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Het nieuw parlementair jaar dat geopend werd op de traditionele 
tweede dinsdag van november belooft een zwaar en gevaarlijk 
jaar te worden. Het is het laatste jaar voor het verkiezingsjaar 
en een jaar waarin tal van problemen zullen gesteld en uitge
vochten worden. Niet alleen loopt het beruchte taaibestand ten 
einde maar de regering heeft ook reeds aangekondigd dat zij de 
grondwetsherziening wil doorvoeren. Tal van problemen waarbij 
essentiële vlaamse belangen betrokken zijn. De vlaamse open
bare mening is zich terecht bewust van de ernst van de toestand, 

Belgisch 11 novemberisme 

EEN GEVAARL JAAR 
zoals de grootse vlaamse machtsontplooiing te Antwerpen bewe

zen heeft. Al was deze vlaamse betoging volgens de inrichters 

tegen geen enkele partij gericht, het feit alleen dat zij nood

zakelijk geacht werd en gehouden werd bewijst dat men in Vlaan

deren geen vertrouwen stelt in de regering I De betoging werd 

nodig geacht als een waarschuwing, ais een demonstratie van de 

eendrachtige vlaamse volkswil. 

Hoe indrukwekkend en hoe 
belangrijk ook als polit iek feit 
(vlaamse frontvorming over de 
part i j grenzen heen) , iedere re-
aktie, iedere kommen taa r van 
regeringszijde op deze beto
ging bleef achterwege. 

Voor de regering is er niets 
gebeurd, zij negeert volledig 
de betoging van 5 november, 
zoals zij alles negeert wat leeft 
en roert in Vlaanderen. 

De deelnemers en de belang
stellenden in Vlaanderen zul
len zich wel afvragen wat dan 
het rezultaat zal zijn van een 
betoging waarvan de betekenis 
onmiskenbaar is als ui t ing 
van de demokrat ische vlaam
se volkswil. Welnu, wat de on
middellijke, rechts t reekse re-
zultatcn betreft vrezen wij dat 
een voorbarig opt imisme niet 
gewettigd is. 

Hoe men het ook draai t of 
keert : de regering negeert de 
betoging, de parti j leidingen 
van de drie tradit ionele par t i j 
en eveneens. Deze partijleidin
gen zijn in vlaams opzicht on
be t rouwbaar . Wat de P.V.V. be
treft is ieder betoog overbodig: 
de anti-vlaamse s trekking van 
deze part i j is al te manifest. 

Hel kongres van de vlaamse 
B.S.P.-federaties en de deelna

me van enkele vlaamse B.S.P.-
mandata r i s sen aan de 5-novem-
ber-betoging zijn zeker een ge
lukkig verschijnsel. Iedereen 
in Vlaanderen die he t goed 
meent met de vlaamse zaak zal 
met voldoening een meer 
vlaamsgezinde en meer strijd
ba re houding 'Van de 'B.S.F. in 
Vlaanderen begroeten. 

Maar men moet ook weer de 
vraag stellen of dit geen kon
gres « sans lendemain » zal ge
weest zijn : of de parti j leiding 
van de B.S.P. het niet koppig-
weg zal, negeren en doen alsof 
er niets gebeurd was. De par
tijleiding van de B.S.P. houdt 
krampacht ig vast aan een re-
aktionaire konservatief-unitaire 
koers, tegen de bazis van de 
par t i j in, die zowel in Vlaande
ren, zoals tans gebleken is, als 
in Wallonië gewonnen is voor 
een nieuwe koers . De vraag 
moet gesteld welke machtige, 
doch weinig demokrat ische en 
proletar ische belangengroepen 
achter de schermen de houding 
van de part i j le iders van de 
B.S.P. beïnvloeden en bepalen. 

Hoe dan ook, deze politiek is 
onrus twekkend genoeg omdat 
wij uit ervaring weten wie de 
pi ijs moet betalen voor be
houd van een kunstmat ige 
« eenheid », van welke kant 

steeds de « toegevingen » moe
ten komen. 

De houding van de C.V.P. is 
al evenmin erg geruststel lend 
te noemen. Ten aanzien van de 
5 november-betoging hulde de 
part i j leiding van de C.V.P. zich, 
zowel voor als na de betoging, 
in 'n veelbetekenend en abso
luut stilzwijgen : geen kom
mentaar . Toch is he t duidelijk 
da t de part i j leiding ach te r de 
schermen de vlaamse C.V.P.-ers 
onder d ruk gezet heeft om zich 
te onthouden van iedere deel
n a m e aan de betoging. Indien 
deze poging — aanvankeli jk ge
lukt, achteraf mislukt is dan is 

dit enkel te wij ten aan de d r u k 
van de bazis, van de kiezers en 
van de vlaamse pers . Maar he t 
is opvallend en betekenisvol 
dat al wie tot de C.V.P.-bonzen 
kan gerekend worden of mini
steriële ambit ies koester t te 
Antwerpen angstvallig weg
bleef om de parti j leiding niet 
te on t s t emmen ! 

Dat heeft zijn betekenis en 
zonder de verdienste te onder
schat ten van de politieke man
datar issen die wel te Antwer
pen waren , moeten wij toch 
waarschuwen tegen de onbe
t rouwbaarhe id van de C.V.P.-
leiding in Vlaams opzicht. En 

tot de werkelijke, de effektieve 
par t i jbonzen behoort de heer 
Verroken, welke illuzies h i j 
zich zelf ook maakt , niet. 

Ons besluit is dat de vlaamse 
openbare mening zeer waakzaam 
moet blijven. Het is goed dat er 
een einde komt aan de struisvo
gelpolitiek en het bedrog van het 
« taaibestand », dat de problemen 
gesteld vyorden opdat iedereen 
verplicht zou w^orden kleur te be. 
kennen en de kiezers zouden 
kunnen oordelen. 

Dat de Volksunie waakzaam en 
strijdvaardig zal zijn, daar rekent 
iedereen op en daar mag men ge
rust in zijn. Wij zijn ons bewust 
van de belangrijke rol die wij te 
spelen hebben. 

F. VAN DER ELST. 

ABONNEMENTENSLAG "WIJ'' 
Nieuwjaar 1968 ligt in het verschiet en met

een een nieuwe jaargang van ons blad. Links 
en rechts zijn reeds wervers voor abonne
menten op stap gegaan, onder andere in het 
Antwerpse en het Brugse, waar verscheidene 
afdelingen reeds een begin hebben gemaakt 
met de nieuwe abonnementenslag. Van begin 
december af zullen we zoals voorheen regel
matig de rezultaten en de stand van deze 
kampanje publiceren. Dit jaar starten we 
evenwel wat later, het waarom daarvan werd 
reeds aan de kaderleden bekend gemaakt. 

Vorig jaar gaf de abonnementenslag een 
schitterende uitslag. Deze volgehouden wer-
vingsaktie deed in nauwelijks twee maanden 
tijds onze oplage aanzienlijk stijgen en maak
te het ons meteen mogelijk de vaste redak-
tie uit te breiden en een aantal deskundige 
medewerkers aan te werven, waardoor in de 
loop van het jaar dat nu ten einde neigt peil 
en variatie van « WIJ » steeg en toenam. Om 
dit te kunnen volhouden is het volstrekt no
dig, dat er een nieuwe inspanning door onze 
afdelingen en propagandisten wordt gele
verd, vooral wat de konsolidatie van het be
staande aantal abonnementen betreft en het 

streven naar een nog hoger aantal abonnees. 
We doen dan ook 'n dringend beroep op alle 
arrondissementsbesturen 'n begin te maken 
met deze nieuwe wervingskampanje, zowel 
wat hernieuwing van abonnementen als nieu
we abonnementen betreft. Tevens vestigen 
we de aandacht van onze lezers op de naken
de komst van de postbode bij hen, die hun 
leesgeld via de post doen ontvangen of ver
nieuwen. Dat zal reeds binnen enkele weken 
het geval zijn. 

