbeek « ontgoo
cheld over de onvergeeflijke slor
digheid van een overigens ge
waardeerd medewerker » betref
fende de relletjes tijdens het 

optreden van Boudewijn de 
Groot te Bilzen. Als niet-zorge-
loos Wij-redakteur acht ik het 
mij een blijde plicht om l .̂A. 
over zijn ontgoocheling heen te 
helpen. 

De hele vrijdagavond van het 
festival bevond ik mij in de links 
van hot podium aan de pers en 
artiesten voorbehouden ruimte. 
Het optreden van Boudewijn 
volgde ik in gezelschap van 
Wannes Van de Velde en onmid
dellijk daarna had ik een gesprek 
met Boudewijn over hen die 
R..A. eufemistisch « zogenaamde 
ordeverstoorders Ï> noemt. Een 
van de jongkonmninistische or
deverstoorders heeft even later 
aan een aantal persmensen be
treffende hun aktie uitleg ver
strekt. Met dit ontken ik niet diit 
ook ASK.\-jongeren tegen Bou
dewijn betoogden, zij het om heel 
andere redenen. Deze jongeren 
heJjben er dan verkeerd aan ge
daan hun strooibrief niet aan de 
pers rond te delen, dat had hun 
aktie ongetwijfeld de nodige 
weerklank gegeven. .Ms persmen
sen hel)ben wij ons niet onder 
het publiek begeven, louter om
dat de organizatoren ons de bes
te hiisterjilaatsen hadden voorbe
houden en men naar het festival 
komt om te luisteren en niet zo
zeer om er politieke informatie 
op te doen. 

In de quasi-beschuldiging als 
zou ik mij tijdens Boudewijns 
optreden in een « bilzense drank

gelegenheid ;• gelaafd hebben, 
meen ik minder fraaie bedoelin
gen dfln « zin voor waarheid » 
te ontdekken. Waarom in hemels
naam zou ik mij daar beAonden 
hebben wanneer de persmensen 
in de onthaaltent naar belie\en 
konden drinken, gratis nog wel? 
En meer, hoe kan R.A. objektief 
over « de feiten » schrijven wan
neer hij niet aanwezig was, maar 
(zoals hij schrijft) zich in de be-
wu.ste drankgelegenheid bevond 
...om daar iemand anders uiter-
lijjk voor het mijne te houden, 
misschien omdat hij er zich al te 
« lang » bevond ? 

Nic van Bruggen. 

HARDE STRIJD 

De strijd zal hard zijn. De 
P.V.V. beschikt over onuitputte
lijke geldmiddelen, heeft de nu 
openlijke steun van de 3 K's, kan 
zelf het psichologisch gunstigste 
moment uitkiezen om haar pro-
pagandaoffensief te ontketenen. 

Laat ons in één zaak een les 
nemen aan de P.V.V. Laten wij 
van nu af aan onze propaganda 
voorbereiden, onze slogans en 
aanplakbrieven uitwerken, ons 
« plan de campagne 3> opstellen. 
Als de P.V.V. op straat komt 
moeten wij er ook zijn, even 
massaal, even overtuigend. Er is 
iets onlogi.sch in, dat de poli
tieke strijd in de komende maan
den hoofdzakelijk zal gevoerd 
worden door twee relatief kleine 
partijen. Het zijn twee partijen 
die weten wat ze willen. Maar 
wat de ene wil is nefast en do
delijk voor ons volk. Wat wij 
willen kan ons volk eindelijk 
leiden naar een schone toekomst. 

De twee afgetakelde groten 
wachten machteloos de uitslag 
van deze tweestrijd af. Later 
zullen zij op het winnende 
paard si)ringen. 

Laat ons dus in de komende 
maanden de mas.sa overtuigen 

van de waarde van onze vlaamse 
en sociale programmapunten 
maar laten wij ze vooral wijzen' 
op het P.V.V.-gevaar. ^ " 

H.V., Wilrijk. 

BON MARCKE 

Ik kijk aan de stand van de 
sportartikelen, waartussen een 
vijftal foto's van een oude maar 
fel gespierde man prijken. 

Diezelfde oude gemuskelde ver-
koper wil mij een en ander uit
leggen en vraagt : parlez-vous Ie 
francais ? 

Mijn antwoord : ik spreek Ne
derlands ! 

Hij : ('est r.Anglais ca ! j 
Ik : neen. Nederlands. 5 
Ah, zegt hij : Olland ? 
En verder zweeg hij in alle 

talen. Zijn geoefende spieren wa
ren niet tegen het Nederlands op. 
gewassen. 

Lezers van dit briefje, wees nu 
eens konsekwent en konkreet en 
handel als volgt : knip dit briefje 
uit ; steek het in een omslag, die 
u dichtplakt ; geen postzegel er
op (te kostelijk bij veelvuldig ge
bruik) ; geen adres van afzender 
vermelden : naar Bon Marehé, 
rue Neuve, Brussel 1 sturen. 

Mocht u een nog betere metode 
kennen om de brusselse zakenlui 
mores te leren, laat het « WI.I » 
dan weten. Dan krijgt u beslist 
navolgers. 

P.B.. Ledeberg. 

De redaktie draagt geen ver» 
antwoordelijkheid voor de in» 
houd der gepubliceerde lezera-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
Toor. Over de lezersrubriek 
wordt geen briefvirisseiing g«-
voerd. 

van de redaktie 

Brussel , 2 november 1967. 
Betr*t onze repor tage . 

Op onse niiddenpafini.*s r e r s c h i j n t deze week een^ 
reportage over het (nogal "ziel ig) d e f i n i t i e f ©in
de ran de kranten en weekbladen i opgeladen door 
een handelaar in oud papier , gesorteerd," u i t g e 
roerd naar een groot aan ta l planden,' gebruikt a l s 
rerpakkingsniateriaal of gewoonue»^ "hersmolten" 
t o t nieuw papier . 
We koesteren ons in de zoete hoop,(die wel l icht 
toch een beet je een i l l u z i e i s ) da t ' ons weekblad 
•VU" goeddeels ontsnapt aan deze weg naar de 
papiennolens of naar de porcele infabr ikantenf • 
Die hoop bazeert zich op een paar f e i t e n . Ui t 'dê 
reportage kunt ü rememen, dat de b a r r e l in twee-
dehands-krantenpapier ( a l s we het zo mogen noe
men) vooral gespijsd wordt door^de "onverkochten". 
Nu i s het zo dat onze middelen u i t e r aa rd beperkt 
z i jn en dat de "onverkochten" b i j ons zich h e r 
le iden t o t een f r ak t i e (ook wanneer men de din-^-
gen in verhouding t o t de oplage z i e t ) van wat e l 
ders ver loren gaa t . Er i s een ander element : 
weinig kranten en weekbladen hebben een zo s t e 
vige abonnementen-bazis a l s "WIJ" (waarvoor we 
onze propagandisten eens te meer onze e rken te 
l i j khe id uitdrukken).-
En u i t e i n d e l i j k hopen wij dat s teeds meer l eze r s 
gevolg geven aan de r aa i die a l e t t e l i j k e keren 
verstirekt werd in lezersbr ieven t dat z i j namelijk 
hun «^ '̂IJ" na lezing doorgeven aan een kennis , bus
sen b i j een bu ĵir of doorsturen naar het adres van 
een vlaamsgezinde. Ui te inde l i jk kont het blad dan 
wel l i ch t toch nog in de papiermolen. Maar dan a l s 
derde- of vierdehandspapier I \jj 

' \ 
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WESTYLAAMSE PROVINCIERAAD 

grote 
v.u. aktiviteit 

(g. van in) Donderdag 26 oktober liep de 
jaarlijkse zitiing van de westvlaamse pro
vincieraad op z'n einde. Van de schone be
loften, die de Bestendige Deputatie bij de 
aanvang van haar mandaat in 1965 had 
voorgespiegeld, was niet veel meer overge-
schoten. Zelfs aan het bij herhaling door 
de VU aangeklaagd gebrek aan « public 
relations » en koördinatie tussen diverse 
initiatieven, iels « dat toch geen geld kost », 
bleek nog niet te zijn verholpen. De VU-
mannen kwamen een voor een aan bod : 
Bernard Depoorter om een sinteze te geven 
van wat ontwikkelingshulp zou kunnen 
zijn. Geert Deman om eventjes uit de doe 

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

ken te doen dat de Deputatie blijkbaar met 
haar programma inzake vrijetijdsbesteding 
niet weet waarheen, Frans Blancquaert om 
koördinatie inzake de zorg om gehandikap-
ten te eisen, Adelin Deganck om de nood 
aan landbouw-research aan te klagen, 
Adrien Devriendt om te wijzen op de dis-
krimatie t.o.v. onze boeren inzake grond-
verkavelingen en prijzen van landbouw-
produkten, Maurits Zwaenepoel om de po-
zitie van de tuinbouwers te belichten. 

Als VU-fraktieleider hadden we het ove
rigens gemakkelijk om de koudbloedigheid 
van de CVP aan de kaak te stellen, temeer 
daar er van die kant (43 ja-knikkers !) nau
welijks repliek kwam. 

Het was veelzeggend dat onze uitlating 
< de Deputatie staat met de begroting 1968 
op de valreep, het zou voor haar wel eens 
de valbijl kunnen worden » alleen op hila
riteit en instemmend gemompel werd ont
haald. 

Op de laatste zitdag scheen de Deputatie 
een poging te willen doen om zich te her
nemen door haar medelid, de heer Storme, 
hoofdzakelijk tegen de BSP en de VU te 
laten uitvallen (de goede man had dan ook 
meer dan een week tijd gehad om zijn uit
val voor te bereiden !). 

Na onze repliek viel echter reeds een 
halve CVP-verontschuldiging : « men moet 
me maar eens komen zeggen, waar we op 
Vlaams gebied tekort schieten ! •». 

Intussen wachten we op de buitengewo
ne zittijd van december, waarnaar heelwat 
belangrijke VU-voorstellen werden ver
daagd. 

We denken aan het bijtreden van de re-
zoluties over Leuven en Brussel, het voor
stel tot reorganizatie van het westvlaams 
toerisme, het voorstel tot verstrekken van 
tussenkomsten bij bouwleningen, het voor
stel tot stimuleren van initiatieven inzake 
vrijetijdsbesteding. 

Al met al zal ieder onbevooroordeeld 
waarnemer moeten getuigen dat de VU-
fraktie in de westvlaamse provincieraad 
(steeds voltallig aanwezig en tot de laatste 
minuut op post) haar aanwezigheid niet 
in ledigheid heeft gesleten. 

DE SAEGER GEPRIKKELD 

kanaal of 
geen kanaal ? 

(n.r.) Senator Jorissen blijkt nogal een, 
rake pijl te hebben afgeschoten op minis
ter De Saeger toen hij hem vroeg of het 
juist is dat de minister de studiegroep 
Schelde-Dijle verboden heeft nog verder 
te gaan met de studie van het diepzeeka
naal Zeebrugge-Antwerpen, of het juist is 
dat de minister dit plan absurd noemt en 
op het gezag van welke deskundigen hij 
steunt voor deze uitspraak. 

De minister antwoordde niet op de vraag 
of hij de studiegroep deze studie verboden 
heeft. Hij zegt alleen dat senator Jorissen 
ten onrechte deze studiegroep bij de vraag 
betrok. Waarom? Heeft hij deze studie
groep verbod gegeven de zaak verder te be
studeren, ja of neen ? 

De minister noemt het plan echter ver
der absurd en zelfs kinderachtig. De klap 
op de vuurpijl is echter zijn uitspraak dat 
hij het plan < persoonlijk > bestudeerd 
heeft, na advies te hebben ingewonnen van 
ambtenaren van het Bestuur der Water
wegen. 

Nu weet iedereen dat minister De Sae
ger kajotterleider geweest is en dat hij bui
ten de politiek accountant is. Zijn speci
fieke bevoegdheid zijn dus sociale en 
fiskale kwesties. Van waterwegen weet hij 
niet veel af. Vandaar dat zijn krasse uit
spraak wel komisch aandoet. Ook van d« 
randgemeenten kende De Saeger niet veel 
toen hij te Hertoginnedal in 1963 Vlaande
ren vertegenwoordigde. Welke rampen de 
man daar veroorzaakte, kunnen we nu nog 
ondervinden. 

Senator Jorissen nam in zijn vraag geen 
stelling voor noch tegen het Kanaal. De 
deskundigen zijn verdeeld. Daarom dat ook 
de Volksunie terzake een studiekommissie 
in het leven heeft geroepen. 

Minister De Saeger behandelt in zijn 
antwoord alleen de faktor petroleumaan-
voer, niet de faktor industrializering langs 
de oevers van zulk een kanaal. Wat zou 
terzake de vrucht zijn van zijn studie ? Dat 
zal een nieuwe vraag waard zijn. 

(Vervolg op blz. 4)̂  

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

5 NOVEMBER 1967 
De voorbereiding van deze mas

sale Vlaamse betoging trad deze 
week in haar eindstadium. De om
vang der inschrijvingen laat met 
quasi-zekerheid voorspellen dat 
morgen te Antwerpen een der groot
ste betogingen (alvast wat aantal 
betreft) zal opstappen van de jong
ste decennia in ons land. Het zake
lijk programma en de blunder van 
de Vlaamse C.V.P. zijn de twee voor
naamste redenen van deze mobili-
zatie, alsmede het zeer konkreet ge
houden doel van de manifestatie 
(Leuven en Vlaams Brabant) . Op 
het ogenblik dat de hogere regionen 
van de vlaamse C.V.P. zich nog 
moesten beraden over het al dan 
niet als fraktie of groep deelnemen, 
hadden verscheidene C.V.P.-federa-
ties en afdelingen al beslist mede op 
te stappen : de C.V.P.-Jongeren, de 
C.V.P.-Antwerpen, een gedeelte van 
de C.V.P.-Gent en andere. Reeds nu 
kan men daaruit het besluit trek
ken, dat de leiding van de vlaamse 
C.V.P. heeft gefaald en dat haar ver
vanging zich straks aan de orde zal 
stellen. Wat kan een groep, die zich 
zo belachelijk heeft aangesteld, an
ders doen dan zijn leiding de 
woestijn in te sturen en te hopen 
op « andere en betere »? Deze tragi
komedie heeft ook nog eens de ont
reddering in de C.V.P.-rangen dui
delijk gedemonstreerd. Dergelijke 
fouten moeten zich op de duur wre
ken. Want zelfs nu dat de vlaam
se C.V.P- beslist, de leden vrij te 
laten : het effekt is verbrod, voor
goed. Tevens is ook gebleken — en 
dat is normaal na al hetgeen we 
hebben meegemaakt met de vlaamse 
C.V.P. — hoe weinig gezag de par
tijleiding in Vlaanderen nog uit
straalt bij haar eigen troepen en bij 
de kringen en verenigingen, die 
ideologisch nog bij de C.V.P. aan
leunen. De meeste zijn in verband 
met 5 november hun eigen weg ge
gaan, verscheidene prominenten 
hebben zelfs van meetaf een rol in 
de organizatie gespeeld, al gaat het 
leeuwenaandeel daarvan voor als na 
naar onze partij, die zoals altijd 
ook het gros en de zuurdesem levert. 

FEDERALISME MET DRIE 
Direkt aansluitend bij de beto

ging en wat daarbij op het spel 
staat — impliciet dan — was er de 
bekendmaking van de verslagen 
bestemd voor het waals socialistisch 
kongres. te Verviers. De waalse ver

slaggevers verwerpen het provin
cialisme van de C.V.P. en ook het 
ekonomisch regionalistisch federa
lisme van hun vlaamse partijgeno
ten (Klemskerke). Ze opteren voor 
een waalse, vlaamse en brusselse 
entiteit, in feite dus voor een fede
ralisme met drie. De verslaggevers 
stellen dat Wallonië een juridische 
persoonlijkheid moet verwerven 
(evenals Vlaanderen en Brussel) en 
dat sociaal-ekonomisch per gewest 
de autonomie moet toegekend wor
den. Ze maken zich illuzies indien 
ze menen, dat men in Vlaanderen 

principieel een grote tegenstelling, 
taktisch zijn beide standpunten me
kaar dicht genaderd. 

Uit wat voorafgaat mag men al
vast één besluit trekken : het uni
tarisme heeft zijn langste tijd ge
had, de twee grootste partijen heb
ben het — met weerzin — afge
schreven en pogen er resten van te 
bewaren met halve oplossingen. De 
strijd om het federalisme is ge
opend ; om het tot een federalisme 
met twee te beperken zal er nog 
veel geduld, moed en strijd nodig 
zijn. 

beroepsHALVE 
bekeken 

een federalisme met drie zal slik
ken. Daarom zijn ze ook zo voor
zichtig, hun opvattingen pas op 
lange termijn verwezenlijkbaar te 
zien, en om taktische redenen ne
men ze genoegen met minder maxi
male oplossingen, op voorwaarde 
dat deze in dienst gesteld worden 
van hun maximale oplossing. 

Men dient af te wachten wat het 
. kongres zelf van deze verslagen zal 

maken. Doorgaans worden de ver
slaggevers gevolgd maar niet altijd. 
Zal de matigingstendens in de tak-
tiek het halen ? De vrees voor de 
M.P.W. moet nog tamelijk groot zijn 
in linkse waalse middens, al hoor
den we de laatste tijd niet zoveel 
meer van Genot en gezellen. Is dat 
een bedrieglijke rust ? Verviers zal 
ons daar denkelijk het antwoord op 
op verschaffen. Reeds nu kan men 
echter een voorzichtige pronostiek 
maken : vermits de waalse socialis
ten vermoedelijk om taktische rede
nen genoegen zouden nemen per 
etape te gaan werken, is een kom-
promis in de schoot van de B.S.P. 
vandaag geloofwaardiger (daarom 
niet zekerder) dan nauwelijks een 
maand geleden. We kennen immers 
het gehele vlaamse socialistische 
standpunt en het halve waalse. Is er 

STAKING 
De vruchteloze bemoeiingen van 

de grote vakbonden om het werk 
van derden in de elektriciteits- en 
gassektor te beperken (uitgeven yan 
werk door onderaanbesteding aan 
derden, waardoor het eigen perso
neel uit de gas- en elektriciteitssek-
tor zich terecht benadeeld acht) 
hebben tot een konflikt geleid, 
waarbij Gaselco (A.B.V.V.) zonder 
aanzegging tot de aktie is overge
gaan en Elcogas (A.C.V) een natio
nale stakingsaanzegging indiende, 
evenwel met een beroep op een be
middelaar. Een totale staking in 
deze sektor bedreigt de industrie 
met lamlegging waarbij 700.000 
werknemers betrokken zijn. Het 
A.C.V. neemt een gematigder stand
punt in dan het A.B.V.V. wat de 
voorgestelde oplossingen betreft. 
Onder de stijlregering stellen we 
n.a.v. dit konflikt nogmaals de slor
digheid zoniet de verwaarlozing op 
sociaal-ekonomisch vlak vast, in 
schrille tegenstelling met de « roe
rende > bezorgdheid van deze rege
ring voor de kapitaalkrachtigen. 
Hoe het A.C.V. zijn steun aan dit 
kabinet in overeenstemming brengt 
met zijn beginselen en aktie, blijft 
een raadsel, tenzij men de politieke 

gebondenheid van dit sindikaat voor 
ogen houdt. Aan deze vaststelling 
wijzigen nationale en gewestelijke 
studiedagen (Brussel en Westhoek) 
weinig, ook al was vooral de studie
dag over de Westhoek revelerend 
voor de verwaarlozing van vlaamse 
gewesten ten voordele van waalse. 
Dit laatste werd er niet zo uitdruk
kelijk bij gezegd. 

KONGO 
De uitwijzing van het hoofd van 

de belgische technische hulp volgde 
op de akte van beschuldiging ten 
laste van België door de vaste kon-
golese UNO-afgevaardigde. Het ge
sprek met Kongo stokt dus voort. 
Dat belet niet dat Brussel toch ze
kere kategorieën technische hulp
agenten, meestal onderwijskrachten 
naar Kongo laat vertrekken, voor
lopig zonder hun gezin. Een half
slachtige houding die de onderhan-
delingspozitie van Brussel opnieuw 
verzwakt. Het belgisch regime heeft 
nog geen lessen geiTóeg gehad. Of 
klampt men zich heimelijk vast aan 
het geval Schramme, wiens evakua-
tie nog steeds niet begonnen is, hoe
wel zijn militair en politiek avon
tuur uitzichtloos blijft ? 

VORSTENHUIS 
Vermoedelijk is het bericht over 

de ruzie tassen koningin Fabiola en 
haar moeder eerder thuis te wijzen 
in de roddelpraat dan in de ern
stige berichtgeving. Toch is er nooit 
rook zonder vuur. Dat is gebleken 
in de zaak prins Karel, waarvan 
meer en meer vast staat dat de ge
wezen regent in geval van een pro
ces aan het kortste eind zou trek
ken. Zeker is dat er aan belastings
ontduiking door de begunstiger en 
de begunstigden is gedaan, alsmede 
aan niet-naleving van de wettelijke 
verplichtingen nopens kapitaaluit-
voer. Het hele geval en de behande
ling door het gerecht (op de toppen 
van de tenen) bewijst nogmaals dat 
ondanks de wet leden van het ko
ninklijk huis meer mogen doen dan 
een gewone burger. Een huis, dat 
het cement heet te zijn van het uni
taire vaderland, maar welk cement 
uiteenbrokkelt dat het een lieve lust 
is. Gans het geval Karel is een lange 
aaneenschakeling van vergissingen 
en van wereldvreemdheid, die kul-
mineren op een keerpunt in het 
bestaan van deze staat, waarvan de 
kunstmatige eenheid zeker niet ge
diend is met financiële schandalen 
van prinselijke allure en alkoofge
heimen op hoog niveau 

P.D. 



(vervolg van blaz. 3) 
' WaT exeueens een nieuwe vraag \\aaid is, 
fel de samenstelling van de groep Schelde-
iDijle. Zitten daar alleen dwazeriken in, 
flie zich bezig houden met de studie van 
Bulk absurd en zelfs kinderachtig plan ? 

Wat het Kanaal betreft wijzen we er op 
dat zowel Amsterdam als Rotterdam hon
derd jaar geleden al door kanalen van 20 
en van 42 km. met de zee verbonden zijn 
en dat het diepzcekanaal ongeveer 80 km 
lang zou zijn. 

De haven van Zeebrugge is inderdaad 
moeilijker toegankelijk te maken voor grote 
•chepcn als die van Duinkerke. Dat weet 
iedereen. Doch zij is ervoor toegankelijk 
te maken. De enen zeggen door investerin
gen van 5.6 miljard, anderen zoals De Sae-
ger spreken \an 20 - 25 miljaid. X'olgens 
De Saeger, aangehaald door senator Joris-
«cn, zou het diepzeekanaal (400 meter 
breed, 25 meter diep) 40 miljard kosten'. 
Ongeveer zoveel als de 30ute de Wallonië. 

In hci/cll'dc verband kannen we ero]3 
vijzen dat liet T.V.-programma van Mau-
rits de Wilde over havenproblemcn niet 
mag uilgezonden worden omdat vooraan-
«laanden zich zouden uilspreken ten voor
dele van het Dicpzeekanaal. Heeft minister 
De Saeger ook hier de hand in hot spel? 

• BENOEMING BIJ DE POST 

minister maisse 
IS een 
schuinloper 

(g.e.) In een artikel in de « Gazet van Ant
werpen » van 30 oktober kwam aan het 
licht dat de liberaal Maisse een eentalige 
\\'aal op de tweetalige post van direkteur 
(e Brussel X zou benoemen. Hij zou daar
bij handig de taalwetgeving pogen te om
zeilen, klaarblijkelijk met het argument dat 
er nog geen taaleksamens werden afgeno
men. Het is juist dat, zoals de «Gazet > 
schrijft, voorlopig geen benoeming mag ge
daan wolden indien de kandidaten niet 
aan de wettelijke vereisten voldoen. Wel 
ïou men zich hoogstens kunnen steunen op 
de wetge\ing van 1932 en in dat geval een 
kandidaat benoemen die onder dat stelsel 
reeds tweetalig was. De tans voor de post 
van direkteur te Brussel X vooropgezette 
ambtenaar kan ook onder dat stelsel geens
zins in aanmerking komen, daar hij noch 
in rechte noch in feite de nederlandse taal 
machtig is. Indien de minister niettegen
staande alles de ruchtbaar gemaakte benoe
ming toch zou doordrijven aan de top van 
een dienst waar meer dan 2.000 personeels
leden van het hoger kader werken en waar
van de 3/4 Vlamingen zijn, dan zal hij 
zich openbaren als een der meest onbe
trouwbare figuren uit deze regering. Maar 
de Vlamingen zullen het daarbij niet la
ten. Eon scherpe reaktie zal losbarsten en 
de minister zal te gepasten tijde in de Ka
mer geïnterpelleerd worden. Ministers die 
zich tot onwettelijklieden lenen, kunnen 
niet ongestraft verder gaan, al moesten zij 
er hun « job » van « plaatsbezorger » bij 
inschieten. 

• DE VIERDE VOLMACHTENTREIN 

v.d.b. niet 
meer 
haastig 

(led.) De vierde trein \olmacluen is gestart 
met een snelheid die omgekeeid evenredig 
is aan de snelheid waarmee de belastingen 
«1 de werkloosheid zijn gestegen. Het ritme 
waarmee de volraachtentreinen rijden is te
vens een logenstraffing van de hoogdrin
gendheid waaimee begin dit jaar \ 'an den 
Boexnants uitpakte. Inderdaad, als de iaak 

zo hoogdringend was, waarom duurt het 
dan zo lang \ooraleer de regering van haar 
volmachten ten \olle gebruikt maakt? De 
vijfde en laatste trein zou aldus pas op 13 
no\ember vertrekken, daags voor het ver
strijken van de termijn der volmachten. We 
kunnen dus vaststellen dat de regering de 
tijd die haar ter beschikking stond voor hel 
toekennen der volmachten (2 maanden) 
niet heeft gebruikt om de materie af te ba
kenen en de technische voorbereiding te 
doen van hetgeen ze in \olmachbesluiten 
wou gieten. 

De vierde trein maakt geen brokken. Hij 
heeft voornamelijk betrekking op sociale 
aangelegenheden, die de regering ook had 
kunnen regelen zonder \olmachten en mis
schien zelfs met een giotere meerdeiheid 
dan deze, waarmee ze de volmachten af-
divong. 

In feite wordt bevestigd wat we van 
meel af sthieven : de regering heeft hoofd
zakelijk de volmachten geëist om haar ei
gen meerderheid bepaalde onaangename 
pillen te doen slikken en vervolgens om de 
ekonomisch-financiële bevoordcliging van 
Wallonië mogelijk te maken, niet of slechts 
voor een zeer klein gedeelte door toepassing 
van'de bekende wetten, doch via de vol-

madilen. Ze heeft « bij volmacht j> geput 
uit het onlangs opgericht Fonds voor Eko-
nomische Expansie, dal gedeeltelijk gespijsd 
wordt met de opbrengst van de nieuwe be
lastingen, zoals we vorige week op pagina 
8 van ons blad hebben belicht. 

Ten overvloede wordt dit laatste opzet 
nog bewezen door de praktische uitschake
ling van het ekonomisch progTammatiebu-
reau, waardoor de gewestelijke ekonomische 
expansieplanning volledig in de war werd 
gestuurd, met dien verstande evenwel dat 
zulks ten nadele van Vlaanderen en ten 
voordele van Wallonië gebeurt. 

De vijf volmachttreinen hebben bewezen 
dat de regering en haar meerderheid de vol
machten alleen in funktie van zicli zelf en 
\ an de waalse ekonomie nodig hadden. Dat 
blijkt uit hun inhoud : werkelijke volmachf. 
politiek voor het opleggen van abnormaal 
hoge fiskaliieit en draineren van de op-
breng.st naar een « schroomvalligheid » 
waar het sociale en andere « ongevaarlijke » 
terreinen betreft. Dat blijkt ook uit het 
ritme en de volgorde. Eerst' en vrij vlug 
kv^amen de fiskale treinen, met benadeli-
ging van de overgrote meerderheid van de 
bevolking en bevoordcliging van de kapi
taalkrachtige minderheid. Alles werd afge-

WILLY DE CLERCQ 
In luat voor een zot apeland leven wij eigenlijk ? Als je aan een buitenlander 

moet uitleggen hoe het hier gestaan en gelegen is met taalkwestie en vlaamse 
beweging, dan wordt je al na een paar minuten gewaar hoe drommels lastig 
dat is: meerderheden die minderheid zijn, minderheden die meerderheid zijn 
en iedereen die beiveert uiteindelijk tóch minderheid te zijn. Dat zijn dan nog 
maar de héél grote lijnen; van zodra je afzakt naar détails ben je helemaal 
verloren. Geen mens die er niet dagelijks inzit — en uiteindelijk zelfs jijzelf 
niet — geraakt daar nog uit wijs. 

Neem nou het windei van Ie ntouton frisé te Ronse. Wat ging De Clercq 
te Ronse doen ? Hij ging er een spreekbeurt houden naar aanleiding van zijn 
aanstelling tot ere-voorzitter van het plaatselijk Willemsfonds. Wat is het Wil
lemsfonds ? Een liberale vlaamse kultuurvereniging, die behoort tot de voor
naamste organizatoren van de 5 novembermarsj. Wie is de heer De Clercq? 
Vice-premier in de huidige regering en grote man-naast-VanaudenlA)ve in de 
P.V.V., die de 5 novemberbetoging beschouwt als hel voorgeborchte van de 
incivieke hel. 

Moet er soms nog een tekeningetje bij? Het zou hoogst wenselijk zijn, 
want in zo'n ronsense duisternis zou een kat haar jongen niet terugvinden. De 
Clercq aanvaardt het ere-vc^rzitterschap van een plaatselijke Willemsfondsaf-
deling: zoveel is zvel duidelijk. Maar over het waarom van een dergelijke straffe 
kombinatie: mystère et boule de gomme. Kurieus land met kurienze vlaamse 
strijdverenigingen en met zo mogelijk nog kurieuzer vice's... 

Laat ons echter niet trachten de geheimen van de blauwe logika te door
gronden, doch laten we ons beperken tot de feiten. De uiteraard wehprekende 
feiten, want het gaat \)m de ronsense spreekbeurt van de gekrulde TV-ster, 

De Clercq is het daar aan die blauwe would-be-marsjeerders eens piekfijn 
gaan uitleggen. Marsjeren? Allemaal al lang overbodig! Protesteren? Waar
om toch, in godsnaam ! Vlaamse Beweging ? Waar-dadde-gij-nog-van-klapt ! 

Immers, zo zegde de vice, « de strijd die onze ouders en grootouders gele
verd hebben om hun bestaansrecht als vohvaardige burgers van dit land te 
veroveren, lcA)pt op zijn einde >. Blijkens de krantenverslagen hebben de brave 
Willemsfondsers deze verklaring zonder enig protest over hun zïuaarpeinzende 
en van eeuwigheid omtogen hoofden laten gaan. Zijn ze er dus akkoord mee? 
Zijn ze akkoord met deze lipische anti-vlaamse benadering van de vlaamse be
weging ? Zijn ze het er over eens dat in de tijd van vader Conscience er misschien 
zo nu en dan wel een anti-vlaams maheuvretje gebeurde, maar dat vandaag < de 
strijd op zijn einde > mag hpen? Stemmen ze er mee in — en zwijgen is 
iiistemmen — dat de vlaamse beweging destijds (maar dat is, zegt ook de iLibre> 
iedere dag, al héél lang geleden) misschien wel een beetje zin had, maar dat 
het vandaag amen en uit moet zijn met agressiviteit, want dat wij onze rechten 
ver-wor-ven heb-ben ? 

Of zijn ze integendeel van een 'tegenovergestelde mening ? Want véél keus 
hebben ze niet. Ofwel heeft De Clercq gelijk. En dan hebben de marsjeerders 
van 5 november ongelijk, en onder die marsjeerders ook de Willemsfondsers. 
Het blauw dilemma te Ronse laat zich eenvoudig omschrijven als volgt: indien 
het Willemsfonds gelijk heeft, dan is De Clercq een leugenaar en don zijn wij, 
i\>mense Willemsfondsers, stapehot een dergelijke vent tot ere-voorziller te bom
barderen. 

Schreven -we al niet hoger, dal we in een zot apeland leven? 

Vandaag de dag is Willy De Clercq al een heel stukje voorzichtiger gewor
den dan vroeger. De ere-voorzitter van het ronseme Willemsfonds heeft destijds, 
anno 1959 als ons geheugen ons niet in de steek laat, samen met zijn P.V.V.-
spitsbroeder Merchiers te Gent nog op het podium gezeten in een meeting 
waarop de algemene tweetaligheid in Vlaanderen iverd verdedigd. Die meeling 
werd Poen groitdig overhoop gehaald door vlaamse studenten, die zich met ver
valste toegangskaarten een plaatsje in de zaal hadden veroverd. 

Zo gortig gaat het anno 1967 niet meer. Want tussen 1959 en 1967 is er 
heel wat gebeurd. Zo onder meer de beslissende Volksunie-doorbraak in Vlaan
deren. Zelfs de predikanten van de algemene tweetaligheid doen het nu voor
zichtiger : ze beperken «• zich toe om, onder luid gejuich van de hele francofone 
pers en ^nder goedkeurend gegrinnik van de diesterse kozak, te zeggen « dat de 
stnjd op zijn einde loopt >. 

^ Welaan, ronsense Willemsfondsers, gaat gij morgen zondag ook windeieren 
''i.'gc/i ? Of loopt gij naast ons te Annverpen ? 

dio Genes. 

wenteld op de indireklc belastingen, zonder 
om te zien naar de gevolgen in de prijzen-
vorming, mei al de vei mindering van koop. 
kracht vandien, er werd goeddeels voorbij
gegaan aan de direkte belasiingen. 

Tans zeer laat komen de volmachttreinen 
« waar de regering haar schroom voor de 
parlemenlaire instellingen kon tot uiting 
brengen •», zoals dat zo schoon geformuleerd 
wordt. Om het lapidair te zeggen : de snel
trein voor de armen, de omnibustrein voor 
de rijken. Eenmaal is geen gewoonte... 

In hoever de geiuchten juist zijn over een 
eventuele verlenging van de volmachten tot 
31 december kunnen we momenteel niet na
gaan. Indien de regering werkelijk met der
gelijk inzicht bezield is, dan vragen we ons 
toch af hoe lang een partij als de C.V.P. — 
die beweert een demokratische partij te zijn 
— een grondbeginsel van de parlementaire 
demokratie zal laten verkrachten. De P.V.V. 
is natuurlijk sinds Knokke een partij ge
worden die duidelijk van de demokratische 
beginselen afstand heeft genomen. 

• OOSTVLAAMSE PROVINCIERAAD 

v.u. klopt 
eens te meer 
de p.v.v. 

(m. stals) De bespreking van het begro-
tingsontwerp voor 1968 in de Provinciale 
Raad van Oost-Vlaanderen werd geken
merkt door het hoogstaand peil en de hoffe
lijke sfeer van de debatten. De verdienste 
hiervoor komt ongetwijfeld in grote mate 
toe aan de V.U.-fraktie, die nogmaals be
wezen heeft dat oppozitie voeren en louter 
negatieve kritiek uilen twee verschillende 
zaken zijn. 

In dit verband kan o.m. de belangwek
kende tussenkomst worden geciteerd vao 
ons provincieraadslid Oswald Van Oote-
ghem betreffende de ekonomische proble
men van Oost-Vlaanderen. De talrijke 
pozitieve suggesties die ter zake door de 
V.U.-woordvoerder werden gedaan, genoten 
de algemene instemming en werden zelfs 
door Bestendig Afgevaardigde De Wilde 
bijgetreden. Ook verscheidene andere V.U.-
voorstellen, waarvan in dit kort bestek 
moeilijk een volledig overzicht kan worden 
gegeven, werden door de Deputatie weer
houden voor verder onderzoek. 

Tegenover deze V.U.-aktiviteit viel des 
te meer de passiviteit op van de andere op-
pozitiepartij, de P.V.V. Alleen bij de stem
ming over de motie betreffende de over
heveling van Leuven-Frans slaagden de 
neo-liberalen er in zich te doen opmerken, 
zij het dan in zeer ongunstige zin. Al met 
al wordt het van langs om meer duidelijk 
dat deze < brusselse > partij in een vlaamse 
provincieraad doodgewoon niet tuishoort. 

Wat de diverse moties betreft die, zoals 
ieder jaar, op het einde van de zittijd door 
de Raad werden aangenomen, was ook hier 
de bijdrage van de V.U. zeer pozitief. Over 
de motie betreffende de universiteiten van 
Leuven en Brussel (een V.U.-initiatief) had
den wij het reeds vroeger. Verder waren er 
moties betreffende : de oprichting van een 
afdeling « Vertalers en Tolken > in het Pro-
vinciaal Handels- en Taaiinstituut te Gent, 
de dekoncentratie en de decentralizatie, de 
ekonomische expansie van Oost-Vlaande
ren. 

In verband met deze laatste motie dient 
vooral te worden aangestipt dat de Provin
cieraad van Oost-Vlaanderen zich o.m. uit
spreekt ten gunste van het voorstel betref
fende het overbrengen van de maatschappe
lijke zetel van de bedrijven naar de plaats 
van de uitbating. Zoals men weet, gaat het 
hier in feite om een weuvoorstel dat des
tijds door partijvoorzitter Van der Eist in 
het parlement werd ingediend. 

.Anderzijds werd in de bedoelde motie, 
op voorstel van de C.V.P., een passus op
genomen waarbij aan de regering gevraagd 
wordt « passende maatregelen te nemen op
dat de regionale initiatieven tot ontplooiing 
zouden kunnen komen en niet zouden wor
den afgeremd >. Zelfs de eigen partijgeno
ten van Van den Boeynants schijnen klaar
blijkelijk eerder Hugo Schiltz te geloven 
dan de eerste-minister._ 
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WAALSE SUGGESTIE 

In de rubriek « Libres Opi
nions » van het franse dagblad 
Le Monde klaagt Lucien Ou
ters, sekretaris-generaal van 
« Renovation Wallonne » 
steen en been over de teloor
gang van de waalse ekonomie. 
Over de recente bevoordeliging 
van deze ekonomie door de \ ol-
machtregering zwijgt hij in al
le talen. Op het einde van zijn 
klaagepistel schreef hij echter 
ook nog het volgende : « Op 
300 km. van Parijs strijdt een 
volk van 4 miljoen mensen, 
franstahg sinds 7 eeuwen, voor 
zijn bestaan in het Europa van 
morgen. Is dat voor Frankrijk 
en de Fransen een onbelang
rijk onderwerp ? ». We verleg
gen de vraag met : is dat voor 
de Gaulle geen tema om te pe-
roreren te Rijsel of ergens 
vlak ten zuiden van Wallonië 
over frans Wallonië ? 

Stel dat een vlaamse perso
naliteit het zelfde schrijft in 
Nederlands voornaamste krant, 
Wallonië en Frankrijk te ver
vangen door Vlaanderen en 
Nederland... 

ZE MOGEN... 
Ja, de leden van de vlaamse 

C.V.P.-parlementsfraktie mo
gen nu toch opstappen in de 
betoging van morgen te Ant

werpen « op eigen riziko » zo
als een katoliek vlaams blad 
gewild of ongewild ironisch ti
telde. Welk riziko ? Om door 
een of andere betoger voor 
« lauwaard » uilgekreten te 
worden ? 

De vlaamse C.V.P.-parle
mentsfraktie werd feitelijk ge
dwongen bakzeil te halen door 
de afkeuring in eigen pers en 
bij het publiek van haar schrik-
refleks en door de geleidelijke 
afbrokkeling van haaf « neen-
front », waarbij de C.V.P.-Ant-
werpen de toon aangaf, en 
het bruusk ontslag van senator 
Vanden Daele nog een paar 
slaapkoppen meer wakker 
schudde. Want heel het ver
loop van deze belachelijke ge
schiedenis heeft bewezen, dat 
de vlaamse C.V.P. alle kont*kt 
met de vlaamse opinie heeft 
verloren en dat vooral de lei
ding geen politiek « Finger-
spitzengefühl » meer bezit, als 
ze dat ooit heeft bezeten. 

...INDIVIDUEEL 
MEE OPSTAPPEN... 

Een klein kind had nochtans 
kunnen zien dat er veel in 
Vlaanderen is veranderd. Na 
Knokke en Klemskerke wist 
toch iedere waarnemer dat de 
vlaamse socialisten en libera
len zich niet direkt, openlijk 
of verkapt zouden kanten te-

Epiloog vcui een drama : te Brussel u 
haald. 

Innovation » deze week omverge-

gen het minimum-programma 
van dt betoging en dat er zelfs 
een bepaalde vorm van mede
werking zou zijn. De opeenvol
gende publikaties van moties 
uitgaande van het Vermeylen
fonds en het Willemsfonds, de 
aktievere medewerking van 
vrijzinnige of zich tot het so
cialisme bekennende leidende 
personaliteiten had voor de 
kleine « Führers » van de 
vlaamse C.V.P. een voldoende 
vingerwijzing moeten zijn, zich 

DIT VOLK 
Geen mens die zelfs maar enigszins be

naderend de toewijding en de offers 
schatten kan die gebracht werden en wor
den opdat dit, ons volk zou leven. De vele 
eeuw en waarin elke eigen politieke orga-
nizatie ontbrak, waarin ook de ekono-
mische mogelijkheden ten zeerste beperkt 
waren, werden overwonnen. Dit volk ver
dween niet, meer nog : het behield zelfs 
zijn eigen taal. Hoe afgesneden ook van 
het eigen kultuurcentrum in het Noorden, 
hoezeer ook verwaarloosd en terugge
drongen. Wat de keltische koppigheid van 
de Ieren veel minder gelukte, hebben wij 
bereikt : het eigen woord voor het eigen 
hart en voor het eigen levensinzicht be
waren ! 

En hoewel heel deze strijd steeds door 
een minderheid werd gestreden en hij nu 
door een wellicht groter aantal dan ooit 
te\oren ten minste begrepen wordt en ook 
\Nel wordt gedeeld, dreigen nieuwe goden 
ons te verlammen en zo machteloos te 
maken. Geen eigen stamgoden, maar de 
goden die de gehele westerse gemeenschap 
op een eigen manier, op een ander wijze 
de sovjet-gemeenschap beheersen. De uni
versele goden die verder ook wel bijna 
alle andere gemeenschappen en volkeren 
bedreigen. Die misschien elke menselijk
heid in gevaar brengen : de goden van de 
produktiviteit en van het afgewerkte ppo-
dukt. 

Wie lezen kin las : « de goden » en niet 
yonder meer de produktiviteit en het af
gewerkte produkt. Industrie en techniek 
hebben handwerk en handwerkman en 
handwerkkunst verdreven. Op zichzelf 
ook al geen menselijke verrijking, maar 
onvermijdelijk geworden. Om welke rede
nen dan ook. Produktiviteit wordt een 
« god » als dit element onvoorwaardelijk 
alles gaat beheersen en richten. En de 
eredienst die wij aan het afgewerkte pro
dukt bewijzen is de konkrete vorm van 
onze kultus voor de techniek. Waar deze 
goden heersen is wat niet zichtbaar en on
middellijk produktief is, zonder meer 
waardeloos ; is wat niet technisch volle
dig afgewerkt afgeleverd wordt daardoor 

alleen al veroordeeld tot de afvalbak. 
Over de macht van deze « goden •» kan 

getwist worden ; dat zij zich doen gelden 
lijkt wel onbetwistbaar 1 Zelfs in oude en 
taaie instelingen als de katolieke kerk 
die in elk geval reeds vele eeuwen over
leefd heeft, doen deze goden een merk
waardige invloed gelden I Twintig jaar 
geleden schenen pastoors en paters nog 
te aanvaarden dat het « rezultaat » van 
hun werk uiteraard onkontroleerbaar 
was, onzichtbaar. Ook zij leefden wel met 
allerlei statistieken, maar beslissend was 
dit toch niet. Nu krijgt men wel eens de 
indruk dat sommigen de maatstaven van 
de « show-wereld » als beslissend be
schouwen : weerklinkt het applaus, dan 
is het goed en is er « rezultaat », maar 
voor het stille ongenoemde werk zullen 
de kandidaten wel moeilijk te vinden zijn. 
Het loont de moeite niet — en dus moet 
het maar niet. In zijn grote studie « Masse 
und Macht » schreef Canetti in 19C0 nog 
dat het katolicisme door zijn zin voor 
langzaamheid en rust het best weerstand 

ibood aan de overheersing van de massa... 
In 1960 ! En nü ? 

Hier is dit echter niets meer dan een 
voorbeeld : hoe zou onze strijd dan ont
snappen aan die kultus \oor het rezultaat 
en voor het volledig afgewerkte produkt ? 
Als zelf-denkende mensen weten we dat 
geen enkele periode in de geschiedenis 
van de mensen zichzelf als de eindperiode, 
de tijd van het afgewerkte produkt mag 
beschouwen : de straf zou de verstarring 
zijn, de verstarring van de dood. Maar 
toch dromen we, ki massa, altijd weer van 
de tijd dat het eindelijk zal gedaan zijn ! 
Van de tijd waarin we als zeepbellen hel
der en kleurrijk glinsterend in het zon
licht worden geblazen. Gaaf en onver
beterlijk — maar slechts voor één ogen
blik. 

Misschien vindt dit \olk ooit de wég 
naar het gedroomde « paradijs ». In het 
« paradijs » zelf willen leven is « gelo
ven > in de bestendigheid van de zeep
bellen. 

NEMROD. 

niet in een ivoren toren op te 
sluiten en alleszins wekenlang 
niet het beeld te vertonen van 
de bekende ezel die niet weet 
van welke schelf hooi te eten. 
Het ene voorwendsel na het 
andere viel weg : de zogenaam
de aanval van Verhulst op 
Houben, het feit niet vooraf ge
raadpleegd te zijn geweest, de 
schadelijkheid voor de samen
werking met andere partijen 
(sinds wanneer moet een par
tij haar houding afstemmen op 
die van een andere ?). Toen 
bleek welke massale deelne
ming zich aftekende viel de 
laatste rem weg. Zelfs het feit, 
dat de C.V.P.-ers in de zelfde 
betoging zouden opstappen 
met V.U.-ers kon niet langer 
opwegen tegen de argumenten" 
pro. 

...TEGEN 
HUN GOESTING 

Het effekt is echter maar 
half : nu weet iedereen dat de 
vlaamse C.V.P. morgen zondag 
tegen haar goesting zal opstap
pen. We zullen trouwens eens 
hun aantal tellen. Hun organi-
zaties hebben weinig gedaan 
om hun leden tot deelnemen 
aan te zetten. Het publiceren 
van een wens, een goedkeuring 
of een motie is inderdaad on
voldoende om de massa in be
weging te brengen. De werke
lijke inzet is uiteraard door 
het wekenlang getreuzel en ge-
twijfel onmogelijk geweest, zo 
men zich in die kringen daad
werkelijk heeft willen inzetten. 
Het is andermaal de Volksunie 
ge^Veest (de enige partij die 
zich ten volle achter een pro
gramma inzette, dat slechts 
een minimum van haar partij
programma vertegenwoordigt) 
die de organizatie grotendeels 
schraagde en uiteindelijk de 
andere partijen dwong, pozi-
tief kleur te bekennen. Bij ons 
kan men afstand nemen van 
het eigen programma als het 
moet, bij de anderen gebeurt 
dat nog steeds schoorvoetend. 
Intussen, Jan Verroken : wat 
nu ? 

1900 MAN OP STRAAT... 

De indrukwekkende Maas
landbetoging is nauwelijks 
achter de rug of daar verneemt 
de ondernemingsraad van de 
koolmijn te Eisden dat 
in 1986 1,3 miljoen ton kolen 

mag gef roduceerd worden, een 
vermindering van 400.000 ton. 
Daaruit volgt, aldus de mijn-
direktie, dat er 1900 van de 
5300 personeelsleden moeten 
ontslagen worden. Dit diktaat 
van het Kolendirektorium 
werd intussen al door de rege
ring goedgekeurd. Over een 
herplaatsing van die 1900 geen 
woord. 

De « minzame betoging », 
hoe groot ook, heeft dus op de 
heren te Brussel en op het Ko
lendirektorium geen indruk 
gemaakt. Zwartberg dreigt 
zich dus te herhalen. Toen 
de eerste geruchten over af
dankingen maanden geleden 
de ronde deden, zeiden een 
Bertrand en een V.D.B, dat ze 
voorbarig waren. Vandaag 
worden ze_ bevestigd. Enige 
ekonomische en sociale pro
grammalle heeft intussen deze 
regering niet nagestreefd. Van
daar dat men opnieuw in de 
verste verte niet kan zeggen 
waar de eerste 2000 afgedank-
ten een nieuw bestaan moeten 
vinden. 

...SLECHTE STRATEGIE 
Het dringt zelfs tot de grijze 

massa van deze slechte regen
ten niet door, hoe snel een 
nieuwe Zwartbergmentaliteit 
groeit, die deze keer veel ex-
ploziever dreigt te zijn. Men 
zou nog kunnen aannemen dat 
een dergelijk bericht simul
taan bekend gemaakt wordt 
met een duidelijk en konkreet 
bericht over de rekonversie. 
Men zou normaal verwachten 
dat een regering na een massa
betoging in Limburg en vlak 
vóór een tien maal indrukwek
kender betoging die, hoewel on
uitgesproken, ook de vlaamse 
eis tot ekonomische expansie 
onderschrijft, zich wel zou 
wachten juist nu met een der
gelijk besluit voor de dag te 
komen. Geen sprake van : de 
heren zetten onbekonunerd 
hun politiek, hun strategie 
voort, stapelen als het ware op
nieuw de ene blunder van for
maat op de andere. 

Wel bekome het hen. Zwart
berg bewees dat men niet on
gestraft een werkzame bevol
king tart, uitdaagt en treitert. 
De Limburgers hebben uit 
Zwartberg wél lessen getrok
ken, dat blijkt uit him waak
zaamheid- en protestsorganiza-
ties. Vroeger dan regering en 
sjacheraars-met-arbeiders den
ken zal de weerbots komen-
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HUMOR 

De vaderlandse verenigingen 
van de gemeente Esch-sur-Al-
zette in het Groot-Hertegdom 
kunnen er niet mee lachen. In 
hun gemeente werd, onder be
scherming van de belgische 
ambassadeur, een tentoonstel
ling gehouden van belgische 
cartoonisten. Groot was de ver
ontwaardiging van de hertog-
dommelijke patriotten toen ze 
vaststelden dat twee wegens 
kollaboratie vervolgde teke
naars aan deze tentoonstelling 
meededen. 
Grote problemen in een groot 

land ! 

En héél dapper van de patri
otten, die hun onooglijk duits 
dialekt tot « kultuurtaal » heb
ben verheven om toch Goe
the's taal niet te moeten ge
bruiken en om, in hun beste 
school-Frans, te kunnen getui
gen « nous zommes pas dez Al
monds ». 

VEEL VOLK 
Verleden vrijdag en zaterdag 

ging te Antwerpen het provin
ciaal P.V.V.-kongres door. Het 
U'oord werd er gevoerd door 
ministers Vander Poorten en 
Grootjans en door volksverte
genwoordiger Boey. 

Voor dit P.V.V.-kongres van 
Vlaanderens grootste provincie 
waren er al met al 100 (zegge 
en schrijve honderd) belang
stellenden opgekomen. Toen 
de voorzitter van het kongres 
aan het bedankingswoordje toe 
was en gewag maakte van «het 
groot sukses van deze bijeen
komst », bevonden er zich 
juist geteld nog veertig mensen 
in de zaal. Daaronder de spre
kers en de mandatarissen van 
dienst. 

Zoals men ziet : de grote 
P.V.V.-doorbraak na het kon
gres van Knokke is in Vlaande
ren schitterend begonnen. 

VOLMACHTEN 
Men kan zich trouwens af

vragen, wat dat kongres van 

Knokke en de er aan Vanau-
denhove verleende volmachten 
eigenlijk te betekenen hebben. 
Het Liberaal Vlaams Verbond 

voorgezeten door een P.V.V.-
parlementair, heeft stelling ge
nomen ten voordele van de 5 
novemberbetoging. 

Met al zijn volmachten staat 
Vanaudenhove er op te kijken. 

De verdeeldheid in de blau
we rangen kan zelfs door de 
komedie van Knokke niet lan
ger verborgen blijven : achter 
de trikolore schermen leveren 
de P.V.V.-knapen onderling 
slag. 

O heilige « eenheid der Bel
gen » ! 

TABOE ! 
Het Liberaal Vlaams Studen

ten Verbond wenste op het 
antwerps P.V.V.-kongres een 
motie voor te leggen waarin 
pozitief stelling werd genomen 
tegenover de 5 novemberbeto
ging-

De kongresvoorzitter weiger
de dat, onder voorwendsel 
« dat het niet op de dagorde 
stond ». 

De liberale studenten heb
ben hun tekst dan maar onder 
de (weinig talrijke) aanwezi
gen verdeeld, samen met een 
nota waarin zij zich beklagen 
over het totale gebrek aan be
langstelling van de partij te
genover de jeugd. 

O heilige « partij van de toe
komst » ! 

WERKLOOSHEID 
Tussen einde juni 1966 en 

einde juni 1967 is het aantal 
werklozen toegenomen met 
één derde. In dezelfde tijd
spanne is het aantal werklozen 
onder de twintig jaar verdrie
dubbeld. 

In een artikel in het week
blad « Tijd » kloeg V.E.V.-se-
kretaris dr. jur. Valeer Portier 
twee weken geleden dat, indien 
de bevoordeliging van de waal

den metro bouwen middenin oudere stadswijken is geen gemakkelijke onderneming, ten bewijze 
waarvan deze foto uit de brtisselse Schildknapenstraat. 

se ekonomie en de achteruit
stelling van de vlaamse zouden 
voortgezet worden zoals ze 
tans bezig zijn, de rijen werk
lozen in Vlaanderen over af
zienbare tijd weer even lang 
als in het verleden zullen zijn. 

Te voegen bij het dossier van 
de « nieuwe stijl » der huidige 
blauw-gele regering. 

WESTHOEK 
De C.V.P. heeft zich zopas ge

bogen over de problemen van 
de Westhoek. Mooi zo. Maar 
ruim laat ! De hoofdverant
woordelijke voor het feit dat 
deze streek zo lang en zo schro
melijk verwaarloosd werd is 
diezelfde C.V.P. en haar mini
ster : in iedere regering zaten 
er een of meerdere westvlaam-
se C.V.P.-ers; ook vandaag is 
dat het geval . 

De tijd van het «bestuderen» 
der Westhoek-problemen zou 
nu toch al jaren achter de rug 
moeten zijn. Kredieten en hulp 
moeten er komen, geen woor
den. Van woorden zijn de men
sen in de Westhoek al lang zat. 

Ze willen eindelijk wel eens 
C.V.P.-daden zien. En andere 
dan geschenken aan de Walen! 

ZOT ZIJN... 

Terwijl Jan Verroken in zijn 
jongste nummer van de « Ron-
senaar » verder ging met zijn 
geleerde betogen over hogere 
politieke strategie die ieder 
deelneming aan de betoging te 
Antwerpen « spijtig genoeg » 
onmogelijk maakt, vaagden de 
jongste dagen steeds meer en 
meer C.V.P.-afdelingen en -ar
rondissementen de raadgevin
gen van de Staatsman aan hun 
laars. De antwerpse C.V.P.-ers 
verkondigden diametraal het 
tegenovergestelde van de fe
niks uit de zuidvlaamse heuve
len. 

Het geval Verroken wordt 
zéér bedenkelijk en de vraag 
is gewettigd, of er een psichia-
ter aan te pas moet komen. De 
Staatsman schreef nu in de 
« Ronsenaar » dat hij niet naar 
Antwerpen gaat omdat hij een 
« tweede Hertoginnedal » wil 
voorkomen. 

...DOET GEEN ZEER 
Waar hebben we het nu ? 

Wie is verantwoordelijk voor 
Hertoginnedal : de marsjeer-
ders in de brusselse betogin
gen of Verroken en zijn vlaam
se C.V.P. ? Jan Verroken heeft 
lef ! Zijn eigen tekortkomin
gen, zijn eigen kortzichtigheid 
en halfslachtigheid wentelt hij 
met een royaal gebaar af op de 
massa der vlaamsgezinden : 
zij zijn de schuldigen en de 
ezels, niet hij. 

Jan Verroken heeft zoveel 
lef, dat hij zonder te blozen 
durft schrijven over «het twee
de Hertoginnedal » waar hij te
gen is. 

Hij bloosde al evenmin toen 
hij, onmiddellijk na Hertogin
nedal anno 1963, in « De Stan
daard » ellenlange artikels 
schreef om te bewijzen dat het 
akkoord een uitstekende zaak 
was en het werk van grote 
staatslieden. Waarbij hij zich
zelf in alle bescheidenheid re
kende. 

Denkt Verroken nu werke
lijk dat iedereen in Vlaande
ren hetzelfde muizengeheugen 
heeft als hijzelf ? 

BRUSSEL VOLHAR 
Daar de verschillende recente kon-

gressen en de tribulaties van de vlaam
se C.V.P.-frakties in verband met het al 
dan niet deelnemen aan de heel-vlaam-
se betoging op 5 november te Antwer
pen de volle aandacht van de vlaamse 
opinie voor zich opgeëist hebben, heeft 
de brusselse zaak Liénard in Vlaande
ren niet de gewenste weerklank gekre
gen. Wij achten het nochtans wel de 
moeite waard daarop terug te komen, 
omdat Vlaanderen nooit genoeg op de 
hoogte kan zijn van de ware geestesge
steldheid van de brusselse superpatri
otten. 

In globo komt de zaak hierop neer, 
dat de gemeenteraad van Brussel tot 
direkteur-generaal van het openbaar 
onderwijs der stad de eentalige franko-
foon Liénard benoemd heeft, hoewel er 
ook een tweetalige kandidaat voorhan
den was, met name de heer Rigaux. De
ze laatste was nochtans gesteund door 
de P.V.V.-leiding, maar hij is lid van 
het Liberaal Vlaams Verbond, wat na
tuurlijk op zichzelf voldoende was om 
het wantrouwen van de brusselse jran-

kofonen te wekken; het F.D.F, waakte 
en de P.V.V.-frankofonen konden het 
van burgemeester Cooremans gedaan 
krijgen dat de eentalige Liénard werd 
benoemd. 

Vice-goeverneur Cappuyns schorste 
• evenwel die benoeming, omdat de taal

wet voorschrijft dat niemand in de 
funklie van direkteur-generaal van het 
onderwijs te Brussel kan worden be
noemd, zonder via een taaiexamen het 
bewijs van een voldoende kennis van 
de tweede landstaal te hebben geleverd. 

In de daardoor ontstane perspole
miek toont « Le Soir » zich nogmaals 
onder zijn hatelijkste gedaante. Het 
blad schrijft : « De vlaamse bladen be
spreken de zaken op hun manier. De 
brusselse gemeentevaderen pakken uit 
met argumenten waaruit moet blijken 
dat zij alleen gehandeld hebben in het 
algemeen belang ». Volgt dan een lof
lied op de heer Liénard, waarin echter 
angstvallig verzwegen wordt dat hij als 
nederlandsonkundige toch niet de ge
schikte man kan zijn om de leiding 
van het nederlandstalig onderwijs in 

handen te hebben. Maar volgens de 
frankofone logika is een eentalige meer 
bevoegd om de opperste leiding te heb
ben van het onderwijs in de hoofdstad, 
dan een meertalige ! 

En als men weet dat die meertalige 
Vlaming RigaiLx dan nog direkteur is 
van de brusselse normaalschool, doctor 
in de pedagogische wetenschappen en 
doctor in de psichologie, dan kan men 
zich afvragen wie hier terzake terecht 
van onbevoegdheid moet worden be
schuldigd : de heer Rigaux, ofwel het 
kliekje vlaamshatende P.V.V.-potenta
ten die het te Brussel voor het zeggen 
hebben ? 

Naar verluidt zal deze zaak op 2 no
vember in de brusselse gemeenteraad 
opnieuw te berde gekomen zijn en het 
schijnt vast te staan dat het stadsbe
stuur zijn eeiste beslissing zal bevesti
gen, waarna de minister van binnen
landse zaken,^ de Uberaalvlaamsverbon-
der Vanderpoorten, veertig dagen zal 
hebben om de keuze van de stad Brus
sel goed te keuren of te verbreken. In 
dit laatste geval kan de stad verhaal ne

men bij de Raad van State, en indien 
deze op zijn beurt de beslissing vernie
tigt, dan kan de stad iemarid aanstellen 
om de lopende zaken af te handelere, in 
afwachting van een nieuwe beslissing. 
Zoals men ziet staat er een heel hulp
middelenarsenaal ter beschikking van 
wie hooghartig weigert zich aan de bel
gische wetten te onderwerpen. 

Nu doet echter het gerucht de ronde 
dat Brussel, om toch maar zijn zin te 
kunnen doordrijven, van plan zou zijn 
om naast de heer Liénard een taalad-
junkt te benoemen. Dit zou tenslotte 
hierop neerkomen dat de stad Brussel, 
die ieder jaar een beroep moet doen op 
bijzondere rijkstoelagen om haar be
groting sluitend te kunnen maken, nog
maals bij de staat zou moeten gaan 
aankloppen om deze nieuwe last te fi
nancieren, zodat in feite de Vlamingen 
eens te meer in hun zak zouden moeten 
schieten om het verdere saboteren van 
de taalwetten mogelijk te maken. 

Uit du alles blijkt ten overvloede dat 
de stad Brussel geenszins voornemens 
is de belgische taalwetten toe te pas-
sert. Dit is dan het zoveelste bewijs van 
de juistheid van de tezis, die wij hier 
herhaaldelijk hebben uiteengezet, nl. 
dat er met de huidige gemeentebestu
ren van de brusselse agglomeratie geen 
rechttrekking van de scheve taaitoe
standen mogelijk is. 

m.v.d.b. 
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DE V.U. IN DE ANTWERPSE 
PROVINCIERAAD 

Een spuiter heeft eens uitgerekend, dat een V.U.-parlements-
lid gemiddeld 3 tot 4 maal harder werkt dan een koUega uit 
een andere partij. Indien men voor de ProsinciaJe Raad van 
Antwerpen een soortgelijke berekening moest maken aan de 
hand van de gehouden redevoeringen, gestelde vragen en inge
diende moties, wensen en voorstellen, dan zou men tot het 
besluit komen'dat de 11 man sterke V.U.-fraktie gemiddeld 8 
tüt 10 maal harder werkt dan de overige raadsleden... 

Een tipisch incident is wel, dat de reporter van De Stan-
daardgroep niet meer over de zittingen van de raad mag schrij
ven van de grote baas, omdat hij de V.U. te veel in het zonnetje 
letle Gelukkig zijn er nog objektieve verslaggevers (« Gazet 
van Antwerpen » en « Laatste Nieuws » hv.), zodat de V.U. toch 
tot haar recht komt. Want meer dan objektiviteit heeft ze niet 
nodig ! 

Tijdens de gewone zittijd 1907 (oktober) heeft de V.U. een 
tiental voorstellen en moties neergelegd. Alle andere partijen 
samen (C.V.P., B.S.P., P.V.V. en K.P.) : één enkele, die door 
de socio's dan nog zo laat werd ingediend dat ze niet meer kon 
gedrukt en rondgetleeld worden. 

De Volksunie had vooraf, bij de inleidende debatten, reeds 
met niet minder dan drie woordvoerders een veelzijdig l)etoog 
gohouden. Wagemans behandelde de spijtige twisten tussen de 
antwerpse universitaire instellingen, riep de raadsleden op tot 
deelname aan de 5 november-betoging en vroeg kontakt te 
nemen met Oost-Vlaanderen om de problemen van de linker-
Scheldeoever te bespreken. Doevenspeck bereed zijn stok
paardje van de ruimtelijke ordening en Slosse het zijne van 
de politiek die de deputatie voert inzake personeelsaanwer
ving en bevordering. 