We rekenen zoals in het verleden op de per
soonlijke inzet van onze propagandisten en 
leden, om ons blad door hun werfkracht de 
veroverde pozitie te waarborgen en nog te 
verstevigen en om tevens hun onderscheiden
lijke arrondissementen een zo gunstig moge
lijke pozitie in de eindrangschikking te be
zorgen. 

Mogen we er nogmaals de aandacht op ves
tigen dat het leesgeld licht werd aangepast : 
300 fr. voor een jaarabonnement, 170 fr. voor 
een halfjaarlijks en 95 fr. voor een driemaan
delijks abonnetnent. Dit zijn voor een gevari
eerd en degelijk weekblad demokratische 
prijzen ! 



AKTIE 

Via de pers verneem ik dat de 
VU-Mechelen een lovenswaardig 
initiatief heeft genomen in ver
band met de vernederlan<lsing 
van het bedrijfsleven in liet 
Rlechelse. Een schrijven zou ge
richt zijn tot de bedrijven om 
het Nederlands als voertaal te 
gebruiken. 

Het is zo dat we meestal te 
veel met slagzinnen werken in 
de Vlaamse beweging, maar 
meestal niet de passende aktie-
middclen aanwenden om ons 
doel te bereiken. Onze jeugd 
houdt meer van daden dan van 
woorden, naarmate we initiatie
ven nemen om een einde te stel
len aan scheve taaitoestanden, 
zullen we jongere kiezers meer 
en meer voor ons winnen. 

Aan de kust zouden balorige 
handelaars, hotel- en restaurant
houders ook eens door de V.V.B, 
op persoonlijke wijze kunnen 
aangeschreven worden om hen 
te wijzen op hun taalplicht ten 
opzichte van de vlaamse toeris
ten. Aktie en nogmaals aktie is 
bet enige strijdmiddel dat vruch
ten zal afwerpen. 

J.T., Brussel. 

BOYKOT 

Eergisteren vond ik in mijn 
brievenbus een reklameblad van 
« Bon Marché », eentalig en in 
een klein verloren hoekje onder 
reclits stond het volgende te 
lezen : « Editeur responsable : P. 
Yvanoff, 123, rue Neuve Bruxel-
les. Verantwoordelijk uitgever : 
P. Yvanoff, Nieuwstraat 123, 
Brussel. Bon uit te knippen en 
terug te zenden aan Bon Marché, 
Nieuwstraat 123, Brussel I. Ge
lieve mij de nederlandse uitgave 
van uw folders te sturen aan 
mijn persoonlijk adres ». 

Tot daar het citaat. Onnodig 
uit te wijden over de grofheid 
en de onbetamelijkheid van deze 
handelwijze. 

Gelieve mij... (Hier is het de 
klant die spreekt) en die moet 
teücnover zijn meester en veel-
doener beleefd en nederig zijn. 
Het ordewoord van de Volksunie-
leiders luide « Vlamingen, wijk 
geen duimbreedte meer » Vlaam
se mensen gij d'e op .") november 
in massa betoogde te Antwerpen, 
u kunt bier zonder veel geld uit 
te geven in het geheim "n stilzwij
gende aktie voeren die u veel ge
noegen zal schenken en u vol
doening zal geven. 

Zet uw aankopen in de groot-
•\varenbuizen stop, het zal de 
brusselse franskiljons duur te 
staan komen en het zal verdeeld
heid in hun kamp zaaien als zij 
zullen zien dat zij op het einde 
van het jaar een groot verlies, 
boeken. Als hel de vlaamse huis
vrouw werkelijk niet mogelijk is, 
dat zij dan tracht haar aankopen 
te beperken, als iedereen per 
•week nog maar voor vijf frank 
minder koopt vooral in courante 
artikelen dan maakt dat per jaar 
tientallen miljoenen m i n d e r 
winst. 

R.C., Brussel. 

GEWESÏÏAAL (5) 

Het wansukses van streven naar 
A.B.N.-verspreiding is o.a. te wij
ten aan de illuzie dat de « in
planting van een beschaafde 
spreekgewoonte » een zuiver 
taalkundige aangelegenheid is ; 
veeleer is zij een zaak van een 
geduldig en stelselmatig ingrij
pen in onze regionale volksop
voeding. In dit verband blijkt het 
vruchteloos « karrevrachten taal-
Jiiiverheid » onder de massa uit 
lp storten, zonder daarnaast een 
opvoedende maatregel te treffen, 
waarbij in taalopzicht de menta
liteit van onze nieuwe generaties 
van zelf iu de juiste baan wordt 
gebracht. 

Dit processus zou zich vol
trekken, aanvankelijk in het ba-
ïisonderwijs, normaalonderricbt 

evenwel inkluis. Toegepast van 
een nieuw leerjaar af in de twee 
schoolnetten zou deze doenwijze 
te bekwamer tijd, haar milde 
vruchten afwerpen. Overigens de 
V.B.O.' zelf is de mening toege
daan dat de « bevordering van 
het .^.B.N. in de eerste plaats een 
taak van het onderwijs is » en de 
A.B..V.-kernen, wier taktiek prin
cipieel de beoogde oplossing het 
dichtst benadert, slaakte een 
noodkreet ten einde de uitzicht
loze B.O.-beweging te « institu-
tionalizeren ». 

De diep ingrijpende vernieu
wing, die wij voorstaan zou de 
opgave kunnen zijn van een 
kerngroep A.B.N.-promotoren 
(overwegend schoolmannen, op
voedkundigen en jeugdleiders) 
die het rezultaat van hun werk
zaamheden, onder een welafge-
lijnde en konkrete vorm, zou 

~ overleggen aan de bevoegde mi
nister, ten einde deze te overre
den de gewesttaai radikaal uit de 
school te verbannen, dit via het 
huishoudelijk reglement. 

Mocht het unitair staatsbewind 
bewust volharden in zijn negati
visme, dan biiilt evenwel de 
hoop bestaan, dat de oplossing 
van deze specifiek vlaamse kwes
tie eens de bezorgdheid uitraake 
van een kultureel-autonoom 
Vlaanderen in een gedecentrali-
zeerd of gefederalizeerd België. 

MATTRAY. 

MAURiTS COPPIETERS 

In verband met de geslaagde 
betoging van 5 november willen 
we erop wijzen dat Drs. Manrits 
Coppieters een zéér leerrijke en 
vlot-lezende brosjure heeft ge
schreven, die hij trouwens uit
drukkelijk aan de betogers heeft 
opgedragen. 

« Kerk en Staat in het geding » 
is de ondertitel van de brosjure 
die zelf de naam draagt « Uni-
versitriire ekspansie voor of 
tegen Vlaanderen ? ». 

.56 blz. (met bijlage). Prijs : 
,30 fr. (4 eks. : lOÓ fr. - 10 eks. : 
200 fr.). Prk. nr. 92.02.80 van de 
« Vlaamse Vrienden van de West
hoek •». Maskenslaan 33, De Pan
ne (of aan hetzelfde adres onder 
omslag 20 fr. -|- 10 fr. postze
gels). 

Help deze brosjure versprei
den : de gehele opbrengst van de 
verkoop wordt besteed aan 
vlaams-nationale jongerenwer
king. 

Vlaamse Vrienden 
van de Westhoek. 

VLAAMSE BEWEGING 
TEN EINDE 

Naar vice-cerste-niinister De 
Clercq te Honse verklaarde bij 
zijn aanstelling tot erevoorzittcr 
van het plaatselijk Willemsfonds 
loopt de Vlaamse Beweging op 
haar einde. 

Wat de Vlamingen nog ont
breekt is tierheid en zelfbewust
zijn. 

Dit is zeker waar voor de 
« vlaamse P.V.V. » en de vice-
eeiste-minister zelf als we zien 
hoe ze zich gedragen hebben op 
het P.V.V.-kongres te Knokke. 

De « Vlamingen » uit de partij 
die 15 nieuwe vlaamse gemeen
ten met meer dan 100.000 inwo
ners bij Brussel wil inlijven, zijn 
inderdaad juist geplaatst om over 
gemis aan fierheid en zelfbewust
zijn te praten en over het einde 
van de Vlaamse Beweging. 

Het is vooral door de schuld 
van de vlaamse P.V.V. dat de 
Vlaamse Beweging haar doelein
den nog niet bereikt heeft. Op 
hen steunen de franstalige kolo-
nizatoren en taalrassisten om 
Vlaanderen onder voogdij te 
houden. Voor hen vormt het be
staan van de vlaamse P.V.V. die 
mee Brabant wil veifransen, het 
bewijs dat de Vlamingen bereid 
zijn andermaal grondgebied prijs 
te geven om tegemoet te komen 
aan de territoriale aanspraken 
van de franstaligen. 

De ironie van het lot wil dan 

nog dat de naam van vice-eerste-
minister De Glercq verbonden 
wordt aan die van Jan Frans 
Willems, de vader van de Vlaam
se Beweging en eerste vlaams re-
pressieslachtoffer van de bel-
gische staat. Als ,lan Frans Wil
lems het huidig program van de 
P.V.V. kon zien, hij zou het ge
zelschap \an De Clercq niet dul
den ! 

J.W., Mechelen. 

KET GROS 

Onlangs las ik in « WIJ •» dat 
een beroepsleger gevaanlijker 
zou zijn voor de .staat dan een 
leger van dienstplichtigen. Wel
nu, de jongste machtsgrepen in 
Griekenland en Jemen wijzen 
precies op het tegenovergestelde! 

Maar in ons gezegend land is 
het leger nog steeds een lichaam 
met een waalse kop en vlaamse 
ledematen. En zoiets is dunkt me 
toch wel heel wat staatsgevaar
lijker ! 

In miin soldatentijd, tien jaar 
terug, moesten de vlaamse mili
tairen, gelegerd te Bierset bij 
Luik, genoegen nemen met één-
talig franse bevelen, volgens het 
gekende motto : « Pour les Fla-
mands la même chose ». Later 
ondervond ik als tolk aan de staf 
van de luchtmacht bij Keulen, 
dat zo maar alle opperofficieren 
frankofonen waren die een be

roep moesten doen op een verta
ler om zich te richten tot hun 
vlaamse onderhorigen ! Deze wa
ren veelal volksjongens die 
schuchter opkeken naar hun «su
périeurs» en er een tipisch 
vlaams minderwaardigheidskom-
pleks opdeden. 

Met de recente benoemingen 
van een stel waalse generaals 
zijn we er stellig niet op vooruit
gegaan. 

Nog steeds oefenen de Walen 
een brain-control op heel het 
leger uit, nog steeds blijken de 
Vlamingen vooral geschikt te 
zijn om het gros te leveren van 
de troep. 

H.V., Brussel. 

BRUSSEL 

Ik ben het volmondig met le
zer R.B. te Ledeberg eens, waar 
hij aanstuurt om te Brussel op 
konsekwente en konkrete manier 
te ageren tegen de taaitoestanden 
in de privé-sektor. 

Hij ook schijnt het beu te zijn 
steeds aan'de klaagmuur te staan 
doch niets te ondernemen, wat 
jammer genoeg nog steeds de 
gangbare mentaliteit is bij vele 
Vlamingen. 

In de openbare diensten zal het 
probleem Brussel op het politieke 
vlak dienen geregeld, maar in de 
brusselse handelswereld zal het 
doordringen van het Nederlands 
grotendeels afhangen van de 
drukking van de nederlandsspre-
kenden zelf. 

Wij betogen te Antwerpen met 
100.000, gaan massaal naar de 
IJzerbedevaart en het Nationaal 
Zangfeest, duizenden hiervan wo
nen te Brussel of komen dagelijks 
door hun werk in kontakt met 
« Brussel onze schande », hoeve-
len echter ondernemen iets kon-
kreets om de toestanden alhier te 
veranderen ? 

Nu we een Koördinatiekomi-
tce Brussel hebben, verwachten 
we ook van dit komitee dat het 
aan de Vlamingen klare richtlij

nen geeft over de wijze waaron 
ze individueel of in groep te 
Brussel dienen te ageren. Het 
wordt tijd dat we onze vlaamse 
energie doeltreffend aanwenden 
om te Brussel tastbare rezultaten 
te bereiken. Naarmate te Brussel 
in de privé-sektor het Neder
lands doordringt, zullen de 
vlaamse Brusselaars ook bewust 
worden. Het is de algemene 
vlaamse bewustwording zowel in 
Vlaanderen als te Brussel, die 
eindelijk de vlaamse beweging 
zal kunnen ombuigen tot een 
werkelijke volksbeweging. 

G.G., Brussel 8. 

ZINGT NEDERUNDS 

In dag- en weekbladen, in ra
dio en T.V. maakt men steeds 
propaganda : spreekt Algemeen 
Beschaafd Nederlands. Men zou 
er best een zin bijvoegen, n.1. 
zingt Nederlands. In de zangwed
strijd « Ontdek de ster » werd et; 
niet anders gezongen dan engel-
se liederen en dat door vlaamse 
zangers en zangeressen in de 
vlaamse T.V. en voor een vlaams 
publiek. In plaats van dat hand-
geklap in de zaal zouden ze beter, 
een fluitkoncert hebben gegevenj 
Ik heb er mij (en vele'Vlamin-
gen) grondig aan geërgerd. Hoe 
wil men onze taal doen eerbie
digen als men ze zelf niet ge
bruikt. Vooral de T.V. : in Tie
nerklanken b.v. wordt er geen of 
weinig vlaams gezongen. Veeleer 
zien we een groep bosjesmensen 
met haar in nek en gezicht, die 
springen en brullen. 

R.B., Torhout, 'i 
1 

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

van de redaktie 

Brussel 15 nove.Tiber 1967 
• ' ' Be t r . : Prof. Derin© 

Najir a in le ld ing van oaze vorige redakt ionie 
br ief waarin we onze verwondering u i tdrukten 
over het f e i t dat prof. Derine, C V . P . - s c h e 
pen van Antwerpen op 5 nov . t i j - ens de pe r s -
konferentie in de Century naast ';« pre»idiuT.-
leden ging r i t t e n , ontvingen we volgead 
schrijven van mr. Van Haegendoren:"Ik heb op 
ei ren i n i t i a t i e f (dat was een vergiss ing van 
mij) Derine versocht naast raij t e kome» z i t t e n . 
Ik verwachtte n l . dat frankofoae of bui ten land
se jou rna l i s t en de overplaats ing van Leuren-
Frans naar het har t van Wallonië souden t e be r 
de brengen (naar miin mening de meest urgente 
e i s van de be tog ing) . Ik vond het tegenover d e 
ze l ieden zinnig dat naast de v o o r z i t t e r van het 
Koordinatie-komitee tevens een leuveas hoogle
r aa r , v o o r z i t t e r van de leuvense afdeling van 
de T'J? zou arg'omenteren. Bij het presidium zaten 
n l . een gents hoogleraar (prof. ITer^rdst) en eea 
brussels hoogleraar (prof.• Ger lo ) . Ik heb veel 
moeite genaa om uerlne t e overhalen omdat h i j de 
opwerping maakte dat f^iet daar z i jn p laa t s n i e t 
was"j h i j heeft s l ech ts toegegeven nadat ik s t e r k . 
had aangedrongen. Ik deed d i t ook met de bedenking 
dat h i j het enige in de zaal aa»;ezige l id 
was van het aatwerpse schepenkollege. Antwerpen 
was onze gas theer" . ^We nemen akte raa deze kor-
r e k t i e , die overigens de ju i s the id van onze i n -
foreoitie beves t i g t . Goede bedoelingen .hebben 
echter n ie t a l t i j d goede r e z u l t a t e n . U^ 

file://�/varenbuizen


V.ü. NIET KONSEKWENT 

valse 

voorstelling 
'(W. Jor.) De heer Jos van E) nde in Volks
gazet en in zijn spoor « Voor Allen » heb
ben het weer gevonden. De Volksunie is 
niet konsekwent. Ze betoogde te Antwerpen 
voor de toepassing van de taalwetten en 
in het parlement stemde ze er tegen. 