Ook Ward Rolus trok herhaaldelijk van leer tegen de wijze 
•VN-aarop sommige benoemingen in provinciale scholen gebeurd 
waren. 

Pol Doevenspeck hield een sterk en goed gedokumenteerd 
pleidooi voor een verhoging van de toelage aan het Rampen
fonds van Oostmalle. De deputatie had inderdaad sleclits de 
som van 1 miljoen bepaald, nog uit te trekken voor de begro
ting 11)07 en waarvan de helft naar Oostmalle zou gaan. Terwijl 
op de nieuwe te bespreken begroting 1968 geen cent was voor
zien. Ondanks het aandringen van de V.U. om ook in 1908 een 
krediet te bepalen, ging de deputatie hier niet op in en werd 
ze gevolgd door een slaafse C.V.P.-P.V.V.-meerderheid, die uit
blonk door haar stilzwijgen en haar onbenulliglreid. 

Verschillende V.U.-mannen voerden het woord bij de bespre
king zelf van de begroting. Volgende voorstellen werden 
gedaan. 
— afschaffing van de onsociale fietsenbelasting (als demago
gisch verworpen) ; 
— verhoging van de nieuwe belasting op de vogelvangst, ten 
einde het aantal vogelvangers te doen afnemen (hierna verder 
besproken) ; 
— besparing van 75.000 fr op de drukkosten door het afschaf
fen van het apart drukken der samengevoegde notulen (wonder 
boven wonder aangenomen door de deputatie !) ; 
•— subsidie van 50.000 fr voor het heel-nederlands tijdschrift 
« Ons Erfdeel » (vervangen door een belachelijke verhoging 
van het aantal abonnementen van de provincie met 12 stuks !) ! 
— subsidie van 25.000 fr voor de provinciale afdeling van de 
Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal (met vage beloften 
afgescheept) ; 
— opneming in de franskiljonse raad van beheer van de Die
rentuin, die elk jaar 500.000 fr toelage krijgt, van een persoon 
uit de Vlaamse kulturele of wetenschappelijke wereld (verwor
pen als fanatisme) ; 
— voorstel met uitgewerkt reglement waarbij een toelage 
wordt verleend aan de handelaars die hun uithangborden wil
len verfraaien en vernederlandsen (verworpen als nutteloos ) ; 
— een wens waarbij de raad aandringt op de bespoediging van 
de studie en de werken voor een nieuwe verbinding van het 
Albertkanaal met de haveninrichtingen (eenparig aangenomen 
na wat achterhoedegevechten van gedeputeerde De Vocht) ; 
— motie van solidariteit met de betoging van 5 november (een 
verhaal op zichzelf, hierna geschreven) ; 
— tekstverbeteringen in belastingsreglementen (naar een kom
missie verwezen). 

Sommige dagen, zoals op 26 oktober, was de V.U. gewoon 
niet uit de eter : met Doevenspeck, Wagemans, Slosse (drie
maal), Draulans, Cauwenbergh en Sels voerde de V.U. het hoge 
woord. Eens te meer bleek de oppozitie van de B.S.P. net zoals 
in de Kamer, akademisch en flauw. Het toppunt was wel dat 
de socialisten, als een schaduw gevolgd door de 2 moskovieters, 
zelfs tegen voorstellen van hun oppozitiepartners .stemden, ook 
als het ging over subsidies aan Ons Erfdeel, gepatroneerd o.m. 
door .1. Kuypers en K. Jonckheere ! 

Bij het uitvoerig betoog door Slosse gehouden ter beteugeling 
van de massale vogelvangst in het noorden der provincie, mag 
een pikant detail niet v\ orden verzwegen : de overgrote meer
derheid van de raad ging volledig akkoord, maar toch stemde 
men tegen het voorstel ! Behalve enkele B.S.P.-ers en P.V.V.-ers 
die vóór de stemming ijlings hun plaats verlieten, niet onop
gemerkt door de pers trouwens. De tekst van de rede werd 
door die pers achteraf gevraag(' zelfs door de verslaggever van 
« Matin-Métropole ». Niet te gc.>j\en ! 

En ten slotte het verbijsterend verhaal van de lijdensweg 
die de V.U.-motie van solidariteit met -de betoging van Antwer
pen heeft afgelegd. 

Daar het de bedoeling was elke fraktie mee te" laten onder
tekenen, werden afschriften bezorgd bij het begin der zitting. 
De C.V.P. en de B.S.P. moesten de zaak wikken en wegen ; de 
kommunisten zeiden wel te kunnen meegaan maar niet te teke
nen en de P.V.V. voelde zich met de rug tegen de muur 
geplaatst. Na twee weken wist de C.V.P. al dat ze zou tekenen. 
De socialisten echter vroegen enkele tekstwijzigingen. Deze 
werden geredelijk aanvaard door de V.U. en de fraktiesekre-
taris Slosse nam het op zich een nieuwe motie te typen, zoals 
ze door de socio"s was gedikteerd. Toen de V.U. de volgende 
dag de tekst ter ondertekening aanbood, bleek tot hun verba
zing dat de B.S.P. op een nacht tijd volkomen van mening was 
veranderd en dat er geen sprake kon zijn van een onderteke
ning der motie ! Waarschijnlijk waren bevelen ontvangen van 
« hogerhand » ? Een tweede maal stond de V.U. verbaasd, toen 
ze hoorde dat de P.V.V. wel zou tekenen. 

Maar de duivel was ermede gemoeid : de motie was niet 
meer ontvankelijk gelet op de verstreken tijd, en ondanks het 
ultieme pleiten van de twee advokaten der fraktie, bleek de 
voorzitter van de raad onvermurwbaar. Daarop besloten de 
C.V.P. en de V.U. elk een gelijk perskommunikee uit te geven, 
dat trouwens ook door de radio werd uitgezonden. Eerst wilde 
men zulks met de P.V.V. samen doen, maar plots was de goes
ting van de mannen van Vanaudenhove om iets te ondertekenen 
over... 

Met deze tribulaties, die zich in de wandelgangen afspeelden 
voor het grootste deel, kwam dan het einde van de gewone zit
tijd, die eens te meer het bewijs leverde van de energie en de 
aanvalskracht der Volksunie. 

HET VOOR 
Verleden zondag was er, om-

v\ille van het samenscholings-
\ei-bod dat de vilvoordse burge
meester had uitgevaardigd, in de 
wijk « liet Voor •» een levens
groot legertje van rijkswachters 
en politie samengetrokken. 

Het bleek boter aan de galg te 
zijn : volksvertegenwoordiger 
Goemans en Wilm Macs betoog
den tóch, zij het dan op hiui nia-
n.er. 

Ze kwamen naar Vilvoorde, ge
volgd door enkele tientallen be
togers, om er een « manifest aan 
de kerkeliike en burgerlijke over
heid » van de stad te overhandi
gen. 

In dat manifest werd o.m. ge
zegd (lat, om tijd te geven aan de 
tans plaatsgrijpende onderhande
lingen, er twee zondagen niet 
zou betoogd vvoidon. Indien de 
Vlamingen geen xoldoening krij
gen, hernemen de betogingen. 

ADEMPAUZE 
Zo is er in Het Voor een adem

pauze ingetreden. Ook tijdens de 
antwerpse betogingen aan de H. 
Geest- en St Jozefkerken is er 
destijds zo'n onderbreking ge
weest die de definitieve regeling 
voorafging. Gaat het te Vilvoorde 
dezelfde weg op ? Of zal er later 
verder moeten gemanifesteerd 
worden ? 

Dr Goemans en Wilm Maes 
overhandigden het manifest even
eens op he* aartsbisschoppelijk 
paleis te Mechelen. 

Ook verleden zondag werd de 
« franse » mis in de wijk Het 
Voor gelezen in het Latijn, zon
der preek. Afwachten op wat er 
verder gebeurt is nu de bood
schap. 

« N I E T I N E I G E H N A A M » 
Te Kontich, zoals in talloze an

dere gemeenten, werd ter voorbe
reiding v.d. 5 novemberbetoging 
een paneelgesprek ingericht 
waarop woordvoerders van de 
verschillende partijen stelling na
men ten opzichte van de beto
ging en het programma. 

Er bleek een vrij grote over
eenstemming tussen de sprekers, 
waaronder Hugo Schiltz voor de 
Volksunie. 

Voor de B.S.P. voerde senator-
burgemeester Dequeecker van 
Deurne het woord. Onthouden 

we uit die toespraak vooral dat 
hij herinnerde aan de vlaamse 
eensgezindheid rond Borms bij 
de verkiezingen van 1928. 

P.V.V.-senator Poma betreurde 
« dat hij niet als vertegenwoor
diger van de P.V.V. kon spreken, 
doch alleen maar in eigen naam». 
Hij verklaarde zich voor de rest 
akkoord met wat de overige 
sprekers over Leuven en Brussel 
hadden gezegd. 

ELIUJK OF HIET ? 
We willen Poma nu eens niet 

belachelijk maken omdat hij al
leen riiaar in eigen naatn kon 
si)reken en daar in zekere zin te 
Kontich dus als partijloze stond. 

Integendeel ! De man heeft 
naar onze mening gelijk gehad 
dat bij.uitdrukkelijk verklaarde, 
alleen in eigen naam te spreken. 

De woordvoerders van de twee 
overige grote partijen zegden dat 
niet. En toch is het duidelijk dat 
ook zij alleen hun eigen (simpa-
tiek en moedig) standpunt verde
digen ; hun partij houdt er een 
héél andere mening op na. 

De verklaring van Poma had 
het voordeel dat er, wat hem be
treft, alvast geen verwarring ont
stond. En wat ons betreft : is de 
P.V.V. de meest anti-vlaamse der 
drie grote, de twee anderen zijn 
voor geen spier te betrouwen ! 

FRANS GETUIGENIS 
Het bekende franse katolieke 

blad « Témoignage chrétien > 
wijdde een echo aan de taalstrijd 
rond de missen in de parochie 
Het Voor. 

Volgens « Témoignage chré
tien » wordt deze parochie voor 
meer dan drievierden bewoond 
door franstaligen. 

Waar die franse katolieken hun 
licht gaan opsteken voor ze der
gelijke onzin .verkopen, is .met; 
een ook duidelijk : bi] de brus-
selse vendelzwaaiers met een 
franse vlag en de zangers van de 
« Marseillaise ». 

WAALSE PROBLEMEN 
De heren Glinne, Humblet en 

Moreau — alle drie rasechte, 
onvervalste Walen — hebben een 
debat gehouden over de waalse 
problemen. Dat is volkomen hun 
recht en we hebben daar niets op 
tegen in te brengen : de Walen 
over hun problemen en wij over 
de onze, zo hoort het. 

Er is een kleine « maar » bij. 
De drie heren hielden dat debat 
op uitnodiging van de « cercle 
des sciences ijolitiques et socia-
les de runi\ersité de Louvain > 
in de vlaamse stad Leuven. Onze 
gastvrijheid heeft er eens te 
meer toe geleid dat het « priorité 
pour Ia Wallonië > op vlaamse 
bodem kon weerklinken. 

Wij moesten zo eens een fla-
mingantisch debat te Luik gaan 
organizeren : er zou een gedon
der opgaan ! 

DEUR TOE ! 
Verleden week woensdag gin

gen een dertigtal arbeideis te St 
Niklaas normaal naar hun werk 
in een door Amerikanen opge
richt fabriekje van broedmachi
nes in het pAiropapark te St Ni
klaas. Tot hun niet geringe ver
bazing en ontsteltenis bleken ze 
voor een gesloten deur te staan : 
ze konden de fabriek niet bin
nen. Wedra bleek dat het ameri-
kaans bedrijfje over de kop was 
gegaan en dat de bedrijfsleiding 
met de noorderzon verdwenen 
was, uitgerekend één dag voordat 
de lonen en wedden dienden uit
betaald te worden. 

Eén van de vele schaduwzijden 
van buitenlandse industrievesti
gingen : over de solvabiliteit van 
de investeerders weet men vaak 
zeer weinig en de bedrijfsleiding 
kan ongestoord verdwijnen zon
der rekenschap te moeten geven. 

Het is niet al goud wat blinkt 
met die buitenlandse onderne
mingen ! 

AMIS DE LOUVAIN 
De voorzitter van deze fransta-

lige vereniging die de expansie 
van Leuven ten nadele van de 
Vlamingen voorstaat, de h. Per-
soons heeft te Namen nog eens 
beklemtoond dat er van een wij
ziging te Leuven geen sprake kan 
zijn. Hij wordt vanzelfsprekend 
met instemming door de frans-
talige pers geciteerd, vooral de 
Libre wijdde veel aandacht aan 
deze uiteenzetting. De h. Per-
soons is niet alleen voorzitteit 
van deze frankofone strijdvereni-
ging, hij is ook lid van het na
tionaal komitee van de C.V.P. 
Misschien is het bij de h. Per-
soons dat de partijvoorzitter in
spiratie heeft gehaald voor zijn 
berucht Leuven-plan. Het zijn 
inderdaad niet de tuisblijvende 
Verrokens en konsoorten die het 
C.V.P.-beleid bepalen. 

De herfst is niet alteen de tijd van het vallen der bladeren, maar u^r. , „ , . de grote legermaneif 
vers. Ve boeren weten er van mee te spreken 1 
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Sinds 1830 droomt elke vlaaiiisgezinde ervan, de vlamnse massa voor 
de Vlaamse Beweging te veroveren. 

In de eerste tientallen jaren van strijd en ook later in moeilijke ja
ren is het vaak bij de drootn gebleven en werden de vlaamsgezinden bij 
anti-vlaamse offensieven even vaak in getto's teruggedrongen. De periode 
onmiddellijk na de jongste oorlog en de periode bij het ontstaan van de 
Volksunie was een getto-periode. 

Wij hebben er even standvastig als noodgedwongen in gestaan, maar 
ons doel was het steeds de muren die ons van de vlaanise massa geschei
den hielden te slopen en met onze strijd naar het hart van de massa te 
tasten. 

De muren zijn gesloopt en we zijn in opmars naar de massa en met 
een gedeelte van die massa. Dat men de massa geen ideologische leer
boeken moet verkopen is duidelijk; geen enkele ideeënstrommg heelt 
dit ooit gekund. Men moet de massa winnen voor enkele wezenlijke idee
ën, voor de kern van de zaak. 

Het is \oor de kern van de \ laamse 
7aak dat men het hart van de vlaanise 
massa moet winnen. En die kern is de 
gelijke behandeling \ a n de taalgemeen
schappen in dit land en de eigen staais-
sirukiiuu \oot onze volksgemeenschap. 

De mars \ a n 5 november is een nieii-
A\e etappe in die strijd. 

De tegenstanders van de optocht wor
den tans door de beweging gewoon weg
gespoeld. Het is normaal. Instinktief 
voelt de massa en de echte propagandist 
aan, dat strijd beweging moet zijn en 
dat gevit rlodelijk is. 

Nog één mars. wat haalt het u i t ? 
"Wat hebben de drie vorige marsen uit

gehaald ? 
Een eerste opivcrping. 
Denkt men dan dat één betoging de 

%ijand \o!ledig uitschakelt? 
Nogal argeloos. Ook deze betoging zal 

dat niet. Maar een massabetoging toont 
aan wat de massa veil en niet wil. En 
wie er uccn rekening mee houdt, hciaalt 
het geldg. 

Theo Lefè\re en Spaak hebben hci 
on(ier\on<Ien onder de \orige legering. 

\ an den Boe\nanis en \ ' dnaudenho\e 
zullen hel nu onder\ inden /o ze niei 
ui t \oeien wat de beloging eisi. 

I t n tweede opwerpiiig. 
Nu betogen \ o o r d e toepassing \an cl." 

nieuwe uialweitcn waar we \oor Hei (o 
ginnedal ttgen waren ? 

Een tipischc drogreden. 
Zekei waieii we tegen de faciljteilen 

in de randgemeenten. En \\e zijn d.it 
l iO'4. 

Het .') noxembeikomiiee is trouwens 
voot de bc}>eiking \an Brussel tot de 
Imidigc 19 geineemcn eii dus tegen de 
facilitcilen en de xeifransing \an i.\t 
landjjeiiiecnien. Dit is nogal duidelijk, 
menen we. 

.Anderzijds zijn ci de laalueHen tr 
Brussel, o.m. de opri tht ing \an tien nr 
derlandsc rijkslagcre sdioleii }x;r j;iai en 
de gelijke veiiioudiiig nedeilaiKis bans 
\ a n de lK)gere geiiiecuietx-ainten Dtze 
weiten woideii niet \<»lledig of hele
maal iiiei UK-gepast. Zoveel betrekkin 
gen \'K)r nedeilandstaligen ? Niet de 
moeite waard om \<K»r te !x-togcJi ? 

D . \ . k . die dit l>eween werkt zidi 
steeds hopelo/er \ast in een kringetje 
\aii ideologische dispuleerders vcxir wie 
de aklic Mezen>xieemd is. /.ij ageren in 
teorieën ! \ \ 'e hebben ook \laan"sc ideo
logische klingeljes aan dat t u \ e l welen 
docKlbloeden. Poliiiek is aklie en "een 
ijdele di^kussje. 

Gelukkig dal sociaal \ooi uiui u \c iiil^ 
nieiiseji als dr. Van Haegendoien. piol . 
Cerlo e.a. zich hiei duidelijk \.\n bew usi 
zijn. 

De \laanise beweging en de sociale 
be^egnig kunnen niet z.onder elkaar. 

De \ooiiiiig.ii)g \,in de ene bexoidert 
de \<K>i uilgang \an de ancleie. 

Zij zijn beide uitingen van de jTjote 
demokratische ontvoogdingsstromiiig in 
Vlaanderen. Wat ons betreli zien" wc 
trouwens niet alleen geen tegenstelling. 
maar wel een onwrikbare eenheid. 

De betoging van 5 november bewijst 
nu al haar nut. 

De C.V.P. is uiteengereten. Teiwijl 
Verroken niet zal meemarcheren maar 
die dag zijn ei zal leggen, stapt Van den 
Daele mee op, e \ a ta l s de C.V.P.-jonge
ren, de C.V.P.-provincietaadslcden vaii 
Antwerpen en de bestuuisleden van de 

biusselse C.\'.P.-afdelingen. De C.\'.P.-
senaior Betq was o p cle voorlichtings
vergadering \ an het b novemberkoinitee 
te Brussel. Hij is senator van de C.V.P. 
\ a n hetzelfde arrondissement waar Ver
roken volksvertegenwoordiger is ! 

Moet hij nu eieren leggen op 5 no
vember of zal hij marsjeren? Wij zullen 
zien. De Bond voor Grote Gez innc i 
marsjeert. Wat zal haar vcwrzilter, 
C.V.P.-volksvertegenwoordigei Van Me-
chelen, doen ? 

De oil ie iele \laaiiise 15.S.P. zwijgt, ma.ir 

AAT NIET MEE 

^n\so 

Neerhof-kampioen Vei roken op 5 november. 

gaf aclitei- de schennen het wachiwoord 
niet te marsjeren. Senator Dequecker, 
burgemeester van Deuriie, doet echter 
mee, evenals vooraanstaande aalstcrse so
cialistische sindikalisien. 

De P.V.\'. is radikaal tegen luaai het 
L.\'.V., met als vooizitter de aalsterse 
P.V.V.-voiksvei legenwootdigci D'Haese-
leer en als oud-voorzittcr ordehandhaver 
minister \ 'an der Poorten, hoopt dat d e 
betoging zal slagen ! Het « Laatsie 
Nieuws )) maakt propaganda voor de be-
tosinsf. 

De Volksunie heeh niet gewacht om 
naast andere viaamsgezinden, hun vrien
den van vandaag en voor velen waar
schijnlijk hun partijgenoten voor mor
gen, de propaganda in gang te steken 
en door te zetten. Hun lovauleit zal o p 
de andere vlaani.sgezindcn een goede in
druk gemaakt hebben. •'>at is werving in 
de beste zin van het woord. 

Wij hei)i)en niet gevraagd dat de be
toging heel ons program onderschrijft, 
ook al zouden we het uiteraard het liefst 
gehad hebben. Wij zijn trouwens niet 
zo argelcjos van te menen dat men met 
één slag alles kan veiwezenlijken. 

De betoging is echter een noodzake-
lijkhcid om Omer Vanaudenhove eea 
tastbaar bewijs te geven dat zijn spelle
tje om een prefascisme in te luiden door 
meer macht te verlenen aan de regerin
gen en dus aan Kapitaal. Hof en aan
verwante leidende kringen achter de 
schermen, geen ingang zal vinden. 

De betoging zal de macht van de de
mokratische Vlaamse nia.ssa aantonen en 
aan de fascisti.sche fransialige brusselse 
leidende kringen laten zien dal Vlaan
deren alles l>ehahe rijp is voor hun 
spelletje. 

Omer Vanaudenhove heeft trouvi'ens 
de zenuwen van de vlaanise massa al t« 
zeer gepiikkeld met zijn anti-vlaamse 
driJAciijen dan dat ze niet zou reageren. 
Hij zal de grote bewerker zijn van het 
sukses van morgen ,5 november. Eerste-
minister Van den Boevnants hc;eft hera 
trouwens door de roof van de vlaamse 
nidustrie nog een handje loegestoken. 
Ook dat heeit de vl.iamse massa met 
^^•ocde vervuld. 

De uitbarsting van het massaal verzet 
zullen ze morgen benieiken. 

De kolonizatie van Vlaanderen nadert 
haar einde. De vertegenwoordigers van 
de brusselse kolonizatoren \ ' anauden-
lio\e en Van den Boevnanis. die hun 
lolleije voor de schermen mogen spelen, 
zullen niet lang meer in staat zijn Vlaan-
deieii te om houden wat geen enkel nor
maal volk onthouden wordt. 

De massale opkomst zal daar ander-
ni.iai een bewijs voor zijn. 

De sitijdbare vlaamse beweging is be
zig hel hart \ an de massa te verovereii. 

WLM JORISSE^N 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 

Brusselse folklore : de (toneel-) familie Beulemans in groot or
naat, simbool van een « moderne » hoofdstad ! 

AFLEVERING VAN 
DIPLOMA'S 

Kamerlid Mik Babyion vroeg 
de minister van Nationale Op
voeding en Kuituur waarom 
geen nieuws over een afgelegd 
eksamen voor de centrale ju
ry aan de studenten van de 
school NARAFI te Vorst werd 
medegedeeld en waarom hun 
geen diploma's worden afgele
verd. Aan de studenten van de
ze school werd medegedeeld 
dat ze het diploma van tech
nisch ingenieur zouden beko
men indien ze een aanvullend 
jaar zouden volgen en dan het 
eksamen voornoemd afleggen. 
Sindsdien vernamen ze daaro
ver niets meer. Het zou geble
ken zijn dat het betrokken mi
nisterie weigerde, de diploma's 
af te leveren. 

Minister Grootjans deelt la-
konisch mee, dat de diploma's 
zullen afgeleverd worden 

Blijkbaar is de vraag van 
het kamerlid voornoemd oor
zaak geweest om het kabinet 
van de minister tot betere ge
voelens aan te zetten. 

VRAGEN OVER KERKELIJKE AANGELEGENHEDEN 
Kamerlid Coppieters wou 

in een reeks vragen aan de mi
nister van Justitie verduidelij
kingen vernemen over zekere 
meningsverschillen die ont
staan zijn rond het bisdom 
Hasselt en ook nopens andere 
bisdommen. Aldus vraagt hij 
of in de verklaring van de mi
nister, dat « de grondwet ver
bood zich te bemoeien met de 
organizatie van de kerkelijke 
gebiedsomschrijvingen : de 
kerkelijke oveiheid bepaalt 
ze », « wetgevend bemoeien » 
bedoeld was, waarop de mini
ster antwoordt dat de verkla
ring zowel op de wetgevende 
als de uitvoerende macht sloeg. 
Verder verklaart de minister 
van mening te zijn, dat alleen 
de erkenning door de wetge
ver van een door de H. Stoel 
opgericht bisdom voor de bis
schop het recht van beroep bij 
de hogere autoriteit opent. Hij 
verkrijgt op grond van de er
kenning van een bisdom door 
het parlement het recht op een 
wedde en een pensioen en om 
bevoegdheden uit te oefenen 
die hem door de wetgeving op 
het tijdelijke van de eredienst 
toegekend worden. Op de 
vraag of de onafhankelijheid 
van de machten fiktief zou 
zijn antwoordt de minister ont
kennend : kerkelijke en we
reldlijke macht zijn beide soe
verein. De minister ontkent 
ten slotte als zou de Raad van 
Staat zich in zijn advies over 
de oprichting van het bisdom 
Hasselt vergist hebben. 

In een tweede vraag over 
dit onderwerp vraagt de h. 
Coppieters nadere toelichtin
gen nopens sommige verklarin
gen van de minister tijdens 
het kamerdebat over de oprich
ting van voornoemd bisdom, 
meer bepaald wat de gelegen
heid betreft om de kerkelijke 
gebiedsomschrijvingen in over
eenstemming te brengen met 
de gebiedsomschrijvingen, zo 
als deze door de wet van 2 au
gustus 1963 werden vastgelegd 
en welke kans de regering 
slechts éénzijdig heeft benut 
(nl. wat de gebiedswijziging 
van het bisdom Mechelen-Ant-
werpen betreft). Daarop ant
woordt de minister, dat de ge

biedsomschrijving van het 
bisdom Hasselt en de nieuwe 
grenzen van het aartsbisdom 
en van de bisdommen Brugge, 
Gent en Doornik werden ge
daan door de H. Stoel. In feite 
antwoordt hij niet op de vraag 
van de h. Coppieters, waar de
ze zegt dat de interpretatie 
met « burgerlijke provincies » 
in het dekreet over het herder
lijk ambt der bisschoppen on
juist is en zou moeten luiden : 
« burgerlijke omschrijvingen». 
Ook ontkent de minister dat 
sommige gebiedswijzigingen 
zouden afgedwongen zijn van 
de H. Stoel. 

In een derde vraag infor
meert de h. Coppieters er naar 
wie er voor verantwoordeijk is 
dat bij de bisscop -van Hasselt 
zou aangedrongen worden «om 
de Voerstreek met bijzondere 
zorg te omringen » en « met de 
bijzondere toestand van dit ge
west rekening te houden ». 
Hoe is dit « aandringen » en de 
verklaring van de minister in 
overeenstemming te brengen 
met de onafhankelijkheid van 
de bisschop in de uitoefening 
van zijn ambt ? In welk oog
punt verschilt de « bijzondere 
toestand » van de Voerstreek 
met « de bijzondere toestand » 
van Komen-Moeskroen ? Waar
om werd voor de ene streek op 
een « gerüstellende verklaring» 
aangedrongen en voor de ande
re niet ? Blijkbaar omdat de 
Voerstreek bij Limburg werd 
gevoegd en Komen-Moeskroen 
bij Henegouwen. Derhalve 
zou het normaal zijn dat de re
gering ook op de bescherming 
der minderheden in Komen-
Moeskroen zou aandringen bij 
de H. Stoel. 

De minister ontkent in zijn 
antwoord, als zou de regering 
ter zake bij de H. Stoel aange
drongen hebben. Hij kan niet 
anders dan de verantwoorde
lijkheid voor dit aandringen 
toeschrijven aan de nunti
atuur te Brussel, die deze ver
klaring spontaan deed ! In 
feite heeft de nuntiatuur zich 
dus met zaken bemoeit, die 
haar niet aangaan ! 

Op twee andere vragen met 
betrekking tot het zelfde tema 

(bevolkingscijfers en burger
lijke gebiedsindelingen) wei
gert de minister te antwoor
den, « omdat zijn administra
tie overbelast is en omdat hij 
het nut van dit omslachtige 
werk niet inziet, werk dat 
door iedereen kan gedaan wor
den ». ! De minister is kenne
lijk verveeld met de uiterst 
stevige struktuur van de vra
gen van kamerlid Coppieters, 
welke vragen duidelijk aan
tonen hoe eenzijdig rege
ring en kerkelijke instanties 
zijn te werk gegaan bij de ge
biedsomschrijvingen en wijzi
gingen der bisdommen naar ge
lang het om Vlaamse of waalse 
bisdommen ging, vooral dan 
wat de zgn. minderheden be
treft (is de Voer-bevolking ove
rigens in Limburg een minder
heid ? Deze voorstelling van za
ken door minister Wigny is 
reeds onjuist en zelfs kwet
send). 

TRAGE DRUK 
Het blijkt dat de jaarlijkse 

kalender van merkwaardige ge
beurtenissen zoals deze door 
het komissariaat-generaal voor 
toerisme in het buitenland 
wordt verspreid maanden no
dig heeft om gedrukt te gera
ken. Dat valt af te leiden uit 
een antwoord van de minister 
voor toerisme aan kamerlid 
Babyion : de gegevens werden 
per 15 december verschaft 
voor de kalender 1967, de druk
ker werd na aanbesteding aan
geduid op 25 maart jl. en de 
teksten werden hem een week 
later ter hand gesteld. Pas op 
28 juni werd het drukwerk ge
leverd. Het is dus niet te ver
wonderen dat geklaagd wordt 
over laattijdige verspreiding, 
want wat voor zin heeft een 
overzicht voor 1967 nog Wan
neer dit overzicht 6 maanden 
behelst die op het ogenblik 
van de verspreiding reeds voor
bij zijn ? Dat kan men niet an
ders dan geldverspilling noe
men, om precies te zijn 150.000 
exemplaren tegen 2,39 fr. per 
stuk 1 

TOP SECRET 

Kamerlid Coppieters vroeg 
de eerste minister naar de 
naam, bevoegdheid per taalge
bied, per te behandelen mate
rie, samenstelling volgens taal
rol, datum van oprichting, be
sluit en plaats van publikatie, 
rezultaten en beschikbaarheid 
van verslagen, onkosten enz. 
van de kommissies, die opge
richt worden ter studie van de 
begrotingen. De eerste minister 
antwoordde, dat hij recht
streeks zou antwoorden. Toch 
geen top secret zeker ? 

BESTUUR 
VAN BEGROTING 
EN KONTROLE 

Kamerlid Mik Babyion ont
ving van de vice-premier wel 
een antwoord in 't bulletin op 
zijn vraag, welke taken het be
stuur van begroting en de kon-
trole op de staatsuitgaven 

heeft, hoeveel personeel het te 
werk stelt enz. De vice-pre
mier antwoordde dat dit be
stuur de voorbereiding van de 
begroting tot taak heeft en de 
kontrole op de staatsuitgaven, 
een bestendige ontleding der 
aktiviteiten der ministeriele do-
partementen op budgetair, fi
nancieel, ekonomisch en boek
houdkundig plan. Daartoe be
schikt het bestuur over zes ge-
speciahzeerde diensten, waar
van het effektief 56 ambtena
ren op de nederlandse taalrol 
telt en 54 op de franse. Statis» 
tieken kunnen volgens de vi
ce-premier niet bijgehouden 
worden uit hoofde van de zeer 
uiteenlopende taken. Tot slot 
wijst de vice-premier er op dat 
volgens hem en omwille van 
het centraal karakter van deze 
diensten de taalwet er nauw
keurig wordt toegepast. Voor 
één keer zijn er inderdaad 2 ne-
derlandstalige ambtenaren 

meer dan franstalige... 

RATIONALIZERING 
VAN STUDIEBEURZEN 

Kamerlid Coppieters liet de 
ministe van Justitie en Franse 
Kuituur terecht opmerken dat 
het toekennen van studiebeur
zen van 430, 650, 700 en 900 fr. 
ieder, in deze tijd weinig zin 
meer heeft. De minister ant
woordt dat zijn departement 
zich sinds 1943 (sic) bezig 
houdt met pogingen tot kapi-
talizatie van de inkomsten van 
stichtingen, door de verminde
ring van het aantal studiebeur
zen en daarmee overeenstem
mende verhoging der bedragen 
en door het verenigen van 
stichtingen. Samensmelting 
van stichtingen geeft echter 
aanleiding tot moeilijkheden 
ingevolge de grote verscheiden
heid der in de stichtingen voor
ziene studies en beroepen. Bij 
kon. besluit van 25 dec. 1959 
werd overigens aan de provin-
ciegoeverneurs de bevoegdheid 
toevertrouwd tot wederinrich
ting van de stichtingen. Ver
mits men nog steeds kleine be
dragen als studiebeurzen hoort 
vernoemen is er van deze pro
vinciale bevoegdheid in de 
praktijk niet veel terecht ge
komen... 

Rijkswachtkonttole verleden zondag op de wegen van en naar Het Voor 
ders in ons blad vermeld, verliep alles echter rustig. 

^jidc Züiih el-
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de wereld 

BLUNDER OF VERKEERDE TAKTIEK ? 
Het tema van het internat ionaal 

nieuws is deze week niet het aandrin
gen op het geruisloos ontslag van Dean 
Rusk, wiens Vietnampolit iek in de Ver
enigde Staten minder ins temming 
vindt, doch wel een aan Lord Chalfont 
toegeschreven « wraak- of chantage-ver-
klaring » in verband met de virtuele 
afwijzing van de br i tse kand ida tuur 
voor het E.E.G.-lidmaatschap. De br i tse 
Europa-onderhandelaar had tegenover 
joemal is ten « luidop gedacht » : indien 
d e E.E.G. voort zou gaan met de be-, 
sprekingen over Engelands lidmaat
schap uit te stellen, dan zou het kunnen 
gebeuren da t Engeland zijn politiek 
tegenover West-Europa herziet. E r was 
sprake van erkenning van Oost-Duits
land (Onder-Neisse-grens inbegrepen ui
t e r aa rd ) , te rugt rekking van het br i tse 
Rijn-leger en zelfs van een zich losma
ken van de NATO. Vermits het voorna
melijk Frankr i jk is dat op langzaam
a a n met de br i tse kandida tuur aan
dringt, vraagt men zich af waarom de 
dreiging zich tegen Bonn, resp. tegen 
Washington richt, want de Gaulle's ij
ver voor een oplossing van het dui tse 
vraagstuk is zeer lauw en zijn polit iek 
ten opzichte van de NATO zou in feite 
Londen tot voorbeeld dienen, voor het 
geval Chalfont de mening van het br i t s 
kabinet heeft vertolkt . 

De bri tse regering heeft hemel en 
aorde bewogen gedurende het weekend 
om deze aan Chalfont toegeschreven 
•verklaringen met de grootste nadruk 
te logenstraffen. Het lijdt ook geen 
twijfel dat de konservatieve oppozitie 
(die sinds het par t i jkongres eensgezin
der achter Heath schijnt te s taan) in 
h-^t Lagerhuis uitleg zal vragen over de
ze kwestie. Het zou op de duur wel 

kunnen dat de hele geschiedenis uit
draai t op een zware binnenlandse poli
tieke rel. Op bui tenlands vlak scheen 
men zijn eigen oren niet te geloven en 
vroeg men zich af, of men nu tegenover 
een b lunder van een lid van het br i tse 
kabinet s tond of tegenover een als 
b lunder voorgestelde takt ische zet. In 
beide gevallen is het rezul taat even 
slecht. De verdenking kan blijven han
gen da t Londen een proefballon heeft 
laten opgaan, wellicht met de bedoeling 
Was^iington d r u k te laten uitoefenen 
op Bonn, om de westdui tse reger in" 
wat meer pro-britse ijver bij te b re i 
gen. De dreiging met represail les wa 
immers meer gericht tot Bonn dan to 
Pari js en dat gaf de veronderstellini 
voedsel, dat het om een takt ische zijde 
lingse zet ging. Te Pari js heeft mei 
van zijn ha r t geen moordkui l gemaakt 
he t leedvermaak ligt er vingerdik op 
waar men her inner t aan 1950, toen En 
geland de Zes de rug toekeerde, aai 
1958, toen Londen een poging onder 
nam om de Gemeenschappeli jke Mark t 
te verdr inken in een Europese Vrijhan
delszone, aan 1959 toen Londen de 
kleine vri jhandelszone smeedde tegen
over de E.E.G., allemaal pogingen die 
mislukten. Tans is Londen van het ene 
ui ters te in het andere gevallen, na een 
per iode van een soort luchtledige. N u 
p robeer t het met alle geweld de euro
pese drempel te overschri jden, me t een 
opbod van propaganda en van verkla
ringen, die k rampacht ig aandoen. Deze 
krampacht igheid, die voortvloeit u i t de 
zware ekonomische en financiële moei
l i jkheden van Engeland, lokt op de 
d u u r ook bij hen die meer om senti
mentele dan om prakt ische redenen 
Engeland zouden willen toelaten, be-
vreemdeling en twijfel uit . 

Het is dan ook zeker da t het incident 
Chalfont de br i t se kansen op aanvaar
ding aanzienlijk heeft verslechterd. 

Overschakelend naar de ru imte heb
ben de Sovjets in dit herdenkingsjaar 
toch niet kunnen nalaten, met een twee
de s tunt uit te pakken : het automa
tisch koppelen van twee ru imtetuigen 
ti jdens een vlucht. Heh nieuwe is da t 
het om onbemande ruimtetuigen gaat. 
De Amerikanen hebben tot nog toe 
slechts met bemande tuigen deze kop
peling verwezenlijkt. Algemeen ziet 
men deze pres ta t ie in het kader van het 
russische p rog ramma tot he t bouwen 
van ru imtes ta t ions op de baan van hun 
toekomstige bemande raket ten naar de 
maan. 

De werkzaamheden van de bisschop-

pensinode werden ingevolge de ziekte 
van de paus eerder beëindigd dan voor
zien. Dit onders t reep t nog eens de lou
ter advizerende, zij he t gezaghebbende 
rol van de bisschoppenvergadering. De
ze heeft geen beslissingsrecht, het is 
alsof men eerst de proef wil wagen 
vooraleer eventueel verder te gaan. 

Het einde van de sinode, die handel
de over priesteropleidingen, l i turgie 
hervorming van het kerkeli jke recht 
( t rouwens een zeer ingewikkelde zaak) 
gemengde huweli jken en de teologie, 
viel samen met de 450ste verjar ing van 
de afk;ondiging van Luther ' s stellingen. 
De benader ing van deze s tormacht ige 
figuur gebeurt nu van katolieke zijde 
veel geschakeerder en geli jkmoediger 
dan nauweli jks tien j a a r geleden. 

Na spektakutaire suksessen hebben de troepen van de afgescheiden Biafra-provin
cie van Nigeria een even spektakulaire terugtocht moeten doen. Nigeriaanse troe
pen maken zich hier klaar om van de ene Nigeria-oever naar de andere over te 
steken ten aanval tegen biafraanse stellingen. Nigeria beschuldigt intussen Por
tugal van wapenleveranties aan de rebellen, na er zelf van diverse zijden te heb

ben ontvangen. 

BELANGRIJKHEID VAN HET GETAL 
De oprcep van de Israëlische premier 

Levi Ks k>>l, gericht tot het wereldjoden-
(li).ii oil t ,t een massale inwi king in 
Isr.iël ()\er te gaan, is het logisch gevolg 
van (Ie o.il tiek tot behoud of qiiasi-be-
Iioiid van de veroverde gebieden. Men 
k;ui nitï n'et 100 <"( zekerheid /eggen dat 
de divei :? zetten van Israël ten opzichte 
van de arabische wereld na de juniveld-
torht van meetaf geïnspireerd waren op 
dit beh .iul, want ook de arabische nio-
gen'ïheden vohen hun belangenp. litiek, 
zodat bepanlde zetten van Tel Aviv ach-
te-af als tegenzetten kiinnej voorgesteld 
worden. Maar de geleideliike maar niet-
teni n tdiielijk vlugge evolutie in • de 
israëlis'he politiek wijst to>h op een 
graad van voorbedachtheid, waars an we 
van-la;ig nog de omvang niet kunnen 
inctcn. wel erhter de logische toepassing 
c;\an kunnen vaststellen. Het voor de 
hand Hgaend besluit \an een politiek tot 
k'insolidatie van het veroverde is toch 
de inplanting van de joodse burgerbevol
king ten oosten van de .lordaan, aan de 
no rder.nens ten nadele \an Svrië en in 
het zu'den \an veel minder ' du'delijk 
geografisch omschreven gebied, maar al
leszins de (;aza-.strook o!n\attend, ten 
nadele \an Egypte. Als men dan weet dat 
na de derde mUitnire overwinning Israël 
deze Keer plots met een arabische bevol
king opgeshept zit <lie de helft van de 
eigen bevolkng bedraagt, dan ligt het 
voor de hmd, dat een konsolidatie van 
deze toestand niet kan gebeuren zonder 
mas.sale inwi king van .loden uit het bui
tenland naar Ksraël toe. De huidige 
eigen bevolking laat immers een kolo-
n i / e rng van het veroverde gebied niet 
toe. ilus moeten er nieuwe inwijkelingen 
komen, om deze keer op grote schaal te 
herhalen wat de Israëliërs vroeger op 
kleine schaal hebben gedaan. In bijko
mende, daarom niet minder belangrijke 
orde. is er de noodzakelijkheid voor 
Israel de al te talrijk geworden ara

bische bevolking door de macht van het 
eigen getal geleidelijk te pogen te ver
dringen. In de huidige omstandigheden 
is Tel Aviv niet of zeer weinig bereid om 
een soort associatie van een Israëlische 
staat met een israëlisch-arabische staat 
aan te gaan, noem het nu een protekto-
raat, een konfederatie of een kolonie 
zonder meer. Het zionisme heeft altijd 
ge<lroomd van een zuiver joodse staat, 
waarbij men dan de bedenking kan ma
ken, wat voor verschil er zou zijn tus
sen een zuiver arabische staat en een 
zuiver joodse... Niet alleen daarin begint 
Tel Aviv verdacht veel gelijkeni.ssen te 
vertonen met bepaalde opvattingen van 
het Derde Rijk. Horen we vandaag pre
mier E.sjkol niet spreken van « Groot-
Israël », liefst zo joods mogelijk en met 
zo weinig mogelijk arabische « mede
staatsburgers » en zo het niet anders 
kan, deze laatsfen dan in ondergeschikte 
pozitie ? Opnieuw dringt zich een ver
gelijking op met dien verstande dat bij 
vb. een pools generaal-goevernement 
tegeno\er de duitse massa een minder
heid was terwijl een aangroeiende ara
bische bevolking binnen de joodse .staat 
moeilijk als een minderheid kan be
schouwd worden. 

\\c geloven niet dat de/e politiek rea
listisch kan genoemd worden. Ev zijn 
reeds aanduidingen op een kentering in 
de wereldopinie, altans deze van het 
Westen, ten opzichte van de politiek van 
Israël, in afwachting dat deze opinie er 
ook andere ideeën zou kunnen beginnen 
op nahouden ten opzichte van de staat 
Israël als zodanig. Het is toch zo dat 
Israël niet eeuwig zal kunnen .spekule-
ren op het wereldgeweten en het wereld
sentiment, dat tot op vandaag bijna on
verdeeld het gunstig vooroordeel laat 
spelen ten opzichte van de Joden, op 
grond van hun lijden in het verleden en 
het al dan niet maar veelal onuitgespro
ken vaag medeschuldbewustzijn bij de 

westerse volkeren in verband met dit 
lijden. Wanneer deze westerse gevoelig
heid onvermijdelijk gaat afslijten tegen
over de Joden zullen ook andere fakto-
ren meer belang krijgen, maar dan te 
hunnen nadele. We spreken niet eens 
van hun politiek ten opzichte van de ara
bische « minderheid », hun tans openlijk 
toegegeven expansiedrang ten nadele 
van de Arabieren, met metodes die nog 
eens vergelijkingen met het recent verle
den oproepen en waarbij de Israëliërs 
net het zelfde doen als hetgeen hun ver
drukkers gisteren deden. We moeten oog 
hebben voor een bijna zekere evolutie 
van Israël tot welvaartstaat, die zich zo
veel mogelijk zelf bedruipt en die als 
handels- en investeringsobjekt voor het 
Westen steeds minder belangrijk zal 
worden, terwijl de arabische landen bij 
een tragere opgang naar een konsumente 
maatschappij en als zoveel groter gebied 
en dito bevolkingsaantal voor veel lan
gere tijd als afzet- en investeringsgebied 
voor het Westen verzekerd zijn. Bij een 
afnemen van het gevoelsargument en het 
toenemen van het ekonomisch belang is 
het duidelijk dat het Westen zijn hou
ding ten opzichte van het Middeq Oosten 
zal wijzigen. Hoe zou men anders bij vb. 
de hervatting van de diplomatieke be
trekkingen tussen Londen en Kairo kun
nen verklaren, welke « pioniersrol » 
Londen noodzakelijk op zich moet ne
men, omdat men er tans alle nieuwe 
markten kan gebruiken ten behoeve van 
een in een verdrukking geraakte ekono-
mie (die door Frankrijk tegen Engeland 
wordt uitgespeeld in de kwestie van 
Engelands kandidatuur voor de EEG). 
Kort voor de juniveldtocht werden van 
egyi)tische zijde pogingen ondernomen 
om de verbroken betrekkingen met de 
Bondsrepubliek te hervatten en sommi
gen zien in de hervatting van de betrek
kingen tus.sen Kairo'en Londen ook een 
voorbode tot het heraanknopen van de 

relaties met Washington en Bonn. Hier
bij speelt ook een politieke faktor een 
rol : het zal er toch Kairo niet om te 
doen zijn, helemaal in een vazalrelatie 
tot Moskou te belanden. Daarvoor zou de 
hervatting van de normale betrekkingen 
met het Westen een tegengewicht kun
nen uitmaken. 

Tegen een overeenkomst tussen de bel-
ligerenten pleit ook de ontwikkeling op 
geestelijk vlak : terwijl Israël een 
staat wordt naar westers patroon waar 
de religie een minder bepalende rol gaat 
.spelen is dit in de arabische landen nog 
lang niet het geval. De Heilige Oorlog is 
er nog steeds een tastbaar begrip en dus 
een prikkel tot voortzetting van de strijd. 
Dat is dan juist in Israël het voorwend
sel voor een harde politiek mede met de 
vervanging van het religieuze beeld door 
dat van een militant staatsnationalisme 
en de moderne welvaart. 

Zelfs een mogelijk akkoord op betrek
kelijk korte termijn waarvan sprake was 
enkele weken geleden, maar welke moge
lijkheid intussen al verminderde inge
volge het kelderen van de « Eilat » en 
de verwoesting van de egyptische olie
raffinaderijen te Suez, verandert weinig 
aan dit toekomstper.spektief in het Mid
den Oosten. Akkoorden zijn maar tijde
lijk, en betrekkelijk en worden ook zeer 
vaak ingegeven door louter taktische en 
strategische motieven. In de kwestie van 
het Midden Oosten zou een akkoord al
leen het gevolg kunnen zijn van een be
hoefte aan een pauze voor de betrokke
nen, behoefte die schommelt omdat de 
grote mogendheden beide partijen nog 
steeds regelmatig een nieuwe portie 
uithoudingsvermogen bezorgen. Op lan
ge termijn mag men verwachten dat de 
verhoudingen in het Midden Oo.sten zul
len omslaan ten nadele van Israël, nade
liger naarmate Israël zal geweigerd heb
ben toen het nog tijd was door een ge
matigder politiek zijn bestaan voor een 
verre toekomst te waarborgen. Het is 
immers absurd te veronderstellen dat 
de grote mogendheden een oorlog voor 
het Midden Oosten over hebben ; het is 
normaler te verwachten dat de houding 
van het Westen met verloop van tijd 
meer op die van het Oosten zal afge
stemd worden. ,. , , _ 
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BREIZH 
Het eerste vonnis van een 

fran.se rech tbank tegen een 
automobil is t , die op zijn num
merplaa t de onlangs verboden 
le t ters BZH (van «Breizh», he t 
bre toens woord voor Bre tan je ) 
had laten staan, werd door he t 
beroepshof van Rennes verbro
ken « omda t het besluit was 
getroffen door een onbevoegde 
overheid » ! Het gaat om een 
prefektsbeslui t in ui tvoering 
van een frans regeringsbeslui t , 
da t zonderling (?) genoeg ge
nomen werd kor t nada t de 
Gaulle te Quebec een soor t 
frans-kanadecs zelfbeschik
kingsrecht had opgeëist. Wat 
voor Quebec goed is, was he t 
niet voor Bretanje . Met de ver
breking van dit vonnis rijst n u 
de vraag wat er van de prak
tische toepassing van dit BZH-
verbod zal terecht komen. De 
bre toense nat ional is ten waren 
natuur l i jk in hun nopjes.. . 

H-BOM EN KREEFT 
De bui tenlandse afnemers 

van chinese kreeft hebben 
door een in het Engels gestelde 
omzendbrief ve rnomen da t 

vergeleken me t de nieuwe ne
gerpotenta ten in Afrika. E n 
me t mars j schuwe parti jpoli t ie-
kers in ... Vlaanderen.. . 

BELEEFDHEIDSHALVE 

De C.I.A. (de geheime ameri-
kaanse inl ichtingsdienst) be
schouwt het als een (genoeg
li jke) plicht de senatoren, die 
bekend s taan als de hevigste 
tegens tanders van de Vietnam-
polit iek van prezident Johnson 
regelmatig een bulletin toe te 
s turen, dat een kompleet pers
overzicht bevat van het ge
b ru ik van hun anti-Johnson-
redevoeringen en art ikels door 
de kommunis t i sche pers in de 
gehele wereld. De C.I.A. verze
kerde hierbij dat ze zulks al
leen doet omwille van de in
formatie en de beleefdheid... 

Orde in'liet land van de wanordelijke kidtutirevolutie : een chinees technicus aan een ordinator 
van een rakettenschietstand. Boven de machine een foto van Mao met citaat uit het Rode Boekje. 

DILEMMA 
i 

« dank zij het genie van Mao 
Tsc Toeng de eerste chinese 
H-bom tot ontploffing ge

b rach t kon worden, doch dat 
momentee l de ui tvoer van chi
nese kreeft onderbroken 

REZA PAHLEWI 
Miljoenen zijn vetleden week via de TV 

getuige geweest van de plechtigheid in het 
Goleslan-paleis ie Tehoan : de die week 
donderdag 4S jaar oud geiuorden Moham
med Reza Palilewi zette zichzelf de met 
3.3S0 diamanten, vijf smaiagden, twee sa-
fieien en 568 paieh vemeide keizeiik)oon 
van II an Kip. 

Keizer van een 2.500 jaat oude moua)chie: 
een hoogtepunt! Dat de peizische monar
chie 25 eeuwen oud is, betekent echter nog 
niet dat de huidige dinastie oude adelbue-
ven zou kunnen voorleggen. De vader van 
de huidige sjah was kozakkenkolonel; in 
1921 besteeg hij na een militaire staatsgreep 
de iiaanse tioon. Hij iverd, als « viiend der 
Asmogendlieden », tijdens de vorige <for-
log door de Butten en de Russen verjaagd. 

Zijn zoon en opvolger heeft 26 jaar gere
geerd zonder de keizeiskroon. Naar hijzelf 
zegde, was « er geen eer aan, keizer te zijn 
van een aim en achleilijk land ». Uil deze 
verklaring zou moeten opgemaakt icorden 
dat, nu Reza Pahlewi zich na 'n kwaï teeinu 
toch heeft laten kiKinen, het land met meer 
aun en achterlijk zou zijn. 

Dat is juist én onjuist : de waarheid is 
nogal genuanceeid. Nog altijd is Iian een 
arm land met een acliterlijke bevolldtig. 
Zestig t. h. van die bevolking leeft op het 
platteland, de meesten zonder elektriciteit, 
sanitaire inrichtingen of modern landbouw-
materiaal. Bijna drievierden van de inwo
ners kunnen lezen noch schrijven. De ge
middelde leeftijd ligt nog altijd, ingevolge 
het klimaat en vooral de Kmlbrekende ge
neeskundige zorgen, rond veertig jaar. Het 
wegennet is 12 maal korter dan dat van 
West-Duitsland, alhoewel Iran bijna zeven
maal zo groot is als de Bondsrepubliek. ' 

Er is echter een pozitieve keerzijde aan 
de medaille. In de loop der jong.%te tien jaar 
heeft zich het inkomen per inwoner ver
dubbeld, terwijl de kosten vcKtr het levens
onderhoud slechts met 15 t. h. stegen. Deze 
vooruitgang is hoofdzakelijk het gevolg van 
een ontiuikkelingsplan dat van de sjah zelf 
stamt en waaraan hij streng de hand houdt. 
Reza Pahlewi heeft de grootgrondbezitters 
onteigend en het land onder de boeren ver
deeld. Op dit vrij geworden land tutrrdt een 
grote inspanning gedaan om de produktie 
t" verbeteren : vóór de landhervorming 
lelde Iran slechts 5.000 landbouwtrak^ren, 
vandaag zijn het er meer dan 20.000 en de 
planning voorziet dat het er 56.000 in 1970 
zullen zijri. Het leger wordt ingezet voor 
taken van opbouw en voorlichting. Een 
« Leger van het Weten >, bestaande uit 
dienstplichtigen die speciale kursussen heb
ben gekregen, bestrijdt met goed gevolg het 
analfabetisme. Een < Leger der Gezond
heid > overspant het hele land met een net 

van in spoedkursussen gevormde medische 
assistenten die de strijd met de ziekten heb
ben aangebonden. De vrouw is bevrijd ge
worden uit haar ondergeschikte pozilie. Een 
sociale wetgeving waarborgt de deelneming 
van de arbeiders aan de winst in de iraanse 
bedlijven. 

Al deze hervormingen worden uitgevoerd 
naar de letter van Iran's « revolutie-bijbel >.• 
hel door de sjah zelf geschreven boek « D? 
Xrciale revolutie van Iran >. 

Reza Pahlewi is niet van meet af aan een 
sociaal hervormer en een vooruitstrevend 
lieerser geweest. Hij is m scJiade en schande 
wijs geworden en de grote ommekeer is 
vooral gekomen in de vrij korte periode dat 
hij het land werd uitgejaagd onder het be
wind van Mossadegh. De Italiaanse balling
schap en de zekerheid dat, ook na het ver
dwijnen van Mossadegh, Iran een kruitvat 
bleef waarop geen enkele heerser Idon gaan 
zitten, brachten hem er toe het roer om te 
gooien. 

Hij heeft dat op velerlei gebieden vrij 
verstandig gedaan. Zo gaf hij de onteigende 
grootgrondbezitters de gelegenheid, om zich 
met hun onteigeningsgelden in te kopen 
in de industrie : van landlords werden ze 
industriekapiteins, wat het bijkomend vcM)r-
deel had dat ze hun fortuinen niet zoals 
voorheen in het buitenland gingen beleg
gen, maar dat ze ze lans besteden aan de 
iiaanse ekonomie. 

Er is echter een zeer belangrijk negatief 
aspekt. Reza Pahlewi moge dan op veler
lei terreinen oordelen en handelen als een 
moderne staatsman, op andere terreinen is 
hij een helemaal archaïsche figuur geble-
ten : een absoluut heerser, wiens opvatting 
'over de trADtrarchie niet meer in deze eeuw 
past en die dus stelselmatig in botsing moet 
komen met onze tijd. De sjah duldt nie
mand naast zich; de ministers die hem rand 
gaven en hielpen bij de hervormingsplan
nen, werden brutaal uitgerangeerd. Het 
land moet zwelgen in een sjah-verafgoding; 
reeds in het lager onderwijs is het sjah-boek 
verplichte lektuur. Een geheime politie 
treedt genadeloos op en schrikt met leiiig 
voor stelselmatig fiJsch geweld en moord. 
Il an is ongetwijfeld' een politiestaat. 

Voor en tegen, vooruitgang en ouderwet
se opvattingen : een eigenaardig mengel
moes in een land dat zich volop in ontziik 
keling bevindt. De stelsematige verguizing 
van de sjah in de internationale pers is 
fout; de verheerlijking van de sjah is echter 
al even verkeerd. Reza Pahlewi is een — zij 
het dan voor Iran 'toch belangrijke — over-
gangsfigntir. De krachten die in dat land 
werken, gaan ver zijn hervind en zijn bete 
kenis te buiten. 

A.N. Tovano 

wordt . In rui l kunnen de bui
tenlandse k lanten rauwe of ge
bakken garnaal , in alle groot
ten, bekomen ». Of de chinese 
kreeften gestorven zijn als ge
volg van de H-bomuitstralin-
gen word t in deze van een ti-
pische Mao-hersenkronkel ge
tuigende cirkulaire niet gezegd. 
Van « kapital is t ische » vragen 
en reakt ies t rekken de kulture-
le revolut ionairen zich immers 
geen ba r s t aan. 

TE VOET 
Dr. Julius Nyerere, prezident 

en eers te minis ter van Tanza
nia, schijnt 'n ui tzondering te 
maken op de regel, die wil da t 
afr ikaanse prominenten erg op 
weelde en pronkst i j l gesteld 
zijn. Tanzania tel t 10 miljoen 
inwoners over een oppervlakte 
van 9 miljoen vierkante kilo
me te r verspreid. De republiek 
heeft een federale s t ruk tuur . 
Nyerere maak t t ans een rond
reis in zijn land en heeft daar
voor verzaakt aan de luxueuze 
regeringswagen, waarover hi j 
no rmaa l beschikt . Hij legt be
trekkel i jke lange afstanden te 
voet af, onderhoudt zich in de 
dorpen en s teden langs de weg 
met zijn landgenoten en heeft 
intussen al een stevige faam 
als mars jee rder vervi/orven. 

De eenmaking door geweld 
van Jeruzalem en het feit d a t 
de Israëlische overheid bepaal
de faciliteiten aan de vreemde 
kerkeli jke gemeenschappen 
toestaat — om deze te winnen 
voor h im tezis : geen interna-
tionalizering van Jeruzalem — 
heeft deze laatsten principieel 
gewonnen voor de huidige toe
s tand. Daarmee is echter voor 
de klerus de zaak niet in kan
nen en kruiken, vermits de 
kristel i jke Arabieren de zaken 
anders beschouwen en twijfe
len tussen Jezus en Nasser . 
Feitelijk zijn de kristel i jke 
kerken te Jeruzalem geplaats t 
voor een d i lemma : onder Jor
daans bes tuur hadden ze wei
nig in de pap te b rokken doch 
k w a m dit bes tuur overeen m e t 
de overgrote meerderheid van 
de bevolking en met hun ge
lovigen; onder joodse bezett ing 
genieten ze van veel meer voor
delen doch lopen ze gevaar 
door hun eigen — arabische — 
gelovigen voor medeheulers 
met de bezet ter ui tgekreten te 
worden. Van Israëlische zijde 
poogt men de kerkelijke ge
meenschappen schrik aan te 
jagen én de Arabieren tot «ma
tiging » aan te zetten door te 
zwaaien met de kommunis t en 
die van de verwarr ing gebruik 
zouden maken om én de kri
stelijke én de muzclmanse Ara 
bieren een hak te zetten... 

boedistisch protest vóór de amerikaanse ambassade^ 

http://fran.se


Iedereen van ons heeft ergens — in de garage, op zolder of in een rom-
melkamertje een plaatsje waar hij zijn gelezen kranten en tijdschriften 
opstapelt. Wordt de stapel te groot, dan neemt de vuiikar alles wel mee 
oifwel komt er wel een of ander opkoper. En daarmee is de zaak opgeÉost I 
Maar heb je er al eens aan gedacht wat er zou gebeuren als de mannen 
van de vuiikar of de opkoper zouden zeggen : « neen, die rommel nemen 
wij niet meer mee ? ». Zelfs in de veronderstelling dat je een kachel 
hebt: je kan het toch allemaal niet opstoken ? 
Een regelmatig « wegwerken » van dit oud papier is dus een even grote 
noodzaak als het wegwerken van industriële afval of van huisvuil. Temeer 
omdat met de stijging van het papierverbruik ook de afvalhoeveelhe!fen 
groter worden. Er wordt meer en meer papier verbruikt, voor meer en 
meer verscheiden doeleinden. Na papieren servetten, zakdoeken en tafel
kleden is het nu de beurt aan papieren ondergoed, papieren kleedjes enz. 
Het percentage aan papÈerverbruIk is zelfs één der indiciën voor het wel
vaartspeil en voor het inteliektuele peil van de gemeenschap. Nog altijd 
is de « lezende mens » de grootste papierverbruiker. 
Hoe wordt op dit ogenblik en in onze maatschappij, in onze ekonomie, dit 
probleem opgelost ? 

Q • 1 
viciams nanoriEial Ĥ H 

1 ^ 
viaar infraanderen 

' Van oud papier woult nieuw papier 
en karton gemaakt. Dat is in één zin
netje gezegd, wat in feite een giote ver
scheidenheid aan handehngen van kom-
merciele en industriële aard veronder
stelt. Niettegenstaande de laatste jaren 
de konkuiient ie \ an de houtpu lp groot 
was, zijn de hoeveelheden oud papier 
die in de papiei industrie veiweikt wor
den nog aanzienlijk. In Europa worden 
nog ongeveer 25 t. h der grondstoffen 
^oor de papier- en kartonfabiikage uit 
o u J papier betiokken; in de \ 'eienigde 
Staten is dit procent zelfs omstreeks 35 
t. h. Vooial voor de fabrikage van kar
ton is het oud papier een belangrijke 
giondstof. 

O p de weg van uv\ huis tot de papier
fabriek zijn er begrijpelijkerwijze ver
schillende etappen. Het maga/ijn van de 
opkoper is de eerste ervan Hij levert 
zijn waar, al dan niet verpakt, aan een 
gioter bedrijf waar het oud papier ge
sorteerd wordt en verpakt in gTOte ba
len 

Deze sortering is nodig : vooreerst om 
alle onbruikbare stoffen eruit te halen 
en daarenboven om de sooiten van el
kaar te scheiden. 

Onbruikbaar zijn — buiten natuur
lijk oude schoenen, kleren, ijzerdraad 
enz. die men er ook wel in aantreft — 
de soorten papier die moeilijk of niet 
te hersmelten zijn, of die voor de fa
brikage van het papier schadelijke stof
fen bevatten : teerpapier of oliepapier 
bijvoorbeeld, naast papier met plastiek-
laag, aluminiumlaag, watervaste impreg-
natie enz. 

De indeling in soorten gebeurt naar 
gelang de eisen der papierfabrieken en 
het eindprodukt dat moet bekomen wor
den. Deze indeling volgens kleur, che
mische reaktie enz. leidt tot een gamma 
van sooiten en ondersoorten : om en bij 
de veertig. Een dergelijke sortering 
vergt natuurlijk een gespecializeerd be
drijf met grotere omzet, financiële en 
kommerciele mogelijkheden. Het aan
tal van zulke bedii j \en in ons land is be
perkt. Toch is het aantal mensen die 
h u n brood verdienen in de rekuperatie-
sektor in het algemeen en in de papier-
rekuperatie in het bizonder, niet gering 
en hun aantal overtreft zelfs dat van me
nige industrie ' 

In de gespecializeerde sorteerbediij-
ven worden de papierafvallen d a n ' n o g 
verpakt in zware balen. De daartoe ge
bruikte persen met hoge druk maken 
het mogelijk balen te persen van onge
veer 1 kubieke meter met een gewicht 
van 400 tot 600 kg. Zo wordt het gesor-
teeid papier dan geleverd aan de papier
fabrieken in België of in de aangrenzen
de landen 

VRAAG EN AANBOD 
Zoals in de andere sektoren van ons 

ekonomibch leven beheerst de liberale 
wet van vraag en aanbod de prijs van 
d e grondstof, die het oud papier gewor
den is na sortering en v ei pakking. \ 'er-
mits de toevloed \ a n oud papier echter 
jaar na jaar stijgt, wordt het aanbod ook 

groter en dalen de prijzen aan de bron. 
Gezien de stei ke loonintensrtert van de
ze grondstof, is er nochtans een mini
mumprijs noodzakelijk; onder dit mini
mum wordt de rekuperatie niet meer lo
nend en zelfs verlieslatend. 

Wat zien wij nu gebeuren .' De pa-
piernijverheid in België is een « oude » 
industrie in handen van enkele finan
ciële groepen Zij vertoont weinig initia
tief qua ekspansie en eksport. Om haar 
winsten toch veilig te stellen dient er 
dan bezuinigd te worden, en de grond
stof rs de eerste mogelijkheid. Vermits 

WAT 
GEBEURT 
ER MET 

o p de lonen geen drukking kan uitgec». 
fend worden, worden de prijzen van de 
grondstof dan maar gedrukt. He t gevolg 
hiervan is, dat de sorteerders en de op
kopers geen winst meer kunnen maken 
o p de meest-voorkomende soorten 
(waarin overaanbod is) of er zelfs aan 
verliezen. Verder gevolg : een door sor
teerder en opkoper bewust afremmen 
van de rekuperatie. 