Vooreerst stemde de Volksunie niet tegen 
in het parlement. Ze onthield zich, omdat 
ze voor de gelijkheid van de nederlands-
en franstaligen was aan de top van de ge
meentediensten in de brusselse agglomera
tie en voor de jaarlijks tien nieuwe peder-
landse lagere scholen te Brussel. Als dat al
leen in de wet stond zouden de VU-parle-
mentariërs voor gestemd hebben. Maar in 
dezelfde wet stonden de faciliteiten voor 
de franstaligen in Leuven en in de zes rand
gemeenten waar wij tegen waren. De 
Vlaamse BSP en CVP voor. Wij hadden 
toen al een wetsvoorstel ingediend voor af
schaffing van alle frans onderwijs in Vlaan
deren, zowel in de randgemeenten als te 
Leuven (wetsvoorstel Mattheyssens). Wel
nu in de betoging werd er gemanifesteerd 
voor de overplaatsing van het frans onder
wijs uit Leuven naar Wallonië en voor de 
beperking van Hoofdstad-Brussel tot de 19 
gemeenten en zonder de 6 randgemeenten. 

Anderzijds betoogde men voor de toe
passing van de wet op fifty-fifly verhou
ding aan de top bij de brusselse gemeen

tebedienden en voor de toepassing van de 
wet op de jaarlijkse oprichting van tien 
nederlandstalige lagere scholen in het brus
selse. 

Deze wetten werden niet toegepast onder 
de BSP-CVP-regering. 

De Volksunie betoogde dus \ oor een pro
gram dat ze in 1963 al \oorstond. CVP en 
BSP zijn bijgedraaid. 

Wij zijn de konsekw enten, niet de Van 
E) nde's en Verrokens ! 

• PRAATVAAR OF HAAN ? 

c.v.p. 
en 
leuven 

(red.) De incidenten in het Na
tionaal Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (met drie onderafdelingen) tus
sen de leiding van dit fonds en de leiding 
van Leuven Nederlands zijn een simptoom 
van de krizis in ons wetenschappelijk-uni-
versitair bestel, die voortspruit uit de sis-
tematische achteruitstelling van het vlaams 
wetenschappelijk onderzoek doos het bel-
gisch unitair bestel. Een met ambten over
laden grijsaard weigert Leuven Nederlands 
als aparte wetenschappelijke instelling te 
erkennen, wat deze keer een protest van de 
leiding dezer instelling heeft uitgelokt, die 
zich enkele dagen voordien reeds over het 

immobilisme te Leuven, veroorzaakt door 
Leuven Frans, had beklaagd. Het daaruit 
voortspruitend taalincident heeft dan ge
leid tot een optreden van CVP-voorzitter 
Houben en een beraadslaging van de 
Vlaamse CVP. Intussen heeft VU-senator 
Elaut een interpellatieverzoek over deze 
niet-erkenning van Leuven-Nederlands in
gediend. Het is dus duidelijk dat deze in
cidenten op het politiek \lak zijn terecht 
gekomen en daar een staart moeten krijgen, 
o.a. het ontslag van de h. Jean Wülems 
als voorzitter van het NFWO en een gion-
dige herziening van de pwlitiek van deze 
instelling ten aanzien van het vlaams we
tenschappelijk onderzoek en de vlaamse 
universiteiten, de eeuwige benadeelden \an 
slokop Brussel-Wallonic. De samenstelling 
alleen is reeds een aanfluiting van de ^ n . 
fifty-fifly stelregel : 18 franstaligen tegen-
o\er slechts 9 nederlandslaligen ! 

Taktisch staan de Vlamingen sterk voor 
zover ze natuurlijk door de kleurpartijen 
gesteund worden. En dat is nu juist de 
vraag die ook ortodoks CVP-denkendc en 
schrijvende bladen zich stellen, zoals Manu 
Ruys, die zich naar aanleiding van de fiak-' 
tiebijeenkomst van de Vlaamse CVP in dit 
verband afvraagt « of de bijeenkomst de 
zoveelste ontgoochelende ontmoeting van 
praatvaars zal zijn of een beslissend overleg, 
dat meteen het « nationaal » partijdebat 
van zaterdag over de politieke aktualiteit 
voorbereidt en beïnvloedt ». De topjour-
nalist van de Standaard is er kennelijk 
niet gerust in. Hij herinnert zich wellicht 
dat tijdens de vorige lente de VUsenaats-
fraktie het voorstel indiende, de kredieten 
voor het wetenschappelijk onderzoek in de 
verhouding van 60-40 Vlaanderen-Wallonië 
te verdelen en dat dit voorstel door alle 
vlaamse CVP-senatoren verworpen werd, 
zowel in de kommissie als in de openbare 
vergadering. Reeds in 1963 had de VU in 
dit zelfde verband op een rechtvaardige ver
deling aangedrongen, eveneens tevergeefs. 
Telkens weer moeten we vaststellen dat de 

vlaamse CVP als knecht van de unïiair-
brussels-frankofone partijleiding (waarin 
ettelijke geografische of Lamme Goedzak
vlamingen er bij zitten voor schut) nega
tief reageert op alle gezonde voorstellen ter 
zake, die uiteraard steeds \an VU-iijde kwa
men. We herinneren eveneens aan de ko
medie met het wetsvoorstel van «kakelaar» 
Verroken, vorig jaar, dat alleen diende als 
bliksemafleider en door de vlaamse CVP 
prompt ad calendas graecas verwezen werd 
eens dat het eerste vlaams stormgeweld 
luwde. Om in de terminologie van het neer
hof te blijven : welke haan kraait nu nog 
over dit bedrieglijk afleidingsvoorstel ? 
Zelfs de kip Jan, die zich voor een haan 
neemt niet! 

We zullen aandachtig de evolutie volgen. 
Mgr. Descamps heeft door zijn onthouding 
tijdens boxen geschetste incidentenrijke 
zitting \an het NFWO bewezen dat hij an
ti-Leuven-Nederlands is, voor zover dat nog 
moest bewezen worden en ondanks de bis
schoppelijke richtlijn. Pio-rektor De Somcr 
van zijn kant kon niet langer de tergende 
dubbelzinnigheid en verknechling van 
« zijn » universiteit dulden zonder het ge
zicht te verliezen, vooral nadat op 5 no
vember zo o\erduidelijk de wil van de 
vlaamse opinie ter zake tot uiting is geko
men, ten slotte toch de eeiste massale uit
ing van wrevel en boosheid in Vlaanderen 
over wat in mei van 1966 is gebeurd. De 
vlaamse CVP, na zich belachelijk gemaakt 
te hebben met haar kapriolen over de al 
dan niet deelneming aan de 5 november 
betoging, staat deze keer voor een nog 
hachelijker beslissing. Zal zij andermaal de 
machteloze praat\aar uithangen? F«n op
flakkering \an hanen\echtlust zou ons Htrk 
verwonderen. Daarom rekent de V'L' ook in 
deze kwestie in de eerste plaats op zich zelL 
Ze heeft bijlange niet zoveel tijd nodig als 
de CVP om te weten wat haar te doen 
staat. Bij ons gaat het vlugger en radika-
ler ! Helpt U zelf zo helpt U god. om hier 
met een passend citaat te eindigen. 