Wij zien dit nu gebeuren : vele kan
toren, bedrijven en openbare diensten 
sukkelen met hun oud papier. Het bou
wen van verbrandingsinstallaties kost 
veel geld en betekent tenslotte toch het 
vernietigen van iets dat in het ekono-
misch leven nog een bruikbaar produkt 
is 

De hoeveelheid oud papier die de pa
pierfabrieken nodig hebben, is echter 
tamelijk konstant. Wat doen zij nu, 
wanneer door de prijsdrukking en de 
daaruitvolgende remming van de reku
peratie een tekort ontstaat op de bin
nenlandse markt ? 

Normaletwi|ze zouden de binnenland
se prijzen omhoog moeten gaan, om de 
aanvoer weer mogelijk te maken. De pa
pierfabrieken verkiezen dan echter in te 
voeren uit het buitenland (er is altijd 
nog wel ergens voorraad) en ze passen 
een averechtse dumping toe : de buiten
landse leverancier krijgt een hogere prijs 
voor zijn waar dan de binnenlandse, dit 
om de binnenlandse marktprijs laag te 
houden. 

Tegen dergelijke prakttjken staan 
sorteerder en opkoper meestal machte
loos Er is wél een organizatie die hun 
belangen moet verdedigen, maar zij is 
niet reprezentatief, altans niet wat het 
aantal betreft, en zij groepeert slechts 
enkele grote bedrijven. De vele kleine 
bedrijven en opkopers staan erbuiten 

Dit « verbond » is een overblijfsel 
van de korporatieve organizaties die tij
dens de vorige oorlog werden opgericht. 
Na de oorlog verloor dit verbond zijn 
offrcieel korporatief karakter en weid 
een vrijwtllige patroonsverehiging. Het 
heeft trouwens een tipisch « nationaal » 
uitzicht met een — uitsluitend frans-
sprekende — sekretaris. Wellicht ver
klaart dit het geringe sukses in het 
Vlaamse land, waar dan toch de meeste 
kleine bediijven en opkopers te vinden 
zijn ' 

Er is ook een internationale organi
zatie met zetel te Parijs, sterk frans ge
tint Werkelijke initiatieven tot regula-



RANT? 
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*,_„t Kovpijy-' ^ een gezonder verhou-
«ifvpT^f de . teerders en de fabrie

ken zijn in de n este gevallen niet ver
der geraakt dan het ontwerp-stadium en 
de kongres-bespreking. 

Wat er aan initiatief genomen werd, 
is dan meestal ook aan het privé-initia-
tief toe te schrijven. 

Om de periodieke overschotten weg 
te kunnen werken zonder verlies voor 
opkoper en sorteerder moet er een nieuw 
afzetgebied gevonden worden, bui ten de 
papierindustrie. Enkele grote bedrijven 
uit België. Nederland, Frankrijk en 
Zwitserland kwamen overeen, een fonds 
op te richten voor dit doel. 

Deze stichting liet de nodige opzoe
kingen doen door gespecializeerde weten
schappelijke opzoekingscentra in Zwit-
zerland en West Duitsland. De opzoe
kingen gingen vooral in de richting van 
de fabrikage van vezelplaten. Het rezul-
taac is voorlopig nog maar van teoreti-
sche aard ; het fabrikage-proces is nog 
niet uit het stadium der proefnemingen 
getreden. Toch schuilen er — bij alle 
praktische moeilijkheden — wel toe
komstmogelijkheden in die r ich t ing! 

Een ander afzetgebied, buiten het 
« normale « der papierindustrie is te 
vinden overzee. 

Het grootste gedeelte van uw private 
« inbreng » in de oud papier-markt be
staat uit tijdschriften en kranten. De 
oude kranten vormen een tamelijk be
langrijk percentage van de gewone afval-
soorten • die waarvoor er dus geregeld 
afzetmoeilijkheden zijn of prijssrhom 
melingen tot onder het minimum. 

Voor deze kranten nu is er een afzet
gebied ( als een wereld zo groot ». 

In die landen namelijk, welke men 
eufemistisch en met het oog op de na
tionale gevoeligheden « ontwikkelings
landen )> noemt, bestaat er een groeiend 
tekort aan papier. 
De meeste ontwikkelingslanden hebben 

geen eigen papierindustrie en richten 
hun industriële inspanningen naar an
dere sektoren. Ohvel zijn de enkele pa
pierfabrieken (in Pakistan en India bij-
voorl)eeld) op verre na niet voldoende 
om de — /ij het ook percentsgewijs nog 
geringe — vraag te voldoen. De behoef
te aan inpakpapier vooral is groot De 
papierindustrie der E.E.G. landen pro
duceert echter niet veel meer dan het 
eigen verbruik : wat overblijft voor ex
port is niet zo groot. Daarenboven kost 

het inpakpapier, bij invoer uit Europa 
of Amerika, teveel : daarom worden ou
de kranten ingevoerd. 

Toen een industrieel ui t het Waas
land enkele tijd geleden een monster 
van goederen u i t India toegestuurd 
kreeg, was zijn verbazing groot als hij 
h e t pakje opende : de waar was name
lijk Vefftakt in een... vlaamse krant . De 
man vroeg zich af hoe het mogelijk was 
dat zijn leverancier in Bombay over een 
vlaamse krant beschikte. Zeker was het 
géén a b o n n e n t ! 

He t raadsel werd opgelost toen hij in 
een antwerps oud-papierbedrijf honder
den balen met kranten gereed zag staan, 
gemerkt met de naam van een overzeese 
haven. 

De « gelezen » kranten die van de par-
tikulieren komen zijn echter niet de 
grote bron voor deze eigenaardige, maar 
zeer levendige eksport. Het zijn vooral 
de « onverkochten », de kranten die te
veel gedrukt werden in de krantendruk
kerijen en degene die van persagent
schap, krantenwinkels en -kiosk terug
komen, die de grote hoeveelheid vor
men. Meer en meer heeft de uitvoer van 
« gelezen » kranten dan ook plaats ge
maakt voor die van « onverkochten n 
alleen. De kosten voor sortering spelen 
daarbij een grote rol : het spreekt van 
zelf dat voor inpak andere eisen gesteld 
worden dan voor de papiernijverheid en 
dat de minutieuze sortering en het ver
wijderen van alle gescheurde, verkreukte 
of besmeurde kranten heel wat tijd en 
geld vraagt. 

De export naar overzee van onver
kochte klanten neemt in de totale uit
voer naar sonunige landen — o.m. naar 
Tanzania — een belangrijker plaats in 
dan die van klassieke belgische uitvoer-
produkten, zoals bijvoorbeeld glas. Som
mige buitenlandse regeringen — o.m. 
die van Ceylon en van Bunna — rich
ten geregeld aanvragen voor honderden 
ton kranten aan de voornaamste euro
pese uitvoerders. 

Dergelijke eksport eist ^an de papier-
handelaar natuurlijk een jarenlange er
varing en heel wat kennis van buiten
landse markten, benevens een degelijke 
vakkennis op gebied \an \er7ending, 
vrachtberekening, doeaneformaliteiten 
enz. Het is duidelijk dat een bedrijf met 
een vijftigtal mensen geen eksport- en 
ekspeditie-afdeling erop nahouden kan 
met verscheidene bedienden. 

Stippen wij nog aan, dat voor de afri 
kaanse markten — van Soedan en Etio-
pië tot Tanzania — de belgische uit
voerder vooral met konkurrentie uit 
Zweden en Denemarken te rekenen hcefl 

en voor het Verre Oosten vooral met Ja
pan en de V.S.A In al deze landen 
wordt er praktisch niets meer betaald 
voor het oud papier, en in de V.S. dient 
men zelfs een vergoeding te betalen om 
het te laten weghalen. Onze uitvoer kan 
zich dan ook alleen maar staande hou
den door een efficiënte werkwijze, die 
de kosten zo laag mogelijk houdt. 

Men zou zich kunnen afvragen of hef 
nog /in heeft aan rekuperaiie te doen 
van oud papier en karton en of er nog 
Kjekomstmogelijkheden in zitten 

Een antwoord daarop xan slechts on
der rezerve gegeven worden : elke pro
fetie op dat gebied kan door de techni-
sclie evolutie op korte termijn teaenue-
sjjroken worden. 

Toch kunnen wij momenteel vastslel-
len dat : 

l)''deze rekuperatie nog altijd een 
goedkope grondstof in grote massa leve
ren kan; 

2) zij nog steeds een essentieel be
standdeel is voor de kartonfabrikage en 
een belangrijk gedeelte levert van de 
grondstoffen voor de hele papierindus
trie; , 

3) zonder autarkische ideeën voorop te 
zetten, wij toch tnoeten onderstrepen 
dat de rekuperatie in eigen land een 
grondstof vindt die anders moet geïm
porteerd worden. 

Tenslotte willen wij er nog op wijzen 
dat duizenden gezinnen, vooral in het 
vlaam.se land. hun brood verdienen met 
het uitoefenen van een of andeie — 
kommerciële. of industriële — bedrijvig
heid in verband met de rekuperatie ia 
het algemeen en met die van het papier 
in het bizondcr. Wij menen dat op de
ze menselijke faktor ook wel eens mag 
gewezen worden. In een periode waarin 
men zich terecht verzet tegen het slui
ten van bedrijven met enkele honder
den werknemers en tegen de sociale ge
volgen ervan mag ook op de sociale / i j -
de van het rekuperatie-probleem wel 
eens even de aandacht gevestigd worden. 

R.B, 

file:///er7ending
http://vlaam.se
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VOORLICHTING 

Een recente T.V.-uitzending over het 
« gelukkig gezin » heeft heel wat stof 
doen opwaaien in de openbare mening 
in Vlaanderen, getuigen daarvan de ve
le reakties van lezers en lezeressen o.a. 
onder vorm van lezersbrievcn aan de 
kranten. Opvallend daarin was dat zeer 
vele katolieke kijkers ontgoocheld wa-

1̂ . OÜT. I I 
Paiijs geeft de toon niet meer aan 

lit de mode, niet m de kleremnode en 
niet m de leefmode. Op zich zelf is 
dat piecies geen drama. 1 o(k ts de 
tijd al tamelijk hing vombij dat Saint 
Cweimam het existentialisme als de 
menu' filozofie van deze tqd aan de 
iveield « opdtong » en dat de pan/se 
mode de enige die naam. waai dig ter 
-u ereld luas. We stellen het ii'jg eens 
vast nu te San Franstsco de hippie-
heweging ten grave weid gedragen en 
ze te Parijs schijnt te herlei'en, maar 
dan slechts als afkooksel. De Itippie-
beweging heeft gedaan zoals de piovo. 
beweging te Annteidam : eens dat 
de leiders ervan laslstelden dat de 
beweging werd opgeslorpt door de 
buigerlijke samenleving, die nel de 
niterlifke tekenen ervan overnam 
doch aan de beginselen, die er aan 
ten gtondstag lagen, met de minste 
aandacht schonk, tolgden ze het loor-
beeld van de pio.rjs en hebben ze 
hun beueging gedurende een due-
daagie plechtigheid opgedoekt. Nu 
zien we het te Faitjs druppelen ah 
het te San Francisco al ophoudt te 
legenen. 

Proio, hippie- unt zal het motgen 
zijn 5" Beide bewegingen waten op 
hun manier een lorm van protest te-
zen de verstarring m de samenleving: 
de proi o's door een gewelddadig op-
iieden, de hippies dor een vriende-
lijkkeidsbeweging, uair ca. bloe
men en versieringei bij te pas kwa 
men Beide zijn ei en snel doodge
bloed als ze opkuamen. Ze zipi te 
vlug ontaard en z-ari hun oorsp.vnke 
lijke bedoelingen afgeweken of afge
leid Du alles bewijst dat het niet zo 
semakkelijk M, tegen gevestigde be
grippen en machten m te gaan, voor
al niet wanneer men op te vage of 
wankele begrippen steunt en op deze 
vage bazis dan nog slechts een zeer 
heterokhete minderheid kan < vere 
mgen », wamhij de vaststelling kan 
gemaakt worden dat men de « bewe
ging » bij vooibaat beperkte tot een 
zekere jeugd. 

Toch IS dit allet de bevestiging van 
hit feit, dat onze tijd krampachtig 
zoekt naar een vernieuwing, zonder 
vooralsnog een gemeenschappelijke 
noemer te vinden Tevens stellen we 
vast dat al dit « vernieuwen » vcor 
bij gaat aan de grote massa van rnert-
sen, die rustig hun weg gaan en vaak 
voor zirh zelf de oplossing hebben ge
vonden. Alleen maken ze er met zo 
veel drukte rond. Dat komt omdat 
ze doorgaans ouder en verstandiger 
zijn en ook omdat ze andere dingen 
te doen hebben We nijgen met te
gen elke vernieuwing zijn, maar dan 
niet van gelijk uie en tegen gelijk 
welke prijs. 

H. 

HOE? 
ren over wat ze noemden « de lakse 
houdmg » van de katolieke deelnemer 
aan dit T.V.-forum over een dan toch 
delikaat probleem. Ook zonder deze 
T.V.-uitzendmg is al een hele tijd een 
gedachtenwisseling aan de gang tussen 
bladen en lezers over de verloving, het 
huwelijk en de al dan niet kinderbeper
king. 

In deze tijd van dialoog, voorlichting, 
progressisme enz. valt het op dat, 
hoewel men doorgaans principieel niet 
gekant is tegen die dingen, er wel voor
behoud wordt gemaakt over het hoe, 
waarop dit gebeurt, de plaats en over 
de omvang of densiteit ervan. Over ver-
loofdenkursussen schreef een katolieke 
dame o.a. het volgende : « Ze zijn in
derdaad goed of zouden het kunnen 
zijn, maar dat hangt af van de geest, 
waarin ze gegeven worden en volgens 
mij komt men er minstens 15 jaar te 
laat mee voor de dag. Men kan de jon
geren moeilijk het delikate vraagstuk 
van de omgang met elkaar bijbrengen 
in 10 lessen; volgens mij moet de voor
lichting van jongsaf beginnen ». Een 
andere vrouw was van oordeel dat de 
beste plaats, waarin dergelijke voor
lichting gebeurt, nog altijd het gezin 
zelf is : ze stelde dat het sprookje wijs
maken niet meer opgaat en dat in een 
heel normale, als vanzelfsprekende 
toon en op een kiese manier zonder ge-
heimdoenerij kinderen kunnen ver-
trouwci gemaakt worden met het le-
vensmisterie, met geboorte en omgang 
van de geslachten. Het is niet de eerste 

ETÖVERGROOTTIJ 
Eetgewoonten veranderen; eetgewoonten veranderen soms zelfs ra-

dikaal. Deze vaststelhng zal geen tegenspraak uitlokken als we er even 
aan herinneren dat de aardappel een uit Amerika ingevoerde vrucht is, 
die in Europa totaal onbekend was tot geruime tijd na de ontdekking 
van de Nieuwe Wereld. Wat vandaag zowat het bazisvoedsel bij iedere 
warme maaltijd is, was eeuwenlang in onze kontreien totaal onbekend. 

Ook het omgekeerde kan het geval zijn : wat vroeger bazisvoedsel 
was, is nu verdwenen of heeft een andere funktie gekregen. Zo aten vroe
gere geslachten in de Nederlanden heel veel artisjokken die trouwens 
in grote hoe\eelheden aangeplant werden op de zeeuv\se eilanden. Arti
sjokken waren toen heel normaal; vandaag is dat een lekkernij en een 
specialiteit geworden. 

Uit betovergrootmoedei s tijd geven we dan maar eens een artisjok-
kenrecept : 

« Neempt Artisocken, suvverste van de Bladen en alle Onreymghejt 
dat de Bodem siiyver is, dan in Stucken gesneden en met Peper, Sout, 
Suvcker, Olie en Azijn gegeten. Radijs wort gewassen, gescrabt en alleen 
met Soiit gegeten ». 

keer dat men vaststelt hoe een als ta
boe voorgesteld onderwerp juist een 
ongezonde nieuwsgierigheid opwekt bij 
kinderen en jongeren en daardoor dan 
een averechts effekt heeft in de verdere 
opvoeding. Ook stelt iedereen, die maar 
wat van ver en zeker van dicht met 
kinderen te maken heeft, dat ze veel 
meer over die aspekten van het leven 
afweten door de omgang met andere 
kinderen of door bepaalde voorlichting 
die reeds op school of in jeugdverband 
wordt gegeven. Dan vallen sommige 
ouders of volwassen familieleden of 
vrienden letterlijk uit de lucht en vra
gen sommigen zich zelfs af « Wat is me 
dat voor een jeugd tegenwoordig ». Ze 
zouden misschien beter de vraag stel
len « Wat zijn me dat voor ouders te
genwoordig » ! Het volstaat met onder
wijzers te spreken om te vernemen hoe 
al te veel ouders in deze tijd er maar 
op uit blijken te zijn, om tijdens de 
rustdagen hun kinderen zolang moge
lijk gedurende de dag kwijt te zijn, 
door ze naar de bioskoop of de kermis 

geen zeldzaamheid 
's a\onds op de 

De mode inspireert zich vaak op de folklore en de nationale klederdrachten. Hier 
twee pakjes met sterke Oostenrijkse inslag : tdtslekend voor heifstwandetingen. 

te stuien en het is 
sommige kinderen 
stoep van het huis te zien zitten m af
wachting dat het de ouders belieft naar 
huis te komen. Dat is natuurlijk geen 
algemene regel, maar toch: één zulk ge
val is al te veel en waren het maar en
kele strikte uitzonderingen. 

Wat de voorlichting betreft vinden 
velen het ideaal dat het van jongsaf ge
beurt door de ouders, in bijkomende 
orde door de opvoeders. Op gevorder-
der leeftijd kan er dan best een voor-
lichtings-kursus van af, die het een 
beetje wetenschappelijker doet en die 
kan voortbouwen op de reeds verwor
ven kennis via ouders en opvoeders 
op een prillere leeftijd. Dan pas is vol
gens vele moeders van kinderen ee&t 
dergelijke voorlichtingskursus (ver
loof denkursus) ten volle verantwoord 
en efficiënt. Het ligt toch voor de hand 
dat een dergelijk sisteem een harmoni
eus en logisch proces is, dat bij toe
passing heel wat misverstanden en la
tere misgroeiingen in het leven van ve
len zou voorkomen. 

GERDA 

E.H.B.0. 

Te New-York verkoopt men tans in 
de grootwarenhuizen Eerste Hulp-tas
sen ten behoeve van toekomstige va
ders. De tassen bevatten puzzles, speel
kaarten, een lijst van 2.000 vrouwelijke 
en mannelijke voornamen, aspirientjes, 
vlugzout, een kleine whiskyfles en een 
doosje met kleingeld voor de publieke 
telefoon. Het geheel kost ongeveer 
1.000 fr. 

Naar het heet wordt het een bestsel
ler 1 

SNEEUWBABIES 
Aldus noemen het personeel van de 

ziekenhuizen te Chicago de kinderen 
die in oktober geboren worden dit jaar. 
Men rekent er mee dat het aantal ge
boorten nu in oktober 20 tot 30 pro
cent hoger zal zijn dan vorig jaar. De 
oorzaak ? Negen maanden geleden tei
sterde een sneeuwstorm de omgeving 
van Chicago waardoor vele mensen ver
plicht werden dagenlang thuis te blij
ven. Zei een psichiater « onder bepaal
de drukkende omstandigheden her
nieuwen vele mensen de liefdesband ». 

SMAADWOOBDEHBOEK 

De 23-jarige Fransman Paul Sulitzer 
is van plan een woordenboek uit te ge
ven met schimp- en scheldwoorden in 
het Duits, Frans en Engels. Het woor
denboek zou meteen bijdragen tot «een 
betere verstandhouding van de EEG-
zakenlieden ». Sulitzer stond reeds zijn 
mannetje in de aanmaak en verkoop 
van miljoenen sleutelhangers waarmee 
hij ca. 7 miljoen frnk verdiende. Een 
jongeman die belooft.^ 



PUBLIEKE RELATIES 
VAN EEN GROOT MAN 

PUBLIEKE RELATIES 
VAN EEN G 

Onze medewokt) \ic Van Bniggen bespuik onlang'; in otn blad een luxe-
uitoave, gewijd aan de figuu) van Henry Van de Velde, met alleen een architekt 
van europees fonnaat doch een man die vneigens kon afblijven» en al wat hij 
beioetde, inspiteeide of hogey op tilde. Aan het menselijk aspekt van deze merk-
waaidi<re jioiiur wordt thans een tenloonstelling van brieven, boeken en teke-
ntn^en gewijd in de Koninklijke Biblioleek te Brussel, bescheiden van opzet en 
omvang doch uitermate boeiend voor wie zich de moeite wil getroosten een 
VU)he Ie vertoeven op het gelijkvloers van het gebouw, waar op de eerste verdie
ping de tentoonstelling a De Librye van Boergondiën heel wat publiek trekt. De 
belangblelling voor deze mini tentoonstelling Ileiny J'an de Velde is heel wat 

geringer en toch... 

Daar zijn vooreeist de zwartwit en 
gekleurde tekeningen \an Henry Van de 
Velde. Zo op het eerste gezicht dachten 
we voor grafisch werk van Vincent Van 
Gogh te staan, uit diens \roege periode 
(Nunen) maar dat bleek toch een valse 
induik te zijn. 

Het zijn tekeningen die de lijnbewo-
genheid van Van Gogh hebben en ook 
deze van Munch : mensen aan het werk 
op het land, koppen en schetsen, al dan 
niet verhoogd met pastelkleuren, zeer 
ritmisch en vloeiend, welke beweging 
men terug vindt in ettelijke omslagont
werpen, die Henry Van de Velde maakte 
voor de uitgaven van bevriende letter
kundigen, zoals bij vb. voor de dichter 
Max Elskamp. Het zijn stuk voor stuk 
zeer mooie bladen, op hun voordeligst 
geprezenteerd door piëteitsvolle handen. 
Deze vaststelling mag trouwens voor gans 
deze kleine tentoonstelling gelden: wat 
hier ^verd uitgestald werd samengebracht 
en geselekteerd door mensen, die hun 
vereiing voor Henry Van de Velde onder 
stoelen noch banken steken. 

De akti\iteit van Van de Velde als pu
blicist blijkt uit de selektie boeken en 
tijdschriften waarin hij ofwel zelf aan 
het wooid is ofwel over zijn opvattingen 
wordt geschie\en. Het is een stukje 
kultuurgeschiedenis van Europa dat hier 
aan ons voorbij defileert van het begin 
dezer eeuw tot aan de vijftiger jaren. 
Vooral tussen beide oorlogen blijkt Van 
de Velde zeer aktief te zijn geweest als 
illustiatoi en schiijver. Deze zeer grote 

BELANGSTELLEN IN. . . 
... '\nnie Van de Boel, gclvilderijen in VTB-
studio Rik Wouters, E. Jacqmainlaan 126, 
Brussel 1, van 4 tot 16 november, elke dag 
Tan 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur 30. 
...Marcel Aureel, schilderijen, in Huize 
Geertrui, Vlassenbroek, tot 24 november, 
van 10 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur. 
...Jong talent op de Boekenbeurs — De 17-
jarige nederland&e schrijfster, Jeanine van 
Erk, wiens boek « Groen in de Kruin j» 
zojuist in het Duits verscheen, zal zondag 
5 november, te 11 u uit haar nieuw nog 
onuitgegeven werk voorlezen op de Boe
kenbeurs voor Vlaanderen. Ingeleid en 
geïnterviewd door Jos Vandeloo. 
...Belgen op de tweesprong — Op 5 no-
vember te 14 u spreekt Dirk Vanderburcht 
op de Boekenbeurs voor Vlaanderen over 
zijn boek « Belgen op de Tweesprong », 
tweede verbeterd druk. 
...Vlaamse literatuurproblemen in euro
pees verband — Naar aanleiding van het 
binnenkort te verschijnen boek « Flan-
derica » spreekt Prof. Dyserinck op de 
Boekenbeurs ^oor Vlaanderen, maandag 6 
no\ ember om 14,30 u over bovenvermeld 
onderwerp, ingeleid door Karel Vertom-
men. 

...1000 jaar Katholicisme in Polen — Toen 
het duizendjarig bestaan van het katholi
cisme in Polen gevierd werd, kregen bui
tenlandse geestelijken géén viza om de 
feestelijkheden bij te wonen. Twee dames, 
Me\r. Ganshof van der Meersch en Marie-
Sophie Convent, gingen naar Polen als 
gewone toeristen en namen alle preken, 
redevoeringen, enz. op magneetband op. 
Zij overhandigden de teksten aan de Paus 
en aan Kardinaal Suenens. 

In aanwezigheid van Mgr. Daem zal Mej. 
Convent, dinsdag 7 november te 14,30 u 
op de Boekenbeurs voor Vlaanderen, haar 
ervaringen vertellen over haar reis naar 
Polen, ingeleid door Prof. Dr. Fl. Peeters. 
...Reis naar Sicilië — Vrijdag 10 novem
ber te 14 uur spreekt Fica ten Houte de 
Lange op de Boekenbeurs voor Vlaande
ren naar aanleiding van haar nieuw boek: 
« De wind verhoort iedere wens », over 
haar reis naar Sicilië. 

aichitekt bleek een begaafd schrijver te 
zijn en als \ernieuwer werd hij dan ook 
vrij vlug tallenkanie gewaardeerd. 

DE MENS 
De o.i. interessantste « afdeling » van 

de tentoonstelling is echter de selektie 
brieven van prominenten uit de euro
pese geestesweield aan Henry Van de 
Velde. Het is niet te verwonderen dat 
deze man met al wat naam en faam had 
nauw kontakt onderhield en zijn ken
nissenkring dan ook zeer uitgebreid was, 
niet alleen in Vlaanderen doch ook in 
Frankrijk, Engeland, Duitsland, de 
skandinavische landen en sporadisch ook 
nog elders. Met velen van deze promi
nenten blijkt Van de Velde persoonlijk 
bevriend te zijn geweest. Hij blijkt ook 
een zeer hulpvaardig iemand te zijn ge
weest. Uit een brief van de luministische 
schilder Theo Van Rysselberghe bijvb. 
die lange tijd te Parijs verbleef, verne
men we, hoe dankbaar ettelijke jonge 
schilders van die tijd Van de Velde zijn, 
omdat hij kliënten op hen afstuurt en 
hun werk links en rechts aanbeveelt. 
De/e aanbevelingen hadden rechtstreeks 
financiële gevolgen voor de kunstenaars 
in kwestie en prikkelden ook de belang
stelling voor het toen nog jonge Salon 
des Indépendants. Dit alles stemt ook 
Van R)sselberghe tot grote dankbaar
heid. 

Met Gerhard Hauptmann stond Van 
de Velde in herhaalde briefwisseling. 
Persoonlijke zaken wisselen in de brie
ven af met gedachtenwisselingen over 
kunst, expressie, tendenzen. Typisch 
brits in de aanhef is een brief van Gor
don Graig, geschreven vanuit Florentie 
in het begin van deze eeuw : dear archi
tect. Een persoonlijke brief van wijlen 
koning Albert, gericht tot Van de Velde, 
om hem te feliciteren n.a.v. een ver
jaardag, met zijn werk en streven, kan 
ons geen al te hoge dunk van de auteur 
van deze brief geven : hij is gesteld in 
een stroeve stijl en het handschrift duidt 
alleszins niet op vlotte schrijversgaven 
of veelvuldige schrijfaktiviteit. Een brief 
van Camille Pissaro is geïllustreerd met 
een paar ontwerpen voor landschappen : 
in enkele lijnen tovert deze kunstenaar 
een hele wereld te voorschijn. Tot de 
korrespondenten van Van de Velde be
hoorden verder Emile Verhaeren, James 
Ensor, Max Elskamp, Charles Van Lers-

De vijfentwintig gedichten van deze 
bundel zijn naar de vorm modem : de 
zegging is suggererend meer dan mede
delend, zonder in de orakel-poézie van 
menig experimenteel te vervallen, zon
de grenzen te overschrijden der ver
staanbaarheid. De betekenis van het 
woord geeft aan het gedicht een dimen
sie, die de experimenteel kan versma
den, maar die er het vers niettemin rij
per mee maakt. Toch vergt Meinis ly
riek, vergen de gebruikte beelden en de 
konstruktie een diepere penetratie. De 
moderne kompozitie, het beeld als dra
gend poëtisch element, dat de situatie 
niet mededeelt maar laat raden, de zeer 

berghe, figuren uit de Van Nu en Straks 
beweging, en zo zouden we verder kun
nen citeren. Heel deze briefwisseling be
wijst dat de auteurs ervan doorgaans een 
zeer sterk vertrouwen hadden in de 
« dear architect», dat deze een taalvaais. 
dig man was (de korrespondentie is be
halve in het Nederlands vooral gevoerd 
in het Frans, het Engels en het Duit^ 
en dat men grote waarde hechtte aan 
zijn opvattingen en zienswijzen. 

Uit deze tentoonstelling komt Henry 
Van de Velde te voorschijn als een ge
niaal begaafd man, die zich veelzijdig 
ontwikkelde, maar die eenvoudig bleef, 
ook met de andere grote geesten van zijn 
tijd, die hoe groter ze waren des te een
voudiger bleven. We kunnen de inrich
ters van deze mini-tentoonstelling slechts 
feliciteren om opvatting en voorstelling: 
ze bracht ons een figuur van groot for
maat, menselijk zeer nabij en dat is vaak 
wel nodig, wanneer dergelijke figuren 
in standaardwerken of studies en essayf 
allerhande wel eens dreigen hun louter 
menselijke dimensie te verliezen. Met
een blijkt ook nog eens dat een Henry 
Van de Velde als Vlaming niet heeft ge
wacht op'Vermeylen om zich als zodanig 
ook op europees niveau te bewegen, met 
groot gezag en met zuiver menselijke 
grootheid. 

R. CORTY 

persoonlijke associatieve samenvoeging 
van woord en beeld, vragen een bepaal
de « inleving ». 

Meinis « geleidelijke doodsbericht « 
zou men ook een « levensbericht » kun
nen heten : een nekrologie is vaak 
slechts een biografie in het hart... 

Het citaat uit Claus « Terwijl gij el
ke dag te sterven staat », dat als motto 
op de eerste pagina van de bundel staat, 
is de vaststelling van een doodgewoon 
fyzisch verschijnsel : het is tevens het 
« leitmotiv » van de hele bundel. 

Is het leven een geleidelijk naderen 
tot de dood, dan is het relaas van dit 
leven ook een geleidelijk « doodsbe
richt ». « Kalm kondigt de dood zich 
aan » staat er in het voorlaatste gedicht 
« Luisteren naar de dood », het enige 
in de hele bundel dat een titel draagt. 
Maar het leven is afwisseling, is een da
gelijks, ontmoeten van mensen en din
gen, een dagelijks ondergaan en leven in 
gebeurtenissen — en zo is ook deze bun
del een relaas vol afwisseling, voor zover 
de beperkte ruimte van vers en bundel 
dit toelaten. Een relaas vanuit verschei
dene « standpunten » en gevoelssitua-
ties bezien : ernst, droefheid, ironie, 
liefde, sarkasme. Het kind-zijn, de jeugd, 
het meisje, de vrouw, lust en verlangen, 
landschap en familie, soldatenleven, vol
wassenheid, doodsbesef : heel deze te-
matiek wordt tot een eenheid door het 
voortschrijden naar het einde. Elk le-
vensgebeuren is met deze ondergrondse 
stroom verbonden. Uit dit vloeien van 
de tijd, tussen geboorte en dood, wellen 
de gebeurtenissen op als evenzoveel 
bronnen aan de oppervlakte, en uit het 
herinneren en hervoelen van de dichter 
groeien ze tot woord en gedicht. Wij 
spraken reeds van het suggererende en 
imagistische van de meeste verzen. Niet 
altijd is het beeld gelukkig, slaagt de 
suggestie: soms wordt het speels, te ge
maakt, is het beeld niet opgeweld uit 
de inspiratie maar gekonstrueerd, zijn 
bepaalde « vondsten » te gezocht. Toch 
getuigt menig vers van een werkelijke 
poëtisch doorleven en is dan ook poë
tisch doorvoelbaar : werkelijke poëzie 
en geen in-stukken-gekapt-proza zoals 
menig « modern » vers. 

In zijn geheel is « Geleidelijk Doods
bericht » een originele bundel, die van 
dichterlijk talent en poëtische mogelijk
heden getuigt. 

Julius Meinl « Geleidelijk Doodsbe
richt — - gedichten - Uitgeverij Die 
Poorte, Verdusserrstraat 36, Antwerpen -
3^ blz. 60 fr. 

Jong portretteei talent irief jong model op de trappen van de « Piazza di Spagna » 
te Rome ; altijd opnieuw beginnen. 

"GELEIDELIJK DOODSBERICHT" 
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HOFFMAN VON FALLERSLEBEN 

EN VLAANDEREN 
Dr. Peter H. Nelde, de anteu) van het hieronder vermelde boek over von Fallers-

ieben is een jonge duiise germanist. Hij stamt uit Westfalen, deed studies in ger-

manistiek, neerlandistiek en geschiedenis aan de universiteiten van Munster en 

Freiburg i. Breisgau en is nu verbonden aan de universiteit van Gent. Wij weten 

met in hoeverre de aamvezigheid van de Vlaming J.L. De Meester als lektor aan 

de freiburgse universiteit de oriëntatie van drjslelde mee bepaald heeft, maar de 

belangstelliyig voor een figuur als Hoffmann von Fallersleben moest noodzakelijk 

leiden naar belangstelling voor Vlaanderen. 

Hoffmann von Fallersleben is niet alleen de dichter van het « Deutschland über 

altes n, maar ook die van « Vlaanderen, dach en nacht denc ie aen U ». Hij 

schreef tioiiwens de derde stiofe van het « Deutschlandlied » in het Nederlands : 

u Bloei in glans van deze zegen, bloei, o dietse vaderland ». 

Maar \oii Pallersleben was meer dan 
de dichter van een paar liedtrteksten, 
dan nog — moedwillig of uit d®mheid* 
•— steeds weer verkeerd geïnterpreteerd 
werden. Hij behoort tot de kategorie 
Duitsers die voor de vlaamse beweging 
wat méér oveihadden dan wat imperia
listische dromen (vroeger) of wat gering
schattende wirtsfhaflswunderliche zelf
voldaanheid (nu). 

Na hem zijn er anderen gekomen die 
zijn werk hebben voortgezet en die o.m. 
onze l i teratuur hebben bekendgemaakt 
buiten onze grenzen : mannen als Ul-
rich Zierow, Karl Jacobs, de — onlangs 
in Oost-Duitsland overleden — Fran/ 
Fromme, Herraanowski enz... 

De jonge auteur \ an dit werk over 
von Fallersleben zet dus een traditie 
voort : zij begon reeds voor von Fallers
leben, met A m d t en Uhland en Grimm. 
Een traditie, die in de figuur van Hoff
mann von Fallersleben wel een der 
grootste — en voor de latere evolutie be
langrijkste — vertegenwoordiger vindt. 

Wie was von Fallersleben ? August 
Heinrich Hoffmann werd geboren ê 
Fallersleben op 2 april 1798. Na middel
baar onderwijs in Helmstedt en 
Braunschweig studeerde hij teologie. 
wijsbegeerte en archeologie in Göttin-
gen, kwam in kontakt met de gebroeders 
Grimm en studeerde filologie in Bonn. 
Van dan af begint zijn belangstelling 
voor de nederlandse taal en l i teratuur 
zich te uiten en hij ondernam een eer
ste reis naar Nederland in 1819. Verbon
den aan de uni\ersiteitsbiblioteek van 
Bonn, begint nu een periode van grote 
aktiviteit : hij publiceert oudhoogduitse 
en middelnederlandse teksten, treedt in 
kontakt met de universiteit van Leiden 
en de « Maatschappij voor Nederlandse 
Letterkunde » aldaar wordt lid van het 
Koninklijk Instituut te Amsterdam en 
begint met de publikatie van de « Ho-
rae Belgicae », een verzameling van tek
sten u u de middelnedeilandse li teratuur, 
\'olksliederen enz. Deze « Nederlandse 
Uren » zullen zijn levenswerk worden 
en aangroeien tot twaalf delen. Von 
Fallersleben komt in kontakt met Jan 
Frans Willems, is bij hem te gast in Gent 
en gaat ook naar Zuid-Vlaanderen : hij 
zal later erelid worden van het « Comité 
Flamand de France ». Uit zijn kontakt 
met Willems en de vlaamse beweging 
ontstaan \erscheidene geschriften en ook 
gedichten : een der bekendste is wel het 
\e is uit de « Genter Gedichte » . « Su-
che nicht das Heil im Westen : in der 
Fremde wohnt klein Glück ». Nu zal hij 
lieiliaalde malen naar Vlaanderen en 
Nederland gaan en alle leidende figu
ren uit de toenmalige vlaamse beweging 
bezoeken : Willems, Van Duyse, Snel-
laert, Blommaert, Alberdingk Tbi jm, 
Rens, Heremans, Dautzenberg, Cons
cience. In IS-ll schrijft hij het « Deut
schland über alles » en in 1842 wordt 
hij uit zijn ambt ontzet, wegens zijn 
i( vooruitstrevende » ideeën die hij in 
« Unpolitische Lieder » onverbloemd 
had nitgeduikt. Een tijdlang is hij dan 
inzake ncdcihuidse studicèn minder be
drijvig en wil zijn werk zelfs opgeven. 
Na zijn aanstelling in Weiraar in 1854 
zet hij het werk der « Horae Belgicae -< 
voort Koning Willem benoemt hem tot 

r idder in de Nederlandse Leeuw. Zijn 
belangstelling voor Vlaanderen is niet 
alleen Kan filologische aard : hij toont 
ook een grote belangstelling voor de 
vlaamse beweging en de vlaamse poli
tieke strijd. Ook met vooraanstaande fi
guren uit de l i teratuur en taalkunde in 
het Noorden is hij in verbinding en be
zoekt hen. 

Met Ludwig Uhland verbond hem 
een vriendschap die op gelijklopende 
belangstelling gesteund was : Uhland 
bezocht Vlaanderen, niet alleen als toe
rist maar ook om er oude liedei teksten 
op te zoeken. De laatste levensjaren wor
den weer gekenmerkt door een stijgende 
belangstelling voor Vlaanderen en de 
vlaamse beweging nadat gedurende een 
tiental jaren de verbindingen praktisch 
afgebroken waren, belangstelling die 
zich uit in geschriften en politieke strek
king : door de filologie is de dichter tot 
de vlaamse beweging gekomen. Hoff
mann von Fallersleben sterft in 1874 in 
Corvey, waar hij bibliotekaris was. 

De volledige titel van P.H. Neldes 
boek luidt « Flandern in der Sicht Hoff
manns van Fallersleben » en hieruit zou 

dus moeten blijken, dat het de auteur 
vooral te doen is om de verhouding van 
von Fallersleben tot Vlaanderen, zowel 
die van de filoloog als van de politiek-
meevoelende, te onderzoeken. Het laat
ste hoofdstuk van het boek draagt ech
ter als titel « Hoffmann in der Sicht 
Flanderns » en het is hiermede da t wij 
willen beginnen. Wat betekende Hoff
mann voor Vlaanderen ? 

Citaten in dat verband zouden ons te 
ver leiden. Beklemtonen wij in de eer
ste plaats, dat Hoffmann met recht de 
vader der nederlandse filologie kan ge
noemd worden. De Romantiek, die el
ders de belangstelling voor de eigen ou
de l i teratuur had gewekt, was op dat ge
bied in de Nederlanden in gebreke ge
bleven. Hol land begon met 'de gouden 
eeuw : wat daarvoor lag was zuiderse, 
middeleeuwse en roomse duisternis en 
die mentaliteit was weinig bevorderlijk 
tot een appreciatie van onze middelne
derlandse letterkunde. Het is zelfs ge
beurd dat Hoffmann in het Noorden 
uitgelachen werd, toen hij middelneder
landse verzen voordroeg. In Vlaanderen 
vond hij een ander klimaat : het zou 
zijn voorbeeld zijn dat de vlaamse filo
logen zou aansporen. Willems bracht 
een Reinaert-uitgave waarvan de inlei
ding als eerste manifest der vlaamse be
weging wordt beschouwd. Toch werd 
von Fallensleben in het Noorden offi
cieel erkend en geëerd als grondlegger 
der nationale filologie, terwijl België 
hem officieel volkomen negeerde en nog 
steeds negeert. 

Maar het boek heet « Flandern in der 
Sicht Hoffmans » en daar wordt dan 
ook het grootste deel aan gewijd. 

De verhouding tegenover Vlaanderen 
van voorlopers en tijdgenoten van Hoff
mann (Arndt. Loebell, Uhland, Grimm) 

wordt onderzocht evenals de verhoudin, 
gen tussen Hoffmann en de taalgeleep. 
den in Hol land en Vlaanderen. 

Sedert Hoffmann heeft de filologie e a 
de taalgeschiedenis een hele weg afge. 
legd. Aan het begin van deze weg ecl». 
ter staat Hoffmann von Fallersleben en 
het werk dat Peter Nelde aan heia 
wijdde, is niet slechts een erkenning v a a 
deze verdienste maar ook een weten, 
schappelijke onderzoeking naar de vizie 
van zijn landgenoot op ons land, on» 
volk en onze taal. Het is tevens een 
waardevol dokument voor de kennis van 
de betrekkingen tussen Vlaanderen en 
Duitsland in de 19de eeuw. 

Onlangs werd te Vorst- Brussel een nieuwe, moderne kerk (onze foto 
qnette) ingewijd. 

de ma-

TONEEL TE 
BRUSSEL 

K.r.s. 
In het kadei van de draaischijf tus

sen de drie officiële nederlandse 
schouwburgen speelt de KVS-Antwer-
pen tans in de KVS « Warenar » van 
P.C. Hooft. 

Blijkbaar was men dit meester
werkje uit onze eigen nederlandse li
teratuur in de KVS vergeten, want 
een paar jaar geleden gaf men de 
vooikeur van Molière's « Vrek >, dat 
het bij « Warenar > niet haleti kan. 

Evenals bij Molière en bij Plautus 
(naai wiens « Auluaria » het werd ge
schreven en op Hollandse leest ge
schoeid), is « Warenar > een bekend 
toonbeeld van gierigheid. Als toneel
werk staat dit blijspel in Hoofts ge
zamenlijk toeuvre verreweg het hoogst: 
we vinden er treffende karakteristiek, 
komische dialoog, geestige, beeldrijke 
volkstaal, geen laiiw, maar ook geen 
preuts realisme in afwisselende to
neeltjes. Het is een blijspel dat ons 
aanspreekt en waaraan men zich ge
redelijk overgeeft. 

Het dient gezegd dat de KVS er een 
geslaagde voorstelling van geeft. On 
der de regie van Ton Lutz, die het 
ook in Nederland regisseerde en de 
hoofdrol vertolkte, en met een bril
jante Luc Philips in de titeh\)l (om
ringd door een zwierig gezelschap dat 
de regisseur duchtig had gedrild : de 
lachscène b.v. werd verbluffend weer
gegeven !) is de vertoning van « Wa
renar » ft3i een werkelijke prestalie 
uitgegroeid. 

WALTRA 

Het Fakkelteater uit Antwerpen 
was te gast in het Waltra-teater met 
een reeds voorstellingen van « Gebo
ren Leugenaar » (Billy Liar) van 
Willis Hall en Keith Waterhouse,een 
hedendaags werk waarin de schrijven 
ons één dag uit het leven van een ar-
beidersfamilie beschrijven met een 
opvliegende vader, een toegevende 
moeder, een nozem van een zoon (de 
aarstleugenaar) en een grcfotje dal 
wel in hetzelfde huis leeft, maar waar 
langs iedereen voorbijgaat en voorbij-
praat : een tipische schildering van 
de verschillende karakters — ook van 
de achtereenvolgende liefjes van de 
jonge nietsnut — met pittige tafe
reeltjes, die nogal langs de ruwe kant 
zijn. De nozem-leugenaar werd dik in 
de verf gezet : hij liegt en fantazeert 
er zo op los dat men ten slotte niet 
meer in het personage gelooft, niette
genstaande het lachwekkende van zijn 
hsgeslagen fantazietjes en onwaar
schijnlijke verhaaltjes. De auteurs la 
ten hem zeggen dat het er niet om 
gaat met beide benen op de grond te 
staan, maar dat sommigen van ons in 
de sterren thuis horen! Zij beschik 
ken hierin over een zeker meester 
schap, zodanig zelf dat het pijnlijk' 
in zekere toestanden naar de komi
sche kant overhelt (b.v. wat het oud 
je betreft of de getroffen ouders). 

Het Fakkeltoneel was op de höcgle 
van zijn taak; de weergave van de 
leugenaar door Eddy Van Cakenberge 
en van het oudje door Hilda de Quin-
ze zullen we zeker onthouden. 

J-V. 
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OUT 
Onze Rode Dui\e]s hebben 

hun wedstrijd tegen Frankrijk, 
zaterdag te Nantes, niet kun
nen winnen en nochtans, deze 
keer hebben zij zich als dui-
yeUjes geweerd. 

Na een eerste helft, waai in 
de Belgen lichtjes domineer
den dank zij windvoordeel en 
dank zij een zekere afwachten
de houding van de Fransen en 
waarin een niet overtuigende 
Claessen, hoewel bedrijvig en 
dus verdienstelijk, een doel
punt aantekende, werden « on
ze jongens » in de tweede helft 
door de ontketende Fransen 
met de rug tegen de muur ge
drongen. 

De « twee » kon haar werk 
als foerier niet meer vervullen, 
de aanvallers kwamen er niet 
meer bij te pas en de verdedi
ging heeft werkelijk moeten 
vechten om de ietwat gevleide 
0-1 voorsprong te behouden. 

Een paar minuten voor tijd 
hebben de Fransen het over-
verdiend, maar voor ons spij
tige gelijkmakende doelpunt 
aangetekend. Wij denken niet 
dat de Belgen er in de gegeven 
omstandigheden meer konden 
uithalen dan een gelijk spel. 

TE KOOP 
Gelijk in alle huishoudens 

met te weinig centen is er ook 
in het Beerschothuishouden al 
veel hambras geweest. Er is, 
zoals de Gazet van Antwerpen 
het noemt, al veel stoelenge-
stommel geweest van mensen 
die kwamen en gingen. Maar 
al dat gestommel heeft weinig 
geholpen. De nood was, is en 
blijft voorlopig groot. 

Men meende wel een oplos
sing gevonden te hebben, door 

het stadion te verkopen aan de 
stad, met het oog op het aan
leggen van een soort groene zo
ne, en dan het terrein opnieuw 
voor een zacht prijsje te huren. 

E e n Beerschotsupporter 
scheen zelfs langarmig genoeg 
— en bereid — dat voor elkaar 
te brengen. Maar die bereid
willige — schepen Tijsmans — 
is ondertussen overleden en nu 
schijnt de stad Antwerpen, 
voorlopig altans, niet te willen 
marsjcren. 50 miljoen ballen 
zou nogal veel zijn... 

En zo bUjft Beerschot zitten 
met zijn poef en zijn terrein. 
Er moet ergens een oplossing 
gevonden worden, die er een 
is. 

Men praat over de \'erkoop 
van een deel van de gronden 
rond het terrein. Zal dat dé op
lossing brengen ? 

Wij weten het niet. De Beer-
sohotmensen blijkbaar ook 
niet. 

KLEIN CONFITEOR 
Toen de internationale wie-

Ierunie weigerde het uurre-
kord van Jaak Anquetil te ho
mologeren, zijn er een aantal 
mensen rechtgestaan om te 
vragen of men dat van Rivière, 
het officiële — voorlopig ? — 
dan kan erkennen. Men heeft 
dat van Anquetil niet erkend, 
omdat men niet zeker wist dat 
hij niet gedrogeerd was. 

Welnu, die vreselijke twijfel 
werd de wereld uit geholpen. 
Rivière heeft namelijk in het 
blad « France Dimanchc » ver
teld dat hij zeker « gedoopt » 
was. Met amfetamine. 

Het zal trouwens niemand 
verbaasd hebben. Evenmin als 
het feit dat Rivière die « be
kentenis » publiek maakt. Men 

2dnspeel1; langs alle kanten op 
zijn beiiarde lioanciële pozitie 
en voor de rest moeten wij wel 
geen tekeningetje maken, ze
ker ? Wat er ook van zij, de 
wielerunie zit weer met een 
probleem. 

Gelukkig is er een Fcrnand 
Bracke gekomen die \ oor een 
nieuw uurrekord én een plasje 
in het doktersflesie zorgde. De 
bonzen van de Wielerunie mo
gen hem wel een monument 
bouwen ! 

WOUTERS, V L A M i y c 
Er IS van vlaamse zi]dc des

tijds fel « gekapt'» op de h. 
Hermesse, de vorige voorzitter 
van de Koninklijke Belgische 
Voetbalbond omdat de man 
geen gebendijd woord Neder
lands sprak en toch de preten
tie had voorzitter te spelen 
van een nationale bond. 

Vóór enkele maanden werd 
Hermesse opgevolgd door de 
tweetalige Vlaming Wouters. 
De Vlamingen waren tevreden. 
Er zou wat veranderen. De Vla
mingen zouden krijgen waar 
ze recht op hebben. Het Neder
lands de plaats die het toe
komt. 

Verleden woensdag heeft 
meester Wouters 'n perskonfe-
rentie gehouden. Een werke
lijk schitterende perskonferen-
tie, waarop hij briljant en hel
der duidelijk maakte wat het 
standpunt is van de voetbal
bond inzake het geschil met 
de B.R.T.-R.T.B. in verband 
met het uitzenden van voetbal
wedstrijden. Wij nemen graag 
aan dat meester Wouters zijn 
woordje kan placeren. Is het 
niet zijn stiel ? 

Maar wat wij niet meer aan
nemen is het volgende : «Waar
om moest meester Wouters, 
bondsvoorziter van de K.B.V.B. 

Gaston Roelants, inkluzief enkele medailles en een sombieio, 
kwam deze week terug uit Mexico. 

dan, woensdagnamiddag nog, 
zijn perskonferentei uitslui
tend in het Frans houden ? » 
(Gazet van Antwerpen). 

Op die vraag zouden wij ook 
graag het antwoord vernemen! 

GOED BESTEED 
Misschien kent gij nog Gos-

selin, een in zijn tijd verdien
stelijk wielrenner, o.m. ver
schillende keren sprintkampi-
oen van België. 

Die man zit nu in Kongo, 
waar hij zo min of meer in op
dracht van Moboetoe een stel 
zwarte jongens tracht op te lei
den tot koereur. 

Het moet misschien alle
maal niet au sérieux genomen 
worden, maar wij vragen ons 
toch af of Kongo, met zijn 
enorme achterstand op sociaal, 
ekonomisch, kultureel, tech
nisch, in één woord op alle ge
bied, een land ook dat op geen 
enkel terrein van de weten
schap een ernstig woord mee
praten kan, of zo'n land zijn 
leergeld aan niets beters beste
den kan dan aan de in de 
grond domme velosport, die 
daarenboven niet in staat is 
ook maar het minste van die 
achterstand goed te maken. 

Met alle respekt voor Gosse-
lin, maar hij is niet het soort 
leraar dat Kongo uit de put zal 
helpen. 

SCHOOL BIJ CHAREL 
Nadat wij met de hulp van on

ze oudste zijn oefeningen van al
gebra hebben opgelost, mogen wij 
naar de Charel een pint gaan pak
ken. Is dat nog een staminee bij 
de Charel, of is dat een school ? 

De Flik is aan Jan aan 't ekspli-
keren wat hij nog afweet van de 
losse ablatief, want de Jan moet 
nog een tema maken voor zijn 
dochter tegen morgenvroeg, en 
die « mee » van Latijn is een vie
ze, zegt Jan. 

Dries maakt op een bierviltje 
een oefening van meetkunde voor 
het zoontje van Gust, maar raakt 
er blijkbaar niet goed wijs uit. 
En wij worden dadelijk aange
klampt door Pol, met de vraag 
wat de ekliptika of zo iets nu te 
maken heeft met de wisseling der 
seizoenen. Wij vragen het ons ook 
af. 

Alleen Ree, zesentachtig jaar en 
wel te pas (nooit meer dan 15 
pilskens per dag) heeft blijkbaar 
geen zorgen. Hij pikt wat algebra 
mee, doet wat meetkunde op, 
tracht Fik met zijn losse ablatief 
te volgen en knikt maar, en likt 

maar aan zijn potje en smoort 
zijn pijpke. Als liet gespiek 
vanzelf op school en studie te
recht komt, heeft Ree er ook niet 
veel zaken mee. 

'Dat ze de kinderen (en hun 
vaders) veel te veel werk geven. 
Dat de kinderen tegenwoordig al
les thuis moeten leren, en wat die 
luiaards van schoolmeesters nog 
doen. Dat ze op school veel te 
veel nutteloze rommel leren. Le
ren ze eigenlijk wel iets anders 7 
Hebde gij nog ooit algebra nodig 
gehad, liewel, ikke niet. Dat ze de 
kinderen veel meer praktische 
dingen moesten leren, zoals allee 
ge verstaat me wel. 
En dat ze de kinderen veel meer 
turnen en sport moesten geven, 
in plaats van al die onnozelheid. 
Fik heeft het nog maar pas in zijn 
gazet gelezen ook en die zullen er 
toch iets van weien, zeker 7 

Wij zijn het ermee eens. Meer 
turnen, spelen, sport, zwemmen. 
Atleten vormen. Sterke kinderen. 
BererL Mannen die hun man kun
nen staan. Geen bleekneuzen lijk 
nu en labbekakken, die alleen 

maar wat in stofferige boeken 
kunnen snuffelen. En we drinken 
er een pint op. 

« Vinde gijlie dat mi echt seri
eus, van die sport en zo op 
.school », vraagt Ree, « of vertelde 
dat nu maar om van de mode te 
zijn 7 » 

Ree is nogal doof en we brullen 
ieder om de beurt in zijn oor dat 
de kinderen meer moeten spelen, 
sterker worden, dat ze te lang 
moeten stilzitten, dat ze de rest 
van zelf zullen leren, dat het pre
cies « houten » zijn en nog een 
stel andere straffe argumenten. 
Maar de Ree schuift ze van zich 
weg lijk zijn leeg pilsglas. 

« Ik geloof dat die sport en 
zjumnastiek op school eigenlijk 
maar tijdverlies zijn », zegt Ree, 
« en dat ze die tijd beter zouden 
kunnen gebruiken om wat te le
ren ». 

Hij laat het gebrul van gezond
heid boven alles, overspannen ze
nuwen en noodzakelijke ontspan
ning en een gezonde geest in een 
gezond lichaam rustig o\ erwaai-
en. 

« Gijlie zijt allemaal geleeide 
tisten », zegt hij dan, « gijlie hebt 
lange jaren op school gezeten. 
Maar ikke, ik ben nooit geweest. 
Toen ik tien jaar was, stond ik op 
den travoo. En nu heb ik maar 
van één ding spijt en dat is dat 
ik nooit naar school heb kunnen 
gaan ». 

Denkt ge dat het zo plezant is, 
Ree 7 En dat ge daar zoveel leert7 
En zijt ge er ook niet gekomen ? 

« Maar weette gijlie wat het is, 
twintig jaar lang met beschaamde 
kaken te moeten staan en tien 
keer per dag iets te moeten mom
melen van « niet geleerd » of zo, 
als er iets te lezen of te tekenen 
valt » 7 

«Of denkte gijlie dat het plezant 
is, als ge dertig jaar zijt, te leren 
lezen in de leesboekjes van uw 
kinderen, 's avonds, als ze naar 
bed zijn en dan nog te leren 
schrijven, omdat ge het perfors 
wilt kunnen 7 » 

Een beetje meer aan sport en 
turnen doen zal de kinderen toch 
niet beletten te leren lezen, ze
ker 7 Ze zullen het misschien nog 
rapper leren. « Kan zijn », zegt 
Ree « maar ik heb er nooit last 
van gehad dat ik niet aan sport 
heb gedaan. Wel heb ik er'formi
dabel last van gehad dat ik niet 
kon lezen. En nu wil ik maar zeg
gen dat ge moet zorgen dat ge 
met al die sport het voornaamste 
niet vergeet : lezen en schrijven 
en rekenen en Frans ». 

Ree drinkt zijn pint leeg en 
rijdt met zijne velo en zijn zes
entachtig jaar de nacht in. Ons 
Anneke zit in het derde studie
jaar, maar ze leest nog helemaal 
niet goed. We zouden toch liever 
hebben dat ze dat kon dan tennis
sen. Seiieus. 
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Slotgala \ai! Jiet tadio- en T.V.-
salon, met o.m. Rog Whitta-
cker — BiUiSel Ned. 7 novem
ber. 

TROTSKY 
Op 20 augustus 1940 meld

den al de kranten : de in Mexi
co le\ende Leo Trotski werd 
vermoord. In de dokumentaire 
die u vanavond te zien krijgt 
heeft André Libik getracht ons 
een beeld op te hangen van de 
evenementen die tot deze poli
tieke afrekening hebben geleid, 
vanaf de eerste strijd der bol-
sjevisten tot hun uiteindelijke 
overwinning, alsook de rol die 
Trotsky hierin speelde. Aan de 
hand van dokumenten en ge
tuigenissen doet de regisseur 
hier al de motieven uit de doe
ken die tot de vlucht van Trot
sky hebben geleid. (Zondag 5 
november - 21u55 - Brussel 
Ned.). 

HUIZE LIBERTY 
Huize Liberty is de titel van 

een televiziespel \an Hans Ro-
dum, naar het oorspronkelijk 
hoorspel van Gerald Henley. 
Rassenvraagstukken zijn aan 
de orde van de dag. In dit 
werk wordt een doodgewone 
pensionhouder ermee gekon-
fronteerd, wanneer een onbe
kende man hem telefonisch om 
een kamer verzoekt. Ze is be
schikbaar tot op het ogenblik 
dat de reiziger langs komt. 
Het blijkt een zwarte student 
te zijn. De pensionhouder wil 
hem met een smoesje de laan 
uitsturen, maar de kleurling 
laat zich niet afschepen. Hij 
betoogt dat er sedert het tele
foongesprek niet eens vijf mi
nuten vei lopen zijn en dat hij 
gedurende al die tijd de toe
gang tot het pension in de ga
ten heeft gehouden. Hierop 
krabbelt de eigenaar terug: hij 
beweert eigenlijk geen enkel 
bezwaar te hebben tegen een 
donkere huidskleur. Maar 
waarom dan die vreemde hou
ding ? Dat tracht de student te 
achterhalen. Het is een pro
gramma van de nederlandse te-
levizie. (Dinsdag 7 november 
21ul5 - Brussel Ned.). 

HET GELAAT 
VAN DE OORLOG 

De Zweedse kineast Tore 
Sjoberg stelde onder deze ti
tel een montagefilm samen 

waarin hij archiefopnamen ver
wekte uit meerdere oorlogen. 
Het leidmotief is de stelling 
dat oorlog nooit lonend is, dat 
in de eerste plaats de eenvou
dige kleine mensen de hoge 
prijs betalen van dood en ver
schrikking. Om deze idee te 
staven laat Sjoberg autentieke 
beelden voor zichzelf spreken; 
in opeenvolgende sekwensen 
behandelt hij de wereldgeschie
denis in het licht van gewapen
de kontlikten sedert 1944 tot 
on»deze dagen. Het gelaat van 
d oorlog neemt een aanvang 
1 j de val van Berlijn en de 

oenstorting van Duitsland, 
\ lar gebombardeerde steden 

ontredderde mensen een de-
latie aanblik bieden. Volgen

de strijdtoneel is het Verre-
Oofitcn waar Japan en de Ver
enigde Staten in hardnekkige 
gevechten dood en vernieling 
zaaien. De atoombommen op 
Hiroshima en Nagasaki maak
ten geschiedenis. Nu nog getui
gen honderden militaire be-
graal plaatsen en veiminkte 
mensen van het onnoemelijk 
leed dat de tweede wereldoor
log heeft teweeggebracht. Niet
temin blijven wapens de ge
schillen beslechten : na 1945 
vormen Korea en Indo-China 
een reusachtig expeiimenteel 
laboratorium voor moderne 
wapens. Zij houden meteen 
een waarschuwing in voor de 
toekomst : een derde eventue
le wereldbrand zou chaotische 
gevolgen hebben die alle men
selijke verbeelding tarten. 

(Vrijdag 10 november - 20u25 -
Brussel Ned.). 

Het gelaat van de oorlog — Face of war » — Brussel Nederlands, 10 nove)nber. 

KLEINKUNST-

PROGRAMMA 
Op maandag 6 november ko

men drie klinkende namen de 
radio- en televizietentoonstel-
ling opluisteren in het kader 
van een klein kunstavond die 

via het scherm wordt uitge
zonden om 20u25. Voor het 
grote publiek zijn Boudewijn 
de Groot, Conny Stuart en Ju
les de Corte beslist geen onbe
kenden meer. De eerste is één 
van Nederlands meest begaaf
de troebadoers — in 1944 te 
Djakarta geboren — die vaak 
als provo wordt gedoodverfd. 

Lennaert Nijgh schrijft zijn 
teksten, de eigentijdse minne-
streel begeleidt zichzelf op de 
gitaar. Een iewat andere rich
ting gaat Conny Stuart uit, na 
de drie groten een voortreffe
lijke vertegenwoordigster van 
het nederlands kabaret. Bij 
Wim Sonneveld debuteerde zij 
met franse luisterliedjes, na
dien heeft Conny zich overal 
toegelegd op het kabaret — 
eerlijk duurt het langst — en 

ontpopte zich als musical-ster 
van formaat. Annie M.G. 
Schmidt schrijft haar teksten. 
Ook met Jules de Corte, au
teur, komponist, pianist en 
zanger is men in Vlaanderen 
vertrouwd geworden. Zijn 
aparte kijk op het leven, van 
humor niet verstoken, zijn 
subtiel pianospel en de warme 
klank van zijn stem verzeke
ren hem een plaats onder de 
besten. (Maandag 6 november -
20u25 - Brussel Ned.), 

Finale « Ontdek t de ster » wet als gastvedette Maiva. Brussel 
Nederlands 5 november. 

HET BEVOLKINGS
VRAAGSTUK 
IN DE WERELD 

Onder deze titel werd voor 
de Amerikaanse National Edu
cational Television een reeks 
dokumentaire opnamen ge
maakt die de kijkers een beter 
inzicht wil geven in de geva
ren die voortvloeien uit de hui
dige bevolkingstoename in de 
wereld. Ten onrechte wordt de 
kern van het probleem be
schouwd als zijnde de oneven
redige toename van de gevol-
king enerzijds,en van de voed
selvoorraden anderzijds , ten 
gevolge van de achterstand van 
de ontwikkelingslanden. Een 
meer rationele kijk op de zaak 
plaatst drie andre belangrijke 
faktoren op de voorgrond : 
ten eerste gelijkt de situatie 
van die achtergebleven landen 
op die van onze europese en 
noordaraerikaanse gewesten 
enkele eeuwen geleden; in de 
tweede plaats dient opgemerkt 
dat de historische opgang daar 
slechts geleidelijk verliep — 
een proces dat nu vejrsneld kan 
voltrokken worden dank zij de 
moderne wetenschap en tech
niek. Ten slotte ligt de oplos
sing van het probleem niet in 
het aanleggen van grote voed
selvoorraden : diepgaande 
strukturele maatschappijver
anderingen dringen zich op. In 
de eerste aflevering van deze 
reeks wordt de situatie van 
Brazillië van naderbij bestu
deerd. (Donderdag 9 november 
21ul5 - Brussel Ned.), 

Op de Vlaamse TV 
Z A T E R D A G 
16 00 • Volksuniversi tei t — 19 00 Fl ip
per 66e a f l : Een geschenk voor vader 
— 19 25 : Au to rama — 19 52 : - Mede
del ingen - Hier spreekt men Nederlands 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : De 
Filosoof van Hogem Vierde a f l — 
21 10 : Cat Stevens — 22 00 : Echo — 
22 30 : Geheime opdracht 3e af l ; Ge-
vaarh ike inzet — 23 20 : TV-nieuws. 