Kamer en senaat hebben deze 
week elk één uur besteed aan de 
opening van de nieuwe zittijd en 
zijn dan woensdag koningsdag gaan 
vieren om de volgende dagen als 
« brug » te gebruiken naar de eerst
volgende zitting, toekomende week 
dinsdag. Dit stond in schrille tegen
stelling met het pleidooi van de her
kozen kamervoorzitter Van Acker, 
die de aanvallen tegen het parle
mentair regime poogde te ontzenu
wen met verwijzing naar de talrijke 
kommissie-vergaderingen, het re-
kord-aantal parlementaire vragen 
(rekord dank zij de V.U !) en een 
paar voorstellen tot hervorming : 
twee stemmingsdagen per week in 
plaats van é«ii (kennelijk «m het 
absenteïsme te keer te gaan) en het 
inschakelen van niet-parlementairen 
(meestal deskundigen) in de wer
king der parlementskommissies. Se
naatsvoorzitter Struye had het over 
de stiptheid van zijn voorganger Gil-
lon (ook in de senaat woekert het 
absenteïsme, maar Struye had om 
rechtvaardig te zijn, de stiptheid 
van de VJJ.-senatoren moeten ver
melden) en de grondwetsherziening 
(in navolging van de regering, die 
poogt de drie jaar vertraging op de 
— brede — rug van het parlement 
af te wentelen). Deze pleidooien 
overtuigen niet, vooral niet als men 
beseft dat het parlement een gron
diger hervorming moet ondergaan, 
waarbij rekening wordt gehouden 
met het institutionalizeren van 
machtige drukkingsgroepen, die tans 
geen wettelijk statuut hebben. De 
inaugurale redevoeringen zijn ech-
er wel een simptoom voor 'n vraag
stuk, waarover echter nog geen al
gemeen debat gaande is. 

De verkiezing van de h. Van 
Acker tot kamervoorzitter ontkracht 
intussen de enkele weken geleden 
door Van Eynde zo bombastisch 
aangekondigde « nieuwe » B.S.P.-
oppozitie. Niemand ziet goed in hoe 
een Van Acker zijn partijgenoten in 
de kamer tot de orde moet roepen 
zonder met deze partijgenoten over
hoop te geraken, wanneer deze wer
kelijk eindelijk aan oppozitie willen 
doen. Deze rol werd in de kamer tot 
nog toe uitsluitend door de V.U-
vervuld. Met een Van Acker tussen 
twee stoelen (hoe komfortabel de 
voorzitterszetel ook is) zien we dat 
niet veranderen. Overigens hebben 
de socialisten last met het voorstel, 
een beroepsleger in te stellen. Hun 
uitgebreide partijraad raakte het 
daarover niet eens, pas binnen een 
tiental dagen zullen we de voor- en 

tegenstanders kunnen tellen. In een 
laatste opwelling van socialistische 
refleks kwam inderdaad heel wat 
verzet tegen Cudell en zijn Poswick-
se flierefluiters op deze partijraad 
los. Het is tipisch, dat het ook hier 
de brusselse socialisten zijn, die el
ke socialistische traditie en princi
pe over boord gooien, in hun op-
bodpolitiek tegenover de brusselse 
liberalen en F.D.F.-ers. Daaraan 
zien we meteen dat de anti-vlaamse 
houding der brusselse socialisten 

beleefd en na de zitting protesteer
de tegen het overmatig gebruik van 
het Frans als debattaai in het 
N.F.W.O., tegenover een ziedende 
voorzitter, Jean Willems, kandidaat
kamikaze-vlieger. Toen deze frans
kiljon zich grof aanstelde verlieten 
De Somer en zijn dekaan de zitting 
en verschenen niet aan het banket. 
Het incident is te zeldzaam om er 
als Vlamingen niet een ogenblikje 
paf van te staan, des te meer daar 
Houben bij de regering aandrong. 

beroepsHALVE 
bekeken 

hun anti-sociale houding dekt en 
hen volledig het gevaar van een be
roepsleger uit het oog doet verlie
zen. Het zou niemand verwonderen 
moest de stemming over het voor
stel : beroepsleger op een tegenstel
ling Brussel-Vlaanderen-Wallonië 

. uitdraaien, al vinden we een Fayat 
onder de voorstanders. Poging om 
franskiljonse steun te verkrijgen 
voor zijn plaats op de lijst ? 

LEUVEN HOGEROP 
Hebben de prominenten van Leu

ven Nederlands na 5 november een 
por gevoeld tussen hun rektorale en 
dekanale ribben of wat, feit is dat 
Leuven Nederlands plots op heel 
hoog niveau tot scherpe incidenten 
aanleiding heeft gegeven. Het begon 
met de opmerking van rektor De 
Somer, dat de weigering Leuven Ne
derlands als volwaardige universi
teit te erkennen door het Nationaal 
Fonds voor Wetenschappelijk On
derzoek, onaanvaardbaar was en dat 
de reden van deze weigering (Leu
ven Nederlands heeft geen rechts
persoonlijkheid) een uitvlucht was. 
In het N.F.W.O. viel de onthouding 
van Descamps op, niettegenstaande 
de bisschoppen uitdrukkelijk op het 
onderscheid tussen beide universi
teiten te Leuven hadden gewezen. 
Waarom steunde de rektor-magnifi-
CBs dan De Somer niet ? Het ging 
van kwaad tot erger toen De Somer 

om ter zake voldoening aan Leuven 
Nederlands te geven. Waarop wacht 
de vlaamse C.V.P. om een wetsvoor
stel in te dienen, om Leuven Neder
lands rechtspersoonlijkheid te ge
ven ? Met meer overtuiging wel te 
verstaan dan Verroken verleden 
jaar deed. 

REIZEN OM TE LEREN 
Cool en Major zijn van hun Kon-

go-reis teruggekeerd, naar het heet 
met pozitief rezultaat. Het meest 
konkrete zou zijn, dat technici voor 
materieel verlies zouden vergoed 
worden of opnieuw in het bezit van 
hun eigendom gesteld. Voor het ove
rige bleven de heren in het vage. 
Moboetoe zegde waarborgen toe ? 
Welke waarborgen ? En kan hij ze 
nu waar maken ? Intussen arriveren 
weer vluchtelingen uit Kongo en 
poogt men op de elegantste manier 
de huurlingen en de katangese gen
darmes uit Roeanda kwijt te spelen. 
De Organizatie van Afrikaanse Sta
ten moet er echter nog eerst haar 
zegen over geven, nadat Moboetoe 
zijn gezicht kon redden door een 
aanbod van... amnestie aan de Ka-
tangezen, die wensen terug te gaan 
naar Kongo. Gedachtig het verleden 
zouden wij in hun plaats liever el
ders gaan, net zoals we erbij blijven 
dat het onverstandig is, als blanke 
nog naar Kongo terug te gaan, zon
der tastbare waarborgen, in casu 

zonder het recht op eventuele zelf
verdediging tegen een dronken feol-
dateska. 