Z O N D A G 
1 1 0 0 • Eucharistieviering ^ H 30 ï ^ 
Voor boer en tuinder — 15 00 ' He t 
Gardomeer, documentaire — 15 30 t 
Binnen en bu i ten — 17 15 : De zoon van 
de Sahara (3e a f l ) — 17 30 : Vro l i i ke 
Iiedies over jacht en heide — 18 30 : 
Klem, k lem k leuter t je — 18 50 : De k r is 
ta l len bol u i t Istomboel — 19 30 : L iefda 
onder het dok 2e o f l : Voer voor t oe 
risten — 20 00 : TV-nieuws — 20 15 : 
Sportweekend — 20 40 : Ontdek de ster 
— 21 55 : Trotsky, documentaire van 
André Lib ik — 22 45 : TV-nieuws. 

M A A N D A G 
14 05 • Schooltelevisie — 18 55 : Z o n d -
mannet je — 19 00 : Hobo, de kteine 
zwerver 19e a f l • De longe boer —• 
19 25 Jonger don je denkt — 19 52 : 

- Mededelingen - Weerman — 20 00 ; 
TV nieuws — 20 25 : Antt-saIonlied)es —-
21 15 : De vluchtel ing 18e a f l . Het 
meis)e en de baby — 22 05 : De socia
listische gedachte en act ie — 22 35 : 
TV-nieuws 

D I N S D A G 
14 05 * Schooltelevisie — 18 00 • School
televisie — 18 55 : Zandmannet ie —• 
19 00 : Tienerklanken — 19 35 * Kwar t -
Eef)e — 19 52 : - Mededelingen - Hier 
spreekt men Nederlands — 20 00 : T V -
nteuws — 20 25 : Verover de aarde : 
Monnet ie op de maan — 21 15 ' Huize 
Liberty, tv-spel door Hans Roduin —• 
22 00 * Radio- en TV-salon te Antwerperï. 
Rechtstreekse u i tzending von het s lo t -
ga la — 23 15 . TV-nieuws 

W O E N S D A G 
17 00 : Televisum — 18 25 • Schooltele
visie — 18 55 Zandmannet ie — 19 00 : 
Wie weet , wint ' — 19 25 ; Arena —" 
1952 : - Mededelingen - Weerman — 
20 00 : TV-nteuws — 20 25 . Kruisende 
woorden — 20 55 . Panorama — 22 05 : 
Het vri je woord Lekenmoroal en - f i o -
sofie — 22 35 . TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
14 05 • Schooltelevisie — 18 55 * Z o n d -
mannet je — 19 00 : Zorro 9e a f l : De 
verdwenen rechter — 19 25 : T ienerk lan
ken — 19 52 ; - Mededelingen - Hter 
spreekt men Nederlands — 2 0 00 : T V -
nieuws — 20 25 : Op de man of — 
21 15 : Het bevolkingsvraagstuk m de 
wereld Vandaag : Braz11ie - Opeenge
pakte massa s — 22 05 : Premiere —• 
22 35 . TV-nieuws 

V R I J D A G 
14 05 • Schooltelevisie — 18 25 : School
televisie — 18 55 : Zandmannet ie — 
19 00 ; Filmmuseum van de schaterlach : 
<t Verhuizen » met Bobby Dun — 19 10 : 
Z ie t u er wat m ' — 19 35 : Zoek l icht 
— 19 52 : - Mededelingen - De Weer
man — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 S 
Het gelaat van de oorlog Mon tage f i lm 
van Tore Sjuberg — 22 00 : TV-nieuws 
— 22 10 to t 23 15 • Stnjd om een kroon. 

Tiende a f l : De val van een Protector. 



Waarom nog bouwen 
op eigen grond 

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

MEER INLICHTINGEN BIJ 

N.V. 
Smaragdlaan, 61 

B R U S S E L 4 

Tel. : 02/35.04.01 - 33.05.36. 

ANTWERPEN 5 NOVEMBER N A T I O N A L E BETOGING 

HERMES 
SGH^GL 54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33. 
Brussel. 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT. 
KURSUS IN 2 JAAR 

Steno- en 
daktylografie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetge\ing. 
Moderne talen. 
Handels, 
correspondentie. 

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

Beter en voordeliger. 

LB 106 

Koop 

bij onze 

adverfeerders 

Warmeluchtkachels 
LEPLAE R 

Niet duurder, wel beter. Rendement : 90 % 

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

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering ' D D C \ / C T 
Poort gans in aluminium. Omlijstfng B K t V t T 
in gephosfateerde staalplaat. 
Zeer lichte bediening. 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

2 3 0 9 8 

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

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



spiege 

BHjl rustig thuis op 5 november. *t Is alle
maal niet meer nodig, want de vlaamse strijd 
is zo goed als beëindigd. Dat heeft tenmin
ste Willy, de gekrulde, de klerk van Omer 
gezegd volgens de « Standaard «. Over 5 no
vember wordt ook nog een flink woordje weg
gegeven. 

En in hel BSP-huishouden is de zalige eu
forie in elkaar aan het storten. Van waal.^e 
BSP-kant is men absoluut niet tevreden over 
hel soort provincialisme van Klemskerkc. 
Uoe dan al eens iets goeds I 

DE STANDAARD 
« De vlaamse kwestie is opgelost » zegden 

ïn 1945-46 de vlaamse profeten van het arvi-
visme en vlogen met zwier in de belgische 
kaas. 

o De vlaamse strijd loopt ten einde », zegt 
Willy De Clerq. Strijden moeten we niet 
meer, alleen a elite » (vertaal : minister) 
spelen. 

Doorheen 1914-passifisme, taalwetminima-
lisme, salonflamingantisme loopt een draad: 
die van het arrivisme. 

« De stiijtl die de Vlamingen !e\erden voor 
hun bestannsreclit als volwaardise hurijers in 
dit land, loopt ten einde. In het lünopa van 
morgen, zullen wij, Nederlandssprekenden, 
een eigen en ruime plaats innemen. Dit ver
klaarde vice-premier De Clercq zondag te 
Ronse naar aanleiding van zijn benoeming 
tot ere-voorzitler van een nieuwe afdeling 
van het Willemsfonds. 

De vice-eerste minisier meende dat de V'la-
mingen terug, zoals in vroegere eeuwen, ee:i 
plaats moeten innemen tussen de Europese 
kunstenaars en wetenschapsmensen. Eerst, zo 
verklaarde hij, dienen alle complexen te wor
den afgelegd «xlat de moderne Vlaming niet 
agressief maar rustig en zelfzeker kan oi> 
treden, ^'oorlopig mangelt het hem nog aan 
levensstijl, fierheid en zelfbewustzijn. 

In het Europa van morgen hoort een kul-
tunr die zichzelf wil opsluiten en die aan een 
of andere vorm van kultuurnationalisme of 
van kultuurimperialisnie zou willen doen niet 
meer thuis. De levenskracht van elke kultuiir 
ligt niet in haar afstotende kracht maar in 
het assimilatievermogen van vreemde ele
menten tot eigen bezit, zo verklaarde minis
ter De Clercq nog. » 

Maar laten vfe niet wanhopen. Jan Verro
ken blijft thuis op 5 november in de mening 
door zijn gematigde houding partners te vin
den, die niet tevreden zijn met kakelen al
leen, maar die bereid zijn zich open te spal
ken om eieren te leggen. In de buurt van 
Ottignies te Nodebais is het zover. Een part-
nerin van Verroken (waarschijnlijk ^aa lse 
CVP-inspiratie) was tot het volgende inslaat. 

« In het dorpje Nodebais (Brabant) heeft 
deze kip van 18 maanden een wonder-eï ge
legd van 102 gram gewicht en 7,5 mm. leng
te. Dil is een grote zeldzaamheid, daar nor-
cale eieren tussen de 50 en 60 gram wegen. 
De kip heet « Poiipoute », en eet behalve 
graan ook graag vlees, al dan niet in melk 
gedoopt. » 

met een andere maat zal meten. Wie zal er 
bereid zijn als excuus aan te nemen, dat wij 
deelnamen aan de betoging, wanneer wij als 
parlementair mi.slukken ? Geen enkele van 
al de krilikasters van thans. En, als wij mis
lukken, dan worden de marsjeerders mee ge
troffen 

Om parlen>entair te lukken gaan \\ij er-
\ an uit..., dat dit alleen mogelijk is, als alle 
parlementaire Vlamingen uit de traditionele 
paitljen aan hetzelfde zeel gaan moeten trek
ken, en nog wel in dezelfde richting. 

De problemen die te Antwerpen zullen 
gesleUi worden, kunnen maar ojigelost wor
den in de mate dat een algemeen Vlaams 
parlementair overleg mogelijk wordt... en ver
der in zoverre dit vervolledigd wordt door 
een echt Waals-Vlaams overleg binnen do 
grenzen der traditionele partijen. 

Het moet een overwinning worden van 
allen tegen niemand... Wij zijn er sinds lang 
diep \ an o\ertuigd dat een deelname van de 
\ laamse CVP - parlementairen zonder de 
collega's uit de andere partijen — eerder veel 
schade dau goed zou meebrengen. » 

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

Tegenover dergelijk a schipperke mag ik 
overvaren » - geteem van de zogenaamde 
voorspits, de marsjerende vleugel van de 
vlaamse bevreging, de mannen tegen het 
vluchtmisdrijf (O, de Saeger waar zijn de 
dagen ais uit uw pen, als uit uw niond die 
^voorden k',vamen) zet o Gazet v. A. D een 
andere stelling. 

« Er is een toenemend gevaar voor de 
Vlaamse \leugel der partij dat op het hoogste 
\ lak de dingen altijd gezien worden in funk-
tie \ an een geraffineerd politiek schaakspel 
op lange termijn, terwijl de « rank and file » 
direkter en intuïtief-juister reageert. De we
derzijdse vervreemding is niet gezond. 

Zuiver in het abstrakte gezien kan men de 
tesis verdedigen dat de parlementariërs als 
zodanig niet aan de betoging moeten deel
nemen. Onverdachte figuren ate volksverte
genwoordigers L. Kiebooms en J. \ 'erroken 
hebben in die zin een poging gedaan. Maar 
in tie arrondissementen — en dit is ongetwij
feld ook tot uiting gekomen op de bespre
king der hoofdbestuurs\ergadering te Ant
werpen — vindt men dat de Vlaamse CVP 
niet steeds behoedzaam over de schouder 
moet kijken en andere partijen ontzien, die 
zelf dergelijke fijngevoeligheid tegenover de 
CVP niet plegen aan de dag te leggen. Men 
moet hopen dat de Vlaamse CVP-senatorcn 
en volksvertegenwoordigers de juiste konklu-
sie zullen trekken. » 

O N S L E V E N 

Nu enkele maandromers de redaktie t . . 
de leiding van het KVHV verlaten hebben 
vinden we terug een gezonder refleks tegen
over de vlaamse massabetoging te Antwerpen. 

« Wij stellen vast dat dit programma volle
dig demokratisch is, alhoewel het woord 
« demokratie » nergens expliciet vermeld 
staat. Indien tegenstanders van de betoging 
deze eisen een « kurieren am Symptom » 
noemen, wensen wij van die heren te ver
nemen hoe zij dan wel konkreet de demo
kratie zoeken te verwezenlijken, wanneer dit 
vol.gens hen niet kan gebeuren door de resul
taten van die ondemokratische, Belgische ge
zindheid aan te vallen. Of moet de Vlaamse 
Beweging zich eeuwig gaan verliezen in een 
ijl, utopisch, ideologisch geleuter ? 

Inderdaad een urgentieprogramma is, dat 
onmiddellijk kan bijdragen tot een sociale, 
kullurele en politieke ontvoogding. We stellen 
vast dat het ook voor ons in een zeker opzicht 
on\olledig is. Wanneer wij ons b.v. achter een 
« gewaarborgde toepassing van de taalwet
ten » plaatsen, is dit in de overtuiging dat 
er beter een lauwe wet bestaat dan helemaal 
géén wet. Maar wij beschouwen de bestaan
de taalwetten in se slechts als een minimaal 
begin. 

Wij geloven echter wel dat de doelstellin
gen in staat zijn een zo breed mogelijke be
volkingslaag aan te spreken; indien er dus 
kans bestaat op een eenheid, zullen wij die 

eenheid met breken door met aanwezig te 
zijn omwille van datgene wat niet op het pro
g ramma staat. Liever dan deze negatieve 
Iiouding aan te hangen, zullen wij meemars-
jeren omwille \ a n wat er wel gesteld wordt ». 

D E O M R O E P E R 

Dit gewestbiad uit het arr. Mechelen stelt 
zijn kolommen open voor het lierse VU-ge-
meenteraadslid Vergauwen. Hij vat zeer goed 
samen hoe wij viaams-naiionaüsien ondanlcs 
het minimumprogramma ons maximaal heb
ben ingezet in de organizatie van de vlaaïn-
se eendrachtsbetoging. 

<t Op 3 november a s . betoogt de \ l a a m s e 
massa andermaal te Antwerpen. 

Wij weten allen waaro\ er het gaat : Leu
ven, Brussel, Vlaams-Brabant. Een minimum
programma waarmee wij ons kunnen vereni
gen zonder er vrede mee te nemen. De eni,ge 
formule die vooralsnog mogelijk' is om ft)t 
een brede frontvorming te komen. 

Bij dergelijke manifestaties is er voor de 
Vlaamsnationalisten steeds een ondankbare 
taak weggelegd. Zij moeten een aktieve rol 
spelen in de voorbereiding, omdat zij de eni
ge werkwillige politieke organizate hebben 
iTiet kaders op het plaatselijk vlak. Zij moe
ten zich daarbij angstvallig op de achter
grond houden omdat sommige vaSi hun stel
lingen, die binnen afzienbare tijd door an
deren zullen uitgevonden worden, voorlopig 
voor diezelfden nog taboe zijn. 

Maar de Vlaamsnationalisten hebben zich 
steeds kunnen wegcijferen als het om het 
algemeen Vlaams belang gaat. De gesmade 
« ekstremisten » zijn steeds de eersten om 
over alle meningsverschillen heen de hand te 
reiken aan ieder die bereid is te marsjeren 
voor een eis die burgerrecht verworpen heeft 
in het hart van de meest gematigde Vlaming. 

Het statuut van Brussel, Leuven-Vlaams, 
het behoud van Vlaams-Brabant : ziedaar 
het objekt van onze marsj. Waarbij wij te
vens aan iedereen zullen duidelijk maken 
dat er geen « Nieuw België » te bouwen valt 
met lïet puin van Vlaamse nederlagen, maa r 
dat integendeel de integriteit van de Vlaam
se gemeenschap de enig mogelijke basis is 
waarop de staat kan worden her \ormd, alle 
volmachten ten spijt. » 

VOLKSGAZET 
Slaande in de richting van a Combat » 

nog wat zalvend in de richting van Merlot, 
drukt Van Eynde konibattief zijn ongerust
heid uit. 

« Wel stellen wij vast d;it in a Combat » 
orgaan \an de « Mouvement Populaire Wal-
lon » geen enkel nummer is verschenen, se
dert Klemskerke, waarin de stellingen van 
de Vlaamse socialisten niet werden aange
vallen. 

Smalend wordt beweerd dat de Vlaamse 
socialisten « een oorlog ten achter zijn ».., 
wat ons trouwens helemaal niet stoort van
wege nationalisten die bijna twee eeuwen 
ten achter zijn ! 

Er wordt ook gezegd, in tegenstrqd met 
wat « La Wallonië » en a Le Journal de 
Charleroi » schreven, dat het moeilijk zal zijn 
« een gemeenschajipelijke socialistische hou
ding over de noodzakelijkheid van de her» 
vorming van de slaat uit te werken ». 

t)r wordt geschreeuwd dat « het uur van 
de vergelijken voorbij is ». 

Er wordt gedreigd dat de Waalse socialis
ten, indien zij « voor interne partij-aangele-
genheden hun instemming zouden betuigen 
met het door het kongres van de Vlaamse 
socialisten opgemaakt programma in de we
reld van de arbeid en in de progressistische 
kringen van Wallonië op felle weerstand zul
len stuiten » en dat zij « een waarachtige 
politieke zelfmoord zouden plegen ». 

Overeenstemming met de Vlaamse socialis
ten zoeken wordt voorgesteld als « een ca
pitulatie ». 

Het wordt, ten slotte, voorgesteld alsof de 
N'laamse socialisten op het punt staan hun 
« unitaire » leiders (en in de eerste plaats 
ondergetekende) over boord te smijten om 
zich bij de federalistische opvattingen aan te 
sluiten die bezuiden de taalgrens door de 
M P W worden verdedigd. 

Wij weten niet wat de Waalse socialisten 
aan hun kongres van Verviers zullen voor
leggen. De verslagen zijn nog niet gepubli
ceerd en vermoedelijk zelfs niet definitief 
opgesteld. 

Doch wij drukken de hoop uit dat onze 
kameraden zich niet op het dwaalspoor zul
len laten leiden waarop de M P W en Genot 
hen trachten mee te slepen. » 

W. LUYTEN. 

Van de V.U.-leiding 
KADERBLAD 

Langs deze weg brengen wij ter kennis van onze kaderleden die op liet kader
blad geabonneerd zijn, dat hun abonnement eerstdaags langs de post zal hernieuwd 
worden voor 1968. Daartoe zal de postbode hen een kwijtschrift van 80 fr. komen 
aanbieden. De aanbieding ten huize gebeurt slechts éénmaal en daarom verzoeken 
wij onze kaderleden het abonnementsgeld klaar te leggen. 

Dat kan onze administratieve diensten heelwat bijkomend werk besparen. 

Na de Pa ter Callewaert- en Pa ter Vervinckhulde die vorige jaar onder grote be
langstelling te Mariakerke bij Gent doorging, werd een komitee opgericht onder 
liet \ oorzitterschap van ir. A. Monthaye uit Hove, en met o.m. volgende leden : 

E.P. A. Aemouts, Dominlkaan, Gent; , 
Dr. jur. G. Beuseliuck, alg. voorzitter Davidsfonds; 
Burgemeester A. De Pesseroey, Deurle; 
Dr. St. Devloo, leper; 
Senator Prof. Dr. L. Elaitt, Gent; 
Dr. J. Hosten, St. Amandsberg; 
J. van Overstraeten, alg. voorzitter VTB-VAB; 
Apoteker en mevr. Van Wassenhoven - De Cat, Roeselare; 
De Heer J. Vervinckt, Mariakerke; 
De Heer J. Anthonis, Mariakerke. 
Het komitee'besloot tot de jaarlijkse herdenking van deze dierbare afgestorve

nen op zondag voor 25 no\ember . Dit jaar dus op zondag 19 november te 11 imr 45. 
De H. Eucharistieviering wordt opgedragen te hunner nagedachtenis in de O.-L.-

^'^ouwkerk te Mariakerke bij Gent, waarna hulde aan het Dominikanenkloostergraf 
met gelegenheidstoespraak door J. van Overstraeten, alg. voorzitter VTB-VAB. 

Het komitee besloot op deze plechtigheid door haar genomen initiatieven mede 
le delen. 

Het komitee durft er o|> betrouwen dat alle vrienden hun trouw aan de nage
dachtenis \ an deze reuzen uit het vlaamse volk op 19 november zullen bevestigen. 

D E R O N S E N A A R 

En voor uw historisch archiefje van tie 
anoiTialieën nog eens wat schakeringsprarit 
(??) van Jan Verroken in zijn geitenblad. 

En dat op een ogenblik dat de zoetwaterï-
gen van het Liberaal Vlaams Verbond zelfs 
oproepen voor de betoging. 

ff Mag ik er eerst op wijzen dat men ons 
als parlementair binnen enkele maanden, 

ZOEKERTJES 
39-jarige heer zoekt betrekking als 

bediende, perfekt 2-talig, goede 
noties van Duits en Engels, machine-
schrijven, referenties. Schrijven bu
reel T 196. 

Echtpaar 5 kinderen, zoekt woning 
voor 1 dec. liefst Brusselse, richting 

Niii.jve-Aalst. Schr. bureel T 197. 

UNIVERSITAIRE 
EKSPANSIE 

voor of tecen 
VLAANDEREN ? 

door 
Drs. M . Coppieters 

KERK en STAAT 

in het GEDING 

pas verschenen 

Prijs 30 fr 
4 eks. voor 100 fr 

1 0 eks. voor 200 fr 

prk. nr, 92.02.80 van de VLAAM
SE VRIENDEN van de WESTHOEK 
Maskenslaan 33, De Panne; 

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

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

AAN ONZE KORRESPONDENTEN 
Het bewegingsnieuws i.v.m. de 5 novemberbetoging te Ant-

weri>en was deze week zo overvloedig, dat heel wat andere mede
delingen moesten uitgesteld worden. Het is nl. vanzelfsprekend 
dat de betoging deze en volgende week voorrang krijgt. W e ver
zoeken onze korrespondenten, hiervoor begrip te willen opbren
gen en even geduld te hebben. 

ANTWERPEN 

Antwerpen 
KOLPORTAGES 

Zondag 19 november met radio-
wagen door Antwerpen Kiel. Sa
menkomst om 10 u op de 7de 
Olynipiadelaan, CaJó Breydel. 

DIENSTBETOON 
Voor al uw problemen staat het 

sekretariaat der afdeling ter uwer 
beschikking. Open alle werkdagen 
van 12u30 tot 16u30, donderdags 
tot 19u, zaterdag en zondag geslo
ten. Tel. 32.81.01. 

Sektie Noord : in samenwerking 
met de sektie Zuid werd een be
zoek georganizeerd aan de ateliers 
van kunstglazenier Ivo Bakelants. 
Een zeer grote groep simpatizan-
ten nam hieraan deek Nadien 
greep een gezellig samenzijn plaats 
in het lokaal der sektie Noord, 
Café Tiji, St. Jansplein 22, Antwer
pen, waar in aanwezigheid van de 
hh. Dr. Roosens, Mr. Wagemans 
en Ceuppens de ganse groep werd 
in de «wa t t e» gelegd door de 
sinipatieke uitbaters. 

Sektie Centrum : tijdens de ant-
werpse boekenbeurs op maandag 
6 november om l lu30 houdt ons 
bestuurslid Nic. van Bruggen een 
voordracht over zijn omstreden 
boek ï Matrakkensabbat ». Deze le
zing gaat door in de voordracht-
«aal van de stedelijke feestzaal, 
waar de boekenbeurs gehouden 
word t Onmiddellijk na de 5de 
november betoging tekent Nic. van 
Bruggen op de boekenbeurs zijn 
boeken aan de stand van de uit
geverijen De Galge en de Standaard 
Boekhandel. 

BETOGING 5 NOVEMBER 

Geen enkele simpatizant van 
on7,e afdeling mag die dag thuis 
blijven! Het is een dwingende 
plicht. 

Vlak voor de betoging zijn bal
lons verkrijgbaar zijn met de tek
sten opgedrukt « Leuven », « Brus
sel », « Vlaams Brabant ». 

Berchem 
LEDENVERGADERING 

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

BESTUURSVERGADERINGEN 
In de toekomst zullen alle be

stuursvergaderingen plaats hebben 
de tweede woensdag van elke 
maand, te 21 uur in ons lokaal 
Grote Steenweg 165. 

Hierop zullen worden uitgeno
digd : 

De bestuursleden - gemeente
raadsleden, leden C O O , afgevaar
digden in de gezinsraad, jeugdraad 
en het komitee Kermis der Vlaam
se harten. 

Beriaar - Hooikt 
S NOVEMBER 

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

Borgerhout 
5 NOVEMBER 

Borgerhout verzamelt aan het 
einde van de N'erschansingsslraat, 
op de Gillisplaats (Waterpoort) te 
half-elf De slogans die meegedra
gen worden zijn daar verkrijgbaar. 
AUTOKARAVAAN 

'Niettegenstaande het slechte weer 
" a s er nog een bevredigende op
komst. Dank aan de deelnemers. 

GELDLENINGEN voor elk doel 
dooi'parttkulier-Tel"/3519.71'920u\ 

MAANDELIJKSE VERGADERING 
Vrijdag a.s. 10 november te half

negen, maandelijkse ledenvergade
ring in ons gewoon lokaal oc Nieuwe 
Carno t» (bovenzaal), Carnotstraat 
60. Spreker : Volksvertegenwoordi
ger V. Anciaux. 

K O L P O R T A G E 
Zondag 12 november maande

lijkse kolportage met « W I J », On
ze propagandaploeg verhoopt een 
grotere deelname. 

Borsbeek 
BAL 

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

Deurne 
5 NOVEMBERBETOGING 

Wij doen een dringend beroep 
op al onze simpatizanten, leden en 
medewerkers om morgen deel te 
nemen aan de massale betoging te 
Antwerpen. Verzameling: Leopold 
de Waelplaats te Antwerpen om 
10u30. 

Onze simpatizanten worden ver
zocht op te stappen in de groep 
die ter plaatse gevormd wordt. 

Duffel 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Dat te Duffel onze ideeën in 
steeds nieuwe kringen doordrin
gen bewijst het mosselfeest: 200 
man, vele nieuwe gezichten. 

Ludo Sels was in daverende 
konditie als spreker en Walter 
Luyten als animator. 

Senator Jorissen, die 's namid
dags betoogd had te Eisden en 's 
avonds gesproken had te Eigenbil
zen sprak dan de 3de maal die 
dag, met een gelegenheidsrede. 

Ekeren 
BETOGING 5 NOVEMBER 

Bijeenkomst om 10 uur voor het 
Koninklijk Ateneum, Franklin 
Rooseveltplaats. 

Hageland - Zuiderkempen 
S NOVEMBER-BETOGING 

Vertrekuren der bussen ; Diest 8 
uur 30, Baal 8 uur 45, Aarschot 9 
uur, andere gemeenten 8 uur 45, 
alle inlichtingen op het centraal 
adres : P . Van Hoof, Albertlaan 
18, Aarschot, tel. 66966. 

Merksem 
11 NOVEMBER 

Naar jaarlijkse traditie gedenken 
onze vrienden van de Vlaamse 
Oudstrijdersbond de verjaring van 
de \ \^penst i j s tand. Ditmaal zal 
dit gebeuren opp zaterdag 11 no
vember, te 20u30 in de zaal van 
het Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 
298. De gewoonte getrouw wordt 
er eerst gegeten, waarna de avond 
in gezelligheid en kameraadschap 
verder doorgebracht wordt. Deel
name in de onkosten 80 fr. Ook 
simpatizanten worden met veel ge
noegen verwacht Wie een klein 
prijsje voor de tombola wil mede
brengen is op voorhand bedankt. 
Talm niet met u te laten in te 
schrijxen, dit kan gebeuren in Tijl, 
bij de bestuursleden van V.O.S. en 
bij de ondervoorzitter V.O.S., Karel 
Van Bockel, Em. Lemineurstraat 

33, tel. 43.57.77. 

DIENSTBETOON 

ledere donderdag in Tijl, vanaf 
20 uur. 

Telefonisch afspreken : Lieven 
Kalingart, gemeenteraadslid, tel. 
45.85.19; Karel Van Bockel, gemeen
teraadslid, tel. 45.57.77; Leo Michiel-
sen. Com. v. openbare Onderstand, 
tel. 45.55.90. 

Mortsel 
FINANCIËLE AKTIE 

Wij danken langs deze weg de 
leden en lezers die reeds gevolg 
gegeven hebben aan de oproep tot 
steun. Wij menen nogmaals deze 
oproep te mogen hernieuwen. Door 
uw hulp kunnen wij onze arr. bij
drage voor het werkings- en boe-
tenfonds naleven en ook onze ko
mende nieuwgeplande plaatselijke 
aktie doorvoeren. 

Wij rekenen op uw sleun : ofwel 
door storting op de afdelings-PCR 
nr 1151.12, Volksunie (v.y.w.), p-a 
W. Claessens, Liersesteenweg 197, 
Mortsel; ofwel door betaling tegen 
Vü-kwijtschrift via onze wijklei-
leiders. 

Alle financiële bijdragen dienen 
te geschieden op het adres : zie bij 
PCR. 

Bij voorbaat d a n k ! 

Ranst 
5 NOVEMBER 

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

Wijnegem 
AUTOKARAVAAN 

Als voorbereiding 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. 

Wilrijk 
BELANGRIJKE O P R O E P 

Om de betoging van 5 november 
te propageren, wordt op zaterdag 
4 november jn onze gemeente een 
autokaravaan georganizeerd met 
vorming op de Bist. Vertrek te 
14 uur. 

Wij roepen al onze autobezitters 
op deel te nemen aan deze propa-
gandatocht. 

Zwijndrecht 
BETOGING 

De deelnemers uit Zwijndrecht 
verzamelen zich, hoek Vlaamse 
kaai - Verschansingstraat om 10 luir 
30. 

Allen op pos t ! 

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-
derlecht. 

Boortmeerbeek 
BAL 

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

Brussel 
5 NOVEMBER 

Zondag 5 november zal onze in
legde auto-car met bestemming be
toging Antwerpen te 8u45 instede 
van te 9u aan de Vlaamse Schouw
burg en niet aan het lokaal ver
trekken. Inlichtingen tel 12.13.74. 

KALENDER 
16.11 : kantonnale vergadering 

voor het kanton Brussel. Uur en 
plaats van de vergadering worden 
later medegedeeld. 

23.11 : kantonnale vergadering 
voor het kanton Eisene. 

2.12 : arrondissementsraad te 15 
uur in de zaal « Hof van Enge
land », rechtover de KVS, Laken-
straat te Brussel. 

6.12 : kantonnale vergaderlnn 
voor het kanton Vilvoorde in de 
zaal « De Witte Leeuw », Markt 
te Vilvoorde. 

14.12 : kantonnale vergadering 
voor het kanton St. Jans-Molen-
beek in de zaal « Breughel », Kar
dinaal Mercierplein. 

21.12 : kantonnale vergadering 
voor het kanton \A'olvertem. 

Dilbeek 
VERKIEZINGEN 

De verkiezingen voor een nieuw 
afdelingsbestuur hebben plaats 
vandaag zaterdag 4 november tus-
.sen 18 u en 21 u in de zaal « Raven-
stein », Njnoofsesteenweg, Brussel 7. 
Kandidaten voor een bestuursfunk-
tie kunnen zich op,geven tot voor 
de a a m a n g der kiesverrichlingen. 

Grimbergen - Belgem 
5 NOVEMBER 

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

Halle 
KANT - VERGADERING 

Op 13 dezer had te Halle de kan
tonnale vergadering plaats. Na een 
inleiding door onze vriend Albert 
Bigaré betoogde de arrondisse-
mentsvoorzitter, Tuur Ebraert, in 
t en hartstochtelijk pleidooi hoe 
noodzakelijk de Volksunie is. Na 
hem sprak dr. Vic Anciaux over 
de huidige politieke toestand en 
legde hij tevens de nadruk op het 
belang van de stad en het kanton 
Halle als bolwerk tegen de ver-
fransingswoede van Brussel. Aktie-
ve werking en een volledige inzet, 
kenmerken van dit kanton in het 
verleden, mogen stellig ook in de 
toekomst verwacht worden. 

Het afdelingsbal zal plaats hebben 
op 3 februari 1968. Wij verwittigen 
tijdig opdat de omliggende afdelin-
egn en onze vrienden deze datum 
nu reeds zouden kunnen vrijhou
den. 

Hofstade - Muizen 
5 NOVEMBER 

Onze afdeling belegt een autobus 
naar Antwerpen voor de 5 noveni-
ber-betoging. Inschrijvingen kun
nen opgegeven worden bij de afde-
lingssekretaris, Jos Neveux, Am-
broosesteenweg 161 te Hofstade. 

ZOEKERTJES 
Gevraagd : nieuwe uitbater voor 

«LOKAAL RHINAERT», Kasteel-
dieef, Lede. 