STAKINGEN 
Minister Hulpiau heeft de sindi 

katen van gezichtsverlies in de gas-
en elektriciteitsstaking gered door 
de staking te enkommissioneren in 
de paritaire kommissies. Vermits hij 
zelf uit een sindikaal midden stamt 
is dat begrijpelijk. Minder begrijpe
lijk is de houding der vakbonden 
zelf, die tegen een ekonom'sche evo
lutie ingaan van een kapitalistiscli 
bestel, waarmee ze sistematisch 
kompromissen afsluiten. Wie het 
ene « we-delen-de-buit-en-we-zwij-
gen-erover » aanvaardt moet ook het 
andere aanvaarden. Vermoedelijk 
zal deze staking in geen geval lei
den tot meer medezeggenschap in de 
gas- en elektriciteitsbedrijven. De 
vakbonden zetelen trouwens zelf in 
komitees en kommissies, waar de sa
nering van de energie-sektor taboe 
blijft (cfr. de T.V.-nitzending van 
Maurice De Wilde, die dezer dagen 
zijn door de Saeger tegengehocden 
haven-uitzending ongewijzigd toch 
mag uitzenden). 

De Henrard-staking moest vrijdag 
beginnen, na eerst op jl. maandag 
te zijn gesteld. Er is een dozis on
zekerheid in de rangen van het 
meest militante dokterssindikaat ge
slopen, wat deze vertraging en on
zekerheid verklaart 

Moeten we nog wijzen op vedette 
Lefèvre, die opnieuw zijn staats
manswijsheid gaat verkondigen en 
daarbij de Libre tegen het lijf loopt; 
op de ontvangst van Maaslandkomi-
tee bij V.D.B., die rekonversiebelof-
ten deed (zal hij ze houden ? ; op 
de 5e trein volmachtsbesluiten met 
voor iedereen wat, doch vooral voor 
de kapitaalkrachtigen meer dan 
voor de ekonomisch zwakkeren ; op 
het pre-elektoraal klimaat dat snel 
groeit en waarin het nationaliteiten-
vraagstuk een belangrijke rol zal 
spelen (zie Simonet, die andermaal 
de brusselse viool bespeelt en het 
vraagstuk in een volkomen vals dag
licht stelt, zie tiperende debatten in 
de brusselse gemeenteraad enz.). 

V.D.B, en Harmei beroezen zich 
intussen aan « europese opdrach
ten » te Londen. Als vertegenwoor
digers van een bestel, dat van Brus
sel de navel van Europa wil maken, 
kan men van hen niets anders ver
wachten. Belgian (Show) Week te 
London... 

P.D. 
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» V£RPLICHTE GIROREKENING 

geschenk aan 
de banken 

h. van aliena) De regering heeft in de jong
ste reeks wetsbesluiten een geschenk, aan de 
bankiers gegeven waarvan de waaide in de 
miljarden loopt. 

I Ze heeft nl. verordend dat voorlaan alle 
handelaars verplicht zijn een girorekening 
%€ hebben « bij een der in het besluit ge
noemde financiële instellingen >, en naar 
die girorekening te verwijzen op alle be
scheiden, waarbij ze om betaling van hun 
prestaties verzoeken. Deze verplichting gaal 
in op 1 januari 1969. 

De handelaars die door de wet verplicht 
worden een girorekening te openen, kun
nen dat doen bij een andere instelling dan 
een bank. De poslcheck b.v. komt eveneens 
daaivoor in aanmeiking. Maar het ligt voor 
de hand dat de meeste handelaars een giro
rekening bij een bank zullen openen, en 
dat wegens allerlei redenen. 

De banken hebben veel meer agent
schappen dan gelijk welke financiële paras-
taiale instelling. Ze bieden niet alleen de 
mogelijkheid aan, een rekening te openen, 
maar stellen daarenbo\en allerlei nuttige 
financiële en andere diensten ter beschik
king \an hun klienteel. 

De beslissing van de regering zal lot re-
zultaat hebben dat tienduizenden hande
laars een rekening gaan openen bij de ban
ken. Geen enkele «demarcheur» \an eender 
welke bank heeft ooit zoveel klanten aange
bracht als de regering Van den Boeynants I 

Het is een dienst die de regering gratis 
aan de haute finance bewijst. We veronder
stellen altans dat de bankiers geen honora
rium, geen kommissie, geen speciale aan
moedigingspremie zullen betalen aan de 
ministers van deze regering. 

Indien het parlement begrijpt wat er om 
gaat, zal het eerstdaags interpellaties en par
lementaire vragen regenen. Bij ons weten is 
het in de belgische politieke geschiedenis 
een unicum dat een regering zo maar, met 
één enkele pennetrek, de plaats van het 
bankwezen in de totale ekonomie enorm 
versterkt zonder dat ook maar één tegen-
prestalie aan dat bankwezen gevraagd 
woidl 1 

Dit is voor ons niet in de eerste plaats 
een taalkwestie, maar we vragen ons af 
welk taalgebruik bij die girorekeningen zal 
voorgeschreven worden. Vermits het hier 
een door de wet opgelegde verplichting 
geldt, menen we dat in Vlaanderen alles 
wat die girorekeningen aan korresponden-
tie, dokumenten, verwijzingen en referenties 
meebrengt, in het Nederlands moet geschie
den en in Brussel tweetalig moet zijn. Dat 
moet zijn weerslag hebben op de inwendi
ge organizatie en op het inwendig taalge
bruik van het bankwezen. 

Indien de regering wil vermijden dat het 
belgisch bankwezen zich als het ware in een 
zegeroes op een tot koloniale onderworpen
heid vernederde vlaamse middenstand 
werpt, zouden haar jongste financiële oeka
zen waarborgen moeten bevatten die we er 
echter vruchteloos in gezocht hebben. 

» 

•^ PROVINCIERAAD BRABANT 

waakzame 
volksunie 

(FA'.D.) De tucc V .L.-piovincieiaadsleden 
van Brabant lieten zich tijdens de gewone 
zittijd van oktober niet onbetuigd. In een 
zeer aandachtig beluisterde rede drong F. 
Van Droogenbroeck, bij de algemene be
spreking van de begioiing aan op meer in-
.spanningen ter verbetering van het lot der 
bejaaiden en voor veiligheid in de tehui

zen. Hij stelde om. de oprichting voor van 
een Provinciaal Fonds dat voorlopig tussen
komst zou verlenen aan diegenen die een ou-
derdoms- of overlevingspensioen hebben 
aangevraagd, maar die lange tijd moeten 
wachten op het afsluiten van allerlei admi
nistratieve formaliteiten voor het ontvan
gen van de wettelijk voorziene vooidelen. 
De Bestendige Deputatie beloofde dit voor
stel te zullen overwegen. Hij kloeg ook de 
schandalige toestand aan in de ziekenhui
zen van de CO.O. te Brussel, waar vlaam
se zieken verpleegd worden door geneeshe
ren die hen niel eens verstaan en drong aan 
opdat de Provincie ook daar haar verant
woordelijkheid zou opnemen. 

Een incident deed zich voor toen onze 
woordv oerder de laaltoeslanden in het Insti
tuut Pasteui van Brabant aan de kaak stelde 
waar alle universitairen franstalig zijn. De 
bestendige deputatie zat met de/e tussen
komst kennelijk zeer veiveeld, maar diende 
niet eens lussen te komen. Dit werd in 
haar plaats gedaan door de socialist Re-
viers uit Halle, die kwam vertellen dat in 
bedoeld Instituut alles pikfijn in regel is 
met het taalevenvvicht en de vergadering 
meteen verzocht in de toekomst niet meer 
toe te laten dat brabantse instellingen re
gelmatig verdacht worden gemaakt door 
« ekstremisten > ! De woordenwisseling die 

toen ontstond tussen de V.U. en dit zonder
linge lid der socialistische oppozitie (?) 
(door niemand gesteund) lokte bij een 
F.D.F.-er volgende opmerking uit : « Quel 
beau spectacle ». 