Schriftelijke aanvragen te rich
ten tot het Sekretariaat «c Vlaamse 
Club», Rosselstr. 4, Lede. - T 195 

Om de organizatie van de « Ker
mis der Vlaamse Har t en» te hel
pen, vragen wij een of twee schrijf-
machienes in bruikleen tot maar t 
1968. Aanmelden : Gemeentestraat 
5, Antwerpen I - T 194. 

Jonge dame licentiaat vertalers 
en tolken : Nederl., Engels, Rus
sisch : Rijksuniversititeit Antwer
pen zoekt passende werkkring. 
Schrijven kantoor blad T 193. 

Verse soep in zakjes : werft 
voor prov. Antwei-pen : plaatse
lijke verkopers met wagen. Grote 
verdiensten. Zich wenden : 
Zwalmlaan 4, Rotselaar. T. 016-
67477 (na 20 uur) T 192. 

Bediende, 47 j . , kantoorchef ver
zekeringen, grote ervaring, 4 talen, 
zoekt gelijkwaardige betrekking in 
binnen- of buitendienst, verzeke
ringswezen niet onontbeerlijk. Schr. 
blad T. 191. 

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

Volksunie - Eeklo zoekt voor uit
bating « Vlaams Huis », centrum 
van de stad, jong echtpaar. Voor
keur wordt gegeven aan aktief 
Volksunie-lid. Goede bijverdienste. 
Geen overname. Vrij op 15 novem
ber. Huur slechts 1500 fr. Schrijven: 
Seghers, Kon. Astridplein 6, Eeklo. 
Tel. na 20 uur : 09-77.26.00. T 188. 

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. 
bla'1 onder letters T 185. 

h H YPOTEKEN 
TOT 100% DER WAABDe VAN 5 lOJ 10 JAAR 
BBROCPSKRÊDIITEN voor ZELfSTANDIGÉN. 
UITBHZAAK AANKOOP MAT - STOCK enz 

MEVEKAN 
Ter Rivierenlaan. 57 DeurneC. 

• W:j KOMEN THUIS • TCL ".-JS '9 Tl- 'V55I 5 3 

Juffrouw 19 jaar : diploma mo
derne humaniora plus steno-dacty-
lo F-N, zoekt passende belrekking 
Brussel - Mechelen - Antwerpen. 
Schrijven kantoor blad T 189. 

loofdiedakteur 
T. v«n Overstrieten. 

Alle briefwisseling voor re 
daktie naar : 
Flotatyp, Sylv. Dupuislaan 
110. Bru». 7. - Tel. 23.11.Ö8 

Beheer : 
Maurice Lemonnierlaan 82, 
Brussel 1. • Tel. : 11.82.16. 
Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit 
Adres. 

Jaarabonnement : 300 fr 
Halfjaarlijks : 170 fr 
Driemaandelijks : 95 fr 
Abonnement buitenland ! 

480 fr 
Steunabonnement :820 fr 

(minimum) 
Losse nummers : 8 fr. 

Mie stortingen voor het blad 
ip postrekening : 171139 
< WIJ > - Vlaams-nationaal 
weekblad. 

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

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW-
KEUKENS - CLASAL 

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

DE ENIGE KEUKEN 
IN EUROPA 

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

«PIET POT» 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Polstraat 4 

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

KEISBUREAr 
Vlaams Reisbureau n.'v. 

Maatsch. zetel : Antwerpen 3 
Tel. : 03/49.30.46 • 49.16.94. 

Besoek « 0 « reerman > 
t« St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans. 

. LB 110 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, Deunte i . 
Van Harrclei 70 T. : 85.63.17 
Agent : De Coene • Kortrijk 

I U 111 

EURO.DOMl 
Moderne wooninrictitmf! 

Rruidtuinlaan 6 
(tussen A. Maxlaan en 

EL Jacqmainlaan) - BRUSSEL 
VeL : 02/18.17.11 

II VB H 4 

BLANKENBERGE 
« Bubenshof » 

Weststr. 79. T. . (050)41671 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension. 

_ Lt 115 

« Vlaams Huia s Knokke 
Kamers vol pension 

gezellige sfeer. 
Vermindering voor jrroepen. 
Elisabethl. 105. Tel. 632.7». 

U 116 

BreTdelhof BRUGGE 
Jozef Suveestraat '̂  

Celagzaal - 120 plaatsen 
Tel. : 050/350.67 

— LB m 
Fr PARQÜIN P.T.bA 

Lg. Lobroekstraat 44 
ANTWERPEN. 

Telefoon : 03/36.16.47. 
Kuipen en stapelbakken voor 
pekel, diepvries, verpakking, 
stockering. 
Polyethyleen : zakken, Ttl-
len en folie op rol. 

RAADPLEEG ONS. 
LS 120 



bewegingsy^Jzer 

BRABANT 

Kessel-Lo - Holsbeek 
5 NOVEMBERBETOGING 

\ 'ertrek De Becker-Reinyplein, 
hoek Martelarenlaan, Kon. Albert-
laan, Gemeenteplein om 8 uur 30 
stipt. 

Prijs 50 fr. 
Jongeren tot 18 j . 30 fr. 

Kortenberg - Erps-Kwerps 
FEESTAVOND 

O p 11 november richt het I.lzer-
bedevaartkomitee Midden-Brabant 
een hulde-, protest-, vrede- en klein-
kunstavond in. 

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

Toegang 30 fr. ten voordele van 
de Kruiskopaktie. 

ü m 19 uur avondmis voor on/e 
gesneuvelden in de St. Amandus-
kerk van Kortenberg. 

Molenbeek 
5 NOVEMBER-BETOGING 

De leden der aid. uit liet kanton 
komen samen te 9 uur 13, H. Wer-
rieplein, JetLe. Autobezitters ge
vraagd ! 

Schaarbeek 
GESPREKSAVOND 

De kantonnale gespreksavond 
\ a n 19 dezer te Steenokkerzeel 
kende een vlot verloop. Heel wat 
belangstellenden beluisterden de 
uiteenzetting die ons kamerlid dr. 
N'ic Anciaux hield o\er de huidige 
])olitieke toestand. 

\ 'ooral de nefaste regeringspoli-
(iek en de houding van de P\ 'V 
moesten het ontgelden. 

Tot besluit der vergadering ont 
spon er zich tussen ile aanwezigen 
en onze volksvertegenwoordiger 
een vxuchtbare gedachtenwisse-
ling. 

St. Kwintens-Lennik 
KANT. VERGADERING 

De kantonnale \eigaclering die 
doorging op 5 dezer te Kester ken
de het verhoopte sukses. Onze 
\ olksvertegenwoordiger dr. An
ciaux \ \as in de' wolken een zo 
grote opkomst te kunnen verwel
komen. Na een inleidend woord 
door oilze arr. voorzitter, ontleed-
<le hij het pas vo«)rbiie PVV-kon-
gres van Knokke en zijn eventuele 
gevolgen voor N'laanderen. Tevens 
deed hij een oproep tot een hechte 
samenwerking, die in dit arrondis-
"^ement zo nodig is willen wij het 
hoofd bieden aan het Materhoofd 
Brussel. Wij kunnen dr. Aiciaux 
verzekeren dat hij op ons kanton 
kan rekenen. 

Steenokkerzeel 
Nederokkerzeel 
2e HERFSTBAL 

Op 2 december n s. richt de ai-
dehng haar tweede herfstbal in, 
in het lokaal «Bonte Os» , Fuéri-
sonplein 6 te Steenokkerzeel. Or
kest Stan Nico van 20u.30 af. Toe
sla ng : .30 fr. 

Ternat 
KERMIS 

Op 4, 5 en (j noxcniber gaat te 
Ternat in het lokaal Jan Mecit, 
Ivcizerstraat 13, Markt, een grote 
pens-, mossel- en lumsleak-frites-
keÈinis door. 

Ukkel 
VERKIEZINGEN 

DcMïr het arr. be.sluur werd be
sloten nieuwe afdelings\ erkiezin-
,gi-n uit te schrijven, en dit nog 
\oor het einde van 1%7. Kandidi-
len voor een bestuursfunktie kun
nen zich opgeven bij de arrondisse-
nientssckretaris (ïuiUo V'ander-
slnieten. Toekomslstraai 8 te 
\N fcrde. 

Yeltem - Beisem - WInksele 
KOMITEE 5 NOVEMBER 

Voor inschrijvingen voor de 5-
novemberbetoging kan men zich 
wenden tot een der volgende perso
nen : 

Roger Casteleyn, Graafschapslaan 
5, \ 'eltem-Beisem; Albert Dewinter, 
St. Michielsstraat 6; Jozef Peys, 
Leuvenstraat 21; Armand Van Laer, 
Dieriksgroeve 201a, Winksele; R. 
Verwilghen, Heideslraat 124; telefo
nisch : (016) 48422, Albert Dewin
ter. 

Weerde - Eppegem 
5 NOVEMBER 

Wij reizen per trein met vertrek 
te Eppegem 9u23 en Weerde 9u30. 
Het afdelingsbestimr zorgt voor 
icentekens en prijsvermindering 
van het spoorkaartje. 

OOST-VLAANDEREN 

Denderleeuw 
NATIONALE BETOGING 

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

Dadelijk inschrijven In het lokaal 
en bij de bestuursleden. 

Prijs 60 fr. 

Erembodegem 
S NOVEMBER 

De propaganda-rondrit van zon
dag j.1., ingericht door het 11 juli-
komitee van Erembodegem, Ter-
joden, Haaltert en Kerksken, gaf 
nogmaals het bewijs dat van de 
politieke partijen alléén de V.U. de 
stoottroepen levert. 

De autokaravaan bestond voor 
meer dan de helft uit V.U.-propa-
gandisten; van de andere partijen 
geen spoor. Tijdens de rondrit veel 
svmpatieke belangstelling, vooral te 
Haaltert en Kerksken. 

Gent 
•5 NOVEMBER-BETOGING 

Autobussen voor deelname aan 
de betoging te Antwerpen worden 
ingelegd. Men kan inschrijven in 
het vlaams huis « Roeland », Korte 
Kruisstr. 3 of lokaal « Rubenshof », 
Borluutstraat 13. Prijs 80 fr. Afreis 
om 9 uur. 

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

eu Vriendenkring Sneyssens rich
ten dit jaar, in zeer nauwe samen
werking, een bijzondere wapenstil
standherdenking en dotlenhiilde in 
onder het drievoudige m o t t o : Vre
de, Amnestie en Zelfbestuur. 
Programma : " 

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

Na de mis • optocht door de stad 
met bloemenhulde aan het stand
beeld van de Vader der Vlaamse 
Beweging: Jan-Frans Willems. 

Om 15u30 plechtig en artistiek 
programma niet sprekers : Amedee 

. \ 'erbrugge en Jan D'Haese en met 
de medewerking van Miei COOLS 
en Nolle VERSYP onder regie 
van W. De Langhe. N'Iaams Huis 
Roeland, Korte Kruisstraat. 

Steunkaarten tegen 25 fr. te be
komen bij de leden van het be
stuur van voornoemde inrichtende 
verenigingen en bij de lokaalhou
der van het Vlaams Huls Roeland. 

Wij rekenen op een talrijke op
komst van leden en simpatizanten 

VOLKSUNIEJONGEREN 
N'oortaan /al het Vujo studie- en 

dokumentatiecenlrum elke woens
dagavond van 19 uur af toeganke-
liik zijn. Ook niet-Ieden zijn wel
kom. Elke zaterdag- en zondag-
a\ ond keldcroi>ening. 

KOLPORTAGEKALENDER 
Zondag 12 november, Destelber-

gen; zondag 19 november, Baiegein: 
zondag 26 november, St. Ainands-
berg en zaterdag 25 november. 
Gent, Veldstraat. 

Verzamelen voor de zaterdag-
kolporlage: Vlaams Huis Roeland 
14u30; voor de zondag-kolportage: 
K Onder de Toren » bij St. Jacobs 
20 om 9 uur 

Geraardsbergen 
5 NOVEMBER 

Bussen worden ingelegd voor de 
betoging te Antwerpen. Vertrek : 
te 8 luir op de Markt. Prijs : 60 fr. 
Inlichtingen en inschrijvingen : O. 
Pessemier, Oudenaardse stwg 41 .V, 
(iroeferdinge, tel. 417.70. 

Landegem - Nevele 
HERFSTBAL 

Volksvertegenwoordiger 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. 

Leupegem 
VRIENDENMAAL 

De afdeling Oudenaarde richt 
een avondmaal in voor leden en 
simpatizanten en hun families op 
zaterdag 25 november e.k. te 20 
uur in de zaal Pallieter. De ;dg. 
voorzitter volksvertegenwoordiger 
Van der Eist zal er aanwezig zijn. 
Er volgen nog persoonlijke uitno
digingen. 

Merelbeke 
BETOGING ANTWERPEN 

Naar we vernamen kan er voor 
de 5 no\ emberbetoging te Antwer
pen voorlopig ingeschreven worden 
voor diegenen die de reis per auto
car willen meemaken op het adres 
van de VOS, Avenskouter 18, teL 
527506. 

Meetjesland 
S NOVEMBER-BETOGING 

Uurrooster 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; Lovendegeni, Grote 
Baan, 8 uur 30. 

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

Zomergem : Hofbouwlaan 9, tel. 
747271. 

Waarschoot : Stationsstraat 6, 
tel. 773378. 

Sleidinge : Kerkstraat 55, teL 
513740. 

Oudenaarde 
BETOGING 5 NOVEMBER 

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. 

Wortegem : Stokerijtje 7 uur !5, 
75 fr., inschrijven bij Frans Van 
den Heede, Pol De Wilde. 

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

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

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

Naarne-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, 73 fr., L Le
pez. 

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

Berchem (VI.) : inlichtingen bij 
dhr Lietar, Kapellestraat. 
ARRONDISSEMENTSRAAD 

De arrondissementsraadsleden 
gelieven op 25 november de bijeen
komst in de Pallieter te Leupegem 
\ an 16 tot 18 uur bij te wonen. 
Een delegatie van het partijbe
stuur zal ook aanwezig zijn. 

St. Amandsberg 
AKTIVITEITSKALENDER 

Zondag 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. 

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. Santielaan 11.3, 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, Dorp. 

Voor Uitbergen : W. Blanquaert, 
Grote Kouterstraat 47. 

WEST-YLAANDEREN 

Brugge 
STEUNFOND^ « ZO » 

Nu U het eerste nr van « Zo » 
in uw bus ontving, nioogt U zich 
wel eens afvragen of het blad niet 
verdient in alle bussen van het 
an-. Brugge-Torhout te komen. On
ze eerste opgave van 10.000 ex. mag 
inderdaad slechts een begin zijn. 
Om het blad meer armslag te ge
ven werd een steunfonds opgericht 
dat kan gespijsd, hetzij door afre
kening met onze bestuursleden en 
propagandisten, hetzij door over
schrijving of storting op postreke
ning Kredietbank-Brugge nr 
178328, vermelding « voor rekening 
né 7.408 ». W e hopen dat met ve
ler steun voor einde december a.s. 
een oplage van 20.000 ex. gewaar
borgd is ! Dank bij voorbaat ! 

BUITENGEWONE 
VERGADERING 
ARR. RAAD 

Zaterdag 2 dec. a.s. te 16 inir, zal 
te Brugge in het VU-sekretariaat 
(BreydelhoO een buitengewone 
vergadering van de arr. r aad door
gaan. Leden van het partijbestuur 
zullen deze samenkomst bijwonen. 

BELLEN BLAZEN 
Zondag 22 okt. 11. hield de PVV-

West-Vlaanderen wapenschouw te 
Brugge : 3 oempa-orkesten en ver
der de drie klassieke man met de 
paardekop. De V.U. was er ook bij 
en hield de Bruggelingen de PVV-
beloften van me i 1965 onder de 
neus. De lachers hadden we in 
ieder geval op onze kant ! 

Brugge • Torhout 
NAAR ANTWERPEN 

De bussen uit het arr. Brugge-
Torhout starten te Brugge op 't 
Zand te 8 u.; inschrijvingsprijs: 
70 fr. Nog niet ingeschrevenen die
nen dit heden zaterdag nog 
in orde te brengen. Het permanent 
sekretarlaat te Brugge, «Breydcl-
hof », Jozef Suveestraat 2, tel. 35067, 
blijft ter beschikking. 

VERVROEGDE BESTUURSVER-
KIEZINGEN 

Bij beslissing van de Parti jraad 
mogen de verkiezingen van de afd.-
besturen doorgaan vanaf februari 
1%8, verkiezing van het arr. bestuur 
in maar t 68. 

Een biezondere arr. vergadering, 
waarop alle afd. bestuursleden 
worden uitgenodigd, zal doorgaan 
op zat. 2 dec. om 16 u. te Brugge 
(BreydelhoO. 

ABONNEMENTEN 

Nu reeds gaan onze propagandis
ten de baan op om het aantal abon
nementen op het blad « W I J » 
voor 1967 in de hoogte te drijven. 
Opgepast : de abonnementsprijs is 
«aangepas t» op 300 fr per jaar, 
170 fr. per halfjaar en 95 fr. per 
kwartaal. 

Diksmuide 
5 NOVEMBER-BETOGING 

Reisweg bus A : vertrek 7 uur 
te Merkem, over Houthulst, Kler
ken, Woumen, Diksmuide, Heerst, 
Koekelare, Ichtegem naar Antwer
pen. Bus B : vertrek 7 uur 30 te 
Diksmuide - Markt, over Esen, Zar-
ren, Handzame (Markt), Kortemark i 
(Markt) naar Antwerpen. Bus C : 
vertrek 7 uur 30 te Koekelare -
Markt, rechtstreeks naar Antwer-
pe«. 

Centrale adressen voor alle ver
melde gemeenten : G. I^arldon, 
Esenweg 19, Diksmuide (tel. 51314); 
L. De Vrees, Vlaams Huis, IJzer-
laan, Diksmuide (tel. 50749). 

leper 

NAAR ANTWERPEN 

Deelname aan de 5 november be
toging te Antwerpen. Prijs : 100 fr. 

Inlichtingen bij .T. Carton, leper-
sesteenweg 173a, Poperingen; tel. 
057-3.3513. 

Kortrijk 
VOLKSUNIEBAL 

Het arrondissementeel bestuur 
nodigt al zijn leden uit tot het jaar
lijks VU-bal In de zaal « Troeba-
doer ï 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 P C R n r 
157320 van Luk Debels, Verruelaan 
41 te Kortrijk, waa r men eveneens 
alle Inlichinigen over de plaatselijke 
verantwoordelijken kan bekomen. 

Kuurne 
C O P P I E T E R S 

O p vrijdag 10 november komt 
VU-volksvertegenwoordiger Coppie-
ters als gastspreker naar de VVB-
Kuurne. Dit samen met het kabaret 
Kuurne. Toegangsprijs 60 fr. Begin 
te 20 uur. 

Menen 
5 NOVEMBER 
100 fr. i.p.v. 80. Schrijf dadelijk iii 
op het sekretarlaat : Wahisstraat 
70. Tel. 52444. 
70. Tel. 52444. Wees te 7u30 op de 
vertrekplaats (Markt) Inschrljvings-
tiket meebrengen. De terugreis be
gint om 17 u. 

KUNNEN W I J U H E L P E N ? 
Wij staan te uwer beschikking 

met raad en daad. Vraag gerust 
om inlichtingen. Adres : A. Deprez, 
Schansstr. 24, Menen. Tel. 32436. 

Nieuwpoort 
NAAR ANTWERPEN 

De prijs voor de reis bedraagt 
80 fr. 

Alle inschrijvingen worden ver
wacht bij Devriendt W., Recolet-
tenstraat 66, Nieuwpoort, teL 23713, 

St. Andries 
WELKOM J O R I S ! 

In het gezin André Mertens-'t 
Kindt werd een stevige zoon ge
boren. Hartelijkste gelukwensen en 
behouden vaa r t ! 

St. Kruis 
BESTUURSVERGADERING 

Grote belangstelling en veel geest
drift op de jongste bestuursverga
dering. De atmosfeer van de be
toging zat er ongetwijfeld voor iets 
tussen. Het schema van de winter
werking kreeg vaste vorm, de l»e-
stuursherkiezing zal duchtig wor
den voorbereid. 

Veurne - Nieuwpoort 
5 NOVEMBER-BETOGING 

Bussen vertrekken uit volgende 
gemeenten : Alveringem, met halten 
te Izenberge, Wulveringem, Buls-
kamp en Veurne; Adinkerke met 
halten te De Panne 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. Huj^-
ghe, lepersestw. 41, Veurne (tele
foon 31683). 

Vertrekuiu- : te Veurne te 8 uur . 

Veurne 
Vertrekuur van de bussen l« 

Veurne : te 7 uur 45, in plaats van 
•e S uur. '» 
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Uw gebouw met " pe rsoon l i j khe id " 

en geen " s t e m p e l " . 

ENIG f̂ fOOSË MEESTEeWONIHG 
indeling en uitwerking zoals U zelf verkiest : 
grote hall, garage, bergplaats of bureel, rul-
me L-vormige living-eetkamer, keuken, ge-
installeerde badkamer, 3 ruime slaapkamers. 
— Bouwprijs: vanaf 6 5 5 . 0 0 fr. 
— Bouwtermijn slechts 120 werkdagen en 
dat In de oerstevige klassieke materialen i 
nooit prefab 

EEN SFEERVOLLE « HOEVE » 
door originele ontwerpen, tipisch en autentiek : robuste eiken balken, ruime 
binnendeuren over prachtige rode of blauwe tegels, 2, 3 of meer slaapkamers. 
W i j hebben voor U ontwerpen die realizeerbaar xijn vanaf 7 5 0 

open haard, stevige 
met/zonder garage. 

,000 fr. 

U ZIET HET RUIMER 
Uw vrij beroep eist ruime onfvangstplaatsen... een hoogste luxe-af
werking maar in verhouding niet noodzakelijk duurder 
(slechts 1,990.000 fr.). 

U heeft weinig tijd. Maak U geen'zorgert : 
wij doen aKes voor U 

• ideeën die uw architekt voor U uitwerktj 
• uitzonderlijk grote grondenkeuze; 
• pdministratie is onze zorg; 
• technisch bestudeerde uitvoering; 
• technisch studiebureel tot uw dienst; 
• kunstenaars voor uw interieur en open haard. 

15% 
^an kontanten 

volstaan 

INFORMEER NOG VANDAAG BIJ ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
ANTWERPEN 

MEIR 18 
03/31.78.20 

GENT 
ONDERBERGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
\S1NTERSLAGSTRAAT 22 

011/544.42 

BRABANT 

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. 

Voorl. bureel : 
ROTSELAARSEBAAN 37 

HOLSBEEK. . 016/459.28. 

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

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

. . . te CENT : 

met een reeks zeer rezidentiële 
villagronden te Drongen, Maria
kerke, De Pinte, Lochristi, enz... 

. . . te GENK : 

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

. . . te LEUVEN : 

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

Vraag gratis meer details aan 
onze inlichtingsdiensten. 

Dagelijks 

Tönissteiner 

Nieuw ! 
drinken ! 
Nieuw ! 

• 
Spec iaa l 

voor de 
ademtest 
2 Tonja's 

TONIC WATER 
en alles is Oké 

Wat is TONJA? 
Een produkt van 

Tönissteiner 
Sprudel 

Bruisend bronwater met toevoe
ging van extracten van 

Cinchona-bast en 
bittere oranieschillen. 

Sinds meer dan 2.000 jaar 

• 
Import ABTS 

Tiensesteenweg 128 
Korbeek-Lo 

Tel. 016/463.11 

VERSE Z E E V I S 

Visverdelers en diepvries
houders, vraagt inlichtin
gen en prijslijst 

FIRMA DEPREZ 

Vismijn 104 

O O S T E N D E 

Tel . : (059) 717.15 
tB 109 

W I M M A E S 

vraagt ü zijn tnilitanten m iioei-
iijke ogenblikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten. Stort on
verwijld uw steun op één der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeente : 

— rek. nr. 1100/37.305 van het 
V.M.0. • Antwerpen of 

- rek. nr 1100/36.971 van tiet 
Vlaams Solidariteitsfonds. 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijn persoonlijk toe
zicht 

U wordt thuts gratis en zonder verplichting afgehaald 

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

meubelen — lOfi 
vloerbekleding 
zonneblinden luxaflex 
vouwdeuren 

INLICHTINGEN : GANZENMEERSTRAAl 30. R U P E L M O N D E 

VLAAMS GELD VOOR VLAAMSE MENSEN 
De LANDSSPAARKAS van Antv/erpen N.V., private spaar
kas lieheerst door K.B. 42 van 15 december 1934, 
vraagt agenten in gans het vlaamse landsgedeelt» om 
te bemiddelen inzake leningen, hypoteken en spaarkas
verrichtingen. Kandidaturen te zenden aan : 
Amerkalei 108, Antwerpen — Telefoon : (03)38.98.80 

N U MEER DAN OOIT ! 

T A N K T BECO 
steeds en altijd : BECO : kwaliteitsbenzine en gasolie! 
Maak Uw bestelling vanaf 1.0001. gas- en stookolie over op 
ons adres : Beco, Krijgsbaan 236, Zwij'ndrecht. 
Telefoon: 03/52.81.73 - 32.02.10. 

DOE HET NU ! TANKT NU! WIJ REKENEN OP U ! 
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« Kijk, zeker een vlaams C.V.P.-parlementair die nog nadenkt of hij zou meebetogen .. ». 

« Hebt gij die al bij mv verzameling ? ». Dokter tot Verroken : « 

V.D.B. NOEMT STAKING DER GASMANNEN ... 
... gasociaal. 

TECHNISCHE BIJSTAND WORDT HERNOMEN 

Kongo) didanse knoop doorgehakt. 

RUSSISCH TUIG OP PLANEET 
Venurss. 

BRITS EUROMINISTER FLATERT 

Clialfontzettende verklaring. 

AMNESTIE IN FRANKRIJK ? 

Bidault moet toch op zijn Soustellen passen ! 

WANNES 

onget feld... 

REGERING LAAKT STAKERS 

Allemaal Gaselcommunisten. 

« EILATH » GEKELDERD 

Eilatent oorlogsgevaar in Midden-Oosten. 

DE GAULLE ONTFERMT ZICH .„ 
... over « les Canadamnés de la terre ». 

ANTI FRANCOBETOGING VERBODEN 

Mad)idolatrie ve)plichtend ! 

SJAH-KRONING EEN VERKWISTIHG 7 
Zeggen de jahloezighaards. 

GAAT SCHRAMME ZICH ... 

~ uit de Boekavoeten maken ? 

Een geslagen uur hebben wij ons 
bij de Charel gebogen over de vraag 
die onze gazet ons ter overweging 
aanbood : of het de schuld was van 
de supporters dat de Belzen van de 
Polen zo'n deugddoend (voor de 
dikke nekken dan) pak rammel heb
ben gekregen. 

De ene vond het lelijk dat wij 
onze « jongens » niet meer hadden 
aangemoedigd en de andere had nog 
altijd spijt van de honderd tisten, 
die hij aan het geknoei had bestead. 

En nonkel Georges beweerde dat 
er van supporters niet meer moet 
geklapt worden, want dat die dier
soort niet meer bestaat. 

In zijn tijd, ja... 
Ze moesten zo eens een match 

gaan spelen, of liever twee matchen, 
in Diegem. Een paastornooi. 

Zoals gewoonlijk trekken zij even 
voor de middag op, te voet, drie 
uren ver. Zoals gewoonlijk ook ver
gezeld \an een groepje supporters. 
Onderweg wordt een paar keren 
« afgestapt » om eens te drinken, 
want het is warm en in die tijd was 
geuze voor de voetballers zo onge
veer wat « antifitamienen » nu is 
voor de koereurs. Maar ze komen 
op tijd te Diegem. De match wordt 
daar gewonnen met respektabele 
cijfers, nonkel Georges weet niet 
meer hoeveel juist, maar toch altijd 
tussen de tien en de vijftien goalen. 

's Anderendaags moet dus de fi
nale gespeeld worden tegen de over
winnaars van de andere wedstrijd. 
Ze keren vroeg — veel vroeger dan 
gewoonlijk — naar huis terug, kwes
tie van 's anderendaags geen kom-
plimenten te hebben met lief of 
vrouw. Want zo twee dagen na el
kaar de baan op .. Als ze bijna tuis 
zijn, zien ze dat twee suppoiters e.r 
niet meer bij zijn, maar daar wordt 

verder toch geen aandacht aan be
steed. En 's anderendaags trekken 
ze weer naar Diegem. 

Ze zijn in Vilvoorde nog maar pas 
over de brug, in de Vlaanderstraat, 
als daar ineens een stamineedeur 
openvliegt en daar komen die twee 
mannen, de achterblijvers van gis
teren, uitgestrompeld. Zat, het heeft 
geen naam. Ze staan daar midden op 
straat van hunne neus te maken en 
met hun armen te zwieren en te 
roepen en uit te leggen, dat ze in 
Diegem den beeweg al gedaan heb
ben en koolplanten gekocht. Ge 
moet weten, in die tijd gingen wij 
met tweede paasdag altijd beewe-
gen naar Diegem eit koolplanten 
kopen. En die twee charels hebben 
eftektief een pakske planten onder 
hun arm. Voor de rest zijn ze om te 
stelen. Hun bolhoed hebben ze nog 
op, maar hun vest zijn ze kwijt. Zij 
staan daar in hun hemdsmouwen en 
één moet in een beek gesukkeld zijn, 
want zijn broek is slijk tot boven 
zijn knieën. 

't Is daar precies revolutie in de 
Vlaanderstraat, en daar komt een 
sjampetter eens zien wat daar alle
maal gebeurt. 

Allee, om kort te gaan, die twee 
gaan terug mee naar Diegem, naar 
de voetbal en om hun vest te gaan 
zoeken. 

Die match hebben nonkel Georges 
en zijn maten weer gewonnen. En 
deze keer hebben zij ervoor gezorgd 
dat ze de twee mannen meenemen 
naar huis. Tijdens de match waren 
die' hun vest gaan zoeken, in al de 
herbergen rond het terrein, maar 
niks te vinden. Wel zijn ze — zo 
mogelijk — nog zatter. Ze zijn dan 
in alle staminees tussen Diegem en 
Vilvoorde — en dat waren er veel 

in die tijd — gaan zoeken naar die 
vesten en aan iedere stamineedeur 
was dat eerst een uitleg tussen die 
twee mannen, waar geen mens wijs 
uit raakte. Nee, hier zijn we niet ge
weest. Bij ja, joeng. Allee, we zuN 
len gaan zien. Ze gaan overal zien. 
Geen vesten. Rond middernacht ko
men ze in Vilvoorde. En omdat ze 
schrik krijgen van de politie, die de 
zatte bende op de voet volgt, zullen 
ze maar naar huis gaan. Komen ze 
door de Vlaanderstraat, aan het 
kafee waar ze 's morgens de twee 
mannen hebben opgepikt. De baas 
trekt de deur open en vraagt of die 
mannen er bij zijn, die daar 's mor
gens hun vest hebben laten hangen. 

Die twee weten al lang niks meer 
van vesten af, maar het zijn zeker 
en vast de hunne. Wat kunnen ze 
doen dan daar nog maar een paar 
pinten drinken ? 

De dag komt in de lucht als ze 
terug thuis zijn van de voetbal. Eén 
van de twee hebben ze aan de deur 
neergelegd en in de late namiddag 
ligt hij er nog. 't Schijnt dat hij pas 
tegen de avond langs de staldeur 
binnengeraakt is. In geen weken 
hebben ze hem nog gezien. 

Wij vonden dat nonkel Georges 
wat aan 't overdrijven was. En we 
zeiden het hem vlakaf. Maar hij 
lachte alleen ne keer en vroeg aan 
een ouwe boer, in de hoek van 
't kafee : « Is 't niet waar geweest 
Wannes ? 

« Waar geweest », zei Wannes, 
« dat was nog nen tijd, hé joeng ? ». 

Niemand van ons heeft Wannes 
ooit op de voetbal gezien. « Dat is 
heel simpel », zei Wannes, « van 
dan af ben ik nooit meer mogen 
gaan van ons Trees. En nog niet. 
Z'is het nog altijd niet vergeten ». 
Dat zat zijn en zo, 't was zeker niet 
schoon, maar we vonden toch, met 
de dichter, dat we eeuwen en eeu
wen te Iaat geboren zijn. 