De bestendige afgevaardigde maakte er 
zich met een belofte van onderzoek van af. 

Op het verzoek tot oprichting van een 
nederlandse afdeling in het Instituut voor 
Gislingsbediijven van het C.O.O.V.I., waar 
het diploma van ingenieur in de chemi
sche- en biochemische industrieën, alleen 
in het Frans is te bekomen, gaf de besten
dig afgevaardigde onze woordvoerder de 
verzekering dal daaraan dadelijk zou wor
den verholpen van zodra de opheffing van 
de rem wet het oprichten van nieuwe loka
len zou mogelijk maken. 

Ook de pers werd door de V.U. niet ver
geten ! Ondanks het feit dat de tussenkom
sten van onze vertegenwoordigers door de 
nederlandstalige pers angstvallig worden 
verzwegen, drong onze woordvoerder er op 
aan dat de verslagen van de raadszittingen 
die aan de pers uitsluitend in het Frans 
worden medegedeeld, voor de nederlands
talige kranten in het Nederlands zouden 
worden gesteld. 

Andermaal bleek hoe moeilijk de taak is 
van de twee V.U.-verkozenen, wie het door 
hun gering aantal niet mogelijk is een voor

stel in te dienen of te amenderen. Mogen 
de eerstvolgende verkiezingen voor de V.U. 
Brabant dermate suksesrijk zijn dat haar 
aantal verkozenen tot vijf of zelfs to meer 
opklimt 1 

• GELEIDE BERICHTGEVING BIJ R.T.B.? 

liever krijgen 
dan geven 

(mvdb) Wanneer na een wekenlange kam-
pagne de verkiezingen eindelijk achter de 
rug zijn, dan is iedereen benieuwd naar de 
uitslag. Dit kan ook gezegd worden met be
trekking tot de kampagne S.O.S. - Honger. 
Welnu, in verband daarmede schijnt men 
op de redakties van de belgische radio zon
dag enkele moeilijke ogenblikken te heb
ben beleefd. 

Stel je voor : ïijdens het joeniaal van 
zondag, om 13 uur, heeft de nederlands
talige radio voorlopige cijfers omgeroepen, 
waaruit bleek dat er reeds een bedrag van 
ongeveer 35 miljoen frank was ingezameld, 
en de verdeling over de verschillende pro
vincies gaf het volgende beeld te zien : Ant» 
werpen, bijna 6 miljoen. Oost-Vlaanderen 
5 miljoen. West-Vlaanderen een 3,5 mil
joen, Limburg meer dan 3 miljoen • in 
totaal voor de vier vlaamse provincies een 
goede twintig miljoen; Brabant ging de 
acht miljoen ïe boven; volgden dan de 
Waalse provincies met Luik een goede 3 
miljoen, Henegouwen een tweetal miljoen. 
Namen 1,3 miljoen en Luxemburg sloot de 
rij met... 600.000 fr., voor de vier waalse 
provincies alles bijeen schamele zeven mil
joen. Dat de Walen meer houden van krij
gen dan van geven wisten we toch al lang. 
We hebben het al meer gezegd : een van de 
spreekwoorden van de Borains luidt : 
« d'abour mi, pwi ti > (eerst ik, dan gij !)'. 

Nu, tot daar toe ! Maar dat er daarvoor 
op de radio zulke komedie moest gespeeld 
worden is enigszins aan de belachelijke 
kant. De mannen van de franstalige radio
uitzendingen, die anders zo rad ter tale zijn 
en zo breedvoerig alles uit de doeken kun
nen doen, schijnen met het hele geval nog
al verlegen te hebben gezeten. Zij, die door
gaans hun nederlandstalige kollega's met de 
berichtgeving voor zijn, wisten enkel te zeg
gen dat « Brabant aan de spits kwam met 
meer dan 8 miljoen, gevolgd door Antwer
pen met bijna zes miljoen >. Dat was dan 
alles ! 

Vanzelfsprekend hebben wij met belang
stelling uitgekeken naar de volgende 
nieuwsuitzendingen. Welnu, die waren daar
omtrent nog bondiger. De beide zenders 
hebben zich om 17 uur, om 19 uur en om 
19 uur 30 er mede vergenoegd te melden, 
dat het nief gemakkelijk was geweest op 
zondag kontakt op te nemen met talrijke 
gemeenten, dat er reeds meer dan 40 mil
joen was geteld, en dat gehoopt werd het 
eindcijfer van 50 miljoen te bereiken. 

De nederlandstalige T.V. van haar kant 
wist om 20 uur enkel dat op het middag
uur reeds de 35 miljoen was bereikt. 

Het gekke van heel deze misterieuze ge
schiedenis is wel dat de nederlandstalige 
radio, die er doorgaans niet voor terug
schrikt drie- tot viermaal hetzelfde bericht 
om te roepen, in haar latere uitzendingen 
de deelcijfers van 13 uur niet meer heefÉ 
herhaald. 

Mochten de frankofone luisteraars niet 
vernemen welk pover figuur de waalse lief
dadigheid en solidariteit met de hongerlij
denden had geslagen ? En had de vlaamse 
redaktie wellicht van hogerhand een vin
gerwijzing gekregen de deelcijfers niet meer 
te herhalen, omdat men de cijfers voor 
Wallonië al te beschamend vond ? 

De vraag kan gesteld worden ; hebben 
de beide redakties niet dezelfde berichtge
ving, met hetzelfde cijfermateriaal ontvan
gen ? Hoe dan ook, of ze het bericht heb
ben ontvangen rechtstreeks van de organi-
zatoren van de S.O.S.-kampagne dan wel 
via het Agentschap Belga, een feit staat vast, 
nl. dat de redakteur van de franstalige ra
dio een klein meneerke moet zijn die er 
niet voor terugdeinst een bericht te halve
ren, als dat in het waalse kraam te pas komï. 
Of leven wij soms reeds onder het stelsel 
van de « geleide berichtgeving > ? 

leo de maeyer 
In iedere cilinder van de opgefokte motor-van een renwagen spelen zich 

binnen één enkele sekonde een paar honderd chemiscJie reaklies af : benzine en 
zuurstof verbinden zich tot uitlaatgas. 

Met dit schoolvoorbeeld trachten wetenschapslui, die zverkzaam zijn op het 
terrein van de tijdsbepaling van uiterst snelle chemische reakties, aan leken 
duidelijk te maken waarover het eigenlijk gaat in hun specializatie : om een 
tijdsmeting die uiteindelijk berekend wordt in frakties van één duizendste se
konde. Deze chemie-specializatie is reeds zo ver gex^rderd, dat zij het wagen kan 
het onmeetbare te meten : de snelheid van de chemische reakties die het zenuw
stelsel toelaten om een indruk (bijvoorbeeld het lezen van het woord < indruk » 
zopas) door te geven aan de hersenen. Langs de smalle draad die lijd heet tast 
de xvetenschap zich een lueg van de materie naar de geest. 

De specializatie op dit terrein heeft zopas een Nobelprijs opgeleverd aan 
de 40-jarige Westduilser Manfred Eigen, co-direkteur aan het Max Planck-lnsti-
tut für Physikalische Chemie te Göttingen. Op het randje af had Eigen, die de 
prijs moet delen met de Britten Norrish en T\)rter, nog een vierde man zijn 
deel van de koek moeten geven, een Vlaming ditmaal : dr. Leo De Mayer. 

Leo De Maeyer, die even oud is als dr. Eigen, is een Mechelaar; zijn ouders 
wonen trouwens nog altijd Geeststraat 12 te Mechelen. Hij studeerde scheikunde 
aan de universiteit van Leuven. De « zieke aan de Dijle » miste echter de fijne 
neus (éénmaal is zelfs geen uitzondering) om deze uitzonderlijk begaafde student 
aan de Alma Mater te binden. Leo De Maeyer, die zich al vroeg gespecializeerd 
had in eleklronika, trok naar Göttingen u'aar hij terecht kwam in het Max 
Planck-insiiluut. Men wist er hem beter te waarderen dan te Leuven en men 
liet er hem niet meer gaan. In 1954 verdedigde Leo De Maeyer zijn tezis te Leu
ven; in 1955 tiy>k hij definitief naar Göttingen waar Eigen op dat ogenblik al 
een jaar werkzaam was. 

Het werk van de Westduitser — het meten van de bijna onmeetbaar-kleine 
limieten binnen dewelke de snelle chemische reakties zich afspelen — vergde een 
nieuwe en uiterst ingewikkelde apparatuur. Dit indrukwekkend instrumentarium 
— bazis voor de latere Nobelprijs — werd gebouwd door Leo De Maeyer. In het 
dozijn jaren die sindsdien verlopen zijn, werd de samenwerking tussen Eigen 
en De Maeyer steeds inniger. Over het door hen beiden gemeenschappelijk ge
presteerde werk publiceerden zij ook gemeenschappelijk. Van Eigens assistent 
werd de Mechelaar steeds meer de medewerker en uiteindelijk de gelijkgestelde 
partner. Deze stand van zaken werd ook naar buiten uit bekrachtigd toen ze 
beiden co-direkteur werden van het Max Planck-instituut. In de jongste twaalf 
maanden werd ten befmeve van hun specializatie overigens een gloednieuw in
stituut voor fizische scheikunde te Göttingen gebouwd; vermits dit hoofdzakelijk 
een kiuestie was van apparatuur, werd het leeuwenaandel dan ook door de Me
chelaar gepresteerd. 

In vakkringen — ook en vooral aan het Max Planck-instituut zelf — is men 
er dan ook ten zeerste over verbaasd dat Leo De Maeyer niet mocht delen in de 
eer van de Nobelprijs. Is deze niet-behy)ning het gevolg van een vergetelheid of 
een onachtzaamheid? Of schuilt er méér achter? Zoals men weel wordt er bij 
het verlenen van Nobelprijzen doorgaant vooraf kontakt opgenomen met de be
voegde instanties in het land van herkomst van de kandidaat-bekroonde. Is dat 
ditmaal en in dit geval al dan niet gebeurd ? En is een Nobelprijs via Brussel 
aan Vlaanderen voorbijgegaan ? We weten het niet. Wat we wel weten : indien 
deze (hsse) veronderstelling juist zou zijn, zou ze geen unicum mogen geheten 
worden. Want een Nobelprijs voor letterkunde heeft er voor Vlaanderen wél 
al eens ingezeten. Maar « Brussel > voelde er niets voor en advizeerde dan ook 
ongunstig. 

Hoe dan ook : de leuvense Alma Mater — bakermat en navel van de kriste-
lijke beschaving en de westerse kuituur — heeft beslist niet de hoofdvogel afge
schoten iy>en ze Leo De Maeyer liet gaan. 

De mechelse wetenschapsman is; ook zonder Nobelprijs, al lang geen onbe
kende meer in de Internationale van zijn vak. Hij is regelmatig op voordrach-
tentoernee in de Verenigde Staten en in Zuid-Afrika. Hijzelf en dr. Eigen zijn 
de enige niet-britse Europeanen die lid zijn van het Neurosciences Research Pro
gram van het Massachusetts Institute of Technology dat het Mekka schijnt te 
zijn waarheen alle chirurgen, biologen, psichiaters, new\}-anatomisten en schei
kundigen, die belang stellen in de ultra-snelle chemische reakties, vroom pelgri
meren. 

« Vlaanderen zendt zijn zonen uit » - - dank zij Leuven. Maai vaak met 
een variante op het bekende tema... 

dio Genes. 
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VOLKSUNIE 
BORGERHOUT 
IN ROUW 

Te Borgerhout overleed 
op 74-jarige leeltijd de heer 
Ferdinand Geerts, voorzitter 
van de plaatselijke V.U.-af-
deling. De begrafenis had 
vorige woensdag plaats na 
een plechtige dienst in de 
kerk van de H. Drievuldig
heid. Het bestuur en talrij
ke leden en vrienden woon
den de begrafenis bij. 

De h. Geerts is zijn leveji 
lang een bewust en strij
dend Vlaming geweest, aan 
wie de Volksunie te Borger
hout heel wat te danken 
heeft. Niets was de overle
dene inderdaad te veel om 
bij te dragen tot de groei 
en de bloei van de vlaams-
nationale partij. Hij was een 
voorbeeldig politieofficier, 
die om zijn vlaamse overtui
ging gebroodroofd werd. On
buigzaam als flamingant 
was hij als mens joviaal én 
impozant, wien geen inspan
ning te veel was, o.a. ook 
voor V.O.S. waarvan hij een 
even dinamische voorzitter 
was. 

Beheer en redaktie van 
« WIJ » betuigen zijn nabe
staanden en de V.U. Borger
hout hun zeer oprechte deel
neming. 

BOUTADE 

Ex-premier Lefèvre heeft 
elektorale wind opgesnoven en 
heeft zijn — beruchte — 
spreekbeurten hervat, zopas te 
Antwerpen en te Leuven. Hij 
houdt van ki-asse uitspraken en 
boutades en één daarvan wil
len we u niet onthouden. Zegt 
hij o.a. « de Volksunie is zowat 
een beetje de P.V.V. der Vla
mingen » ! Een nogal stoute 
vergelijking als men weet dat 
de P.V.V. (ook nog genoemd : 
Pest Voor Vlaanderen) de laat
ste unitaristische partij van 
het land is en de Volksunie de 
eerste federalistische partij in 
gezegend Belgenland. De verge
lijking gaat dus niet op in die 
richting. Misschien bedoelde 
de h. Lefèvre, dat straks de 
V.U. ook liberale Vlamingen 
zal aantrekken, die het beu zijn 
onder de knoet van de brussel-
se P.V.V. te liggen. Wellicht als 
troost dat de nieuwe kiezers 
voor de V.U. niet allemaal van 
de C.V.P. komen. En ook niet 
van de B.S.P., die de h. Lefèvre 
zo nauw aan het hart ligt... 

BELGOSOVjET-
SAMENWERKING 

In de britse pers zijn — 
blijkbaar niet zonder rancu-
neuse inspiratie — berichten 

Het eerste element van de (nieuwe) Scheldeiiüinel is geplaatst 
een goede beurt. Hoop voor de gebruikers van 

verschenen over een nogal ver
regaande samenwerking tussen 
franse en russische militaire in
stanties, waarbij zelfs gezamen
lijke oefeningen zouden aan-
te pas komen. Ook in verband 
met België werden dergelijke, 
zij het niet zo ver gaande, be
richten gepubliceerd. Men 
heeft het over « uitnodigingen 
tot voortdurend bezoek van 
belgische stafofficieren aan de 
Sovjet-Unie ». In feite behelst 
dit niet zoveel nieuws, vermits 

NOG EEN KANS 
Wie niet steeds als Colombus de weg 

zoekt naar Indié, ontdekt zelfs Amerika 
niet. Wie verblind wordt door onze eigen 
vlaamse zwakheden en noden en verdeeld
heid, houdt niet voldoende aandacht over 
om ook de zwakheden en de dwaasheden 
en de verdeeldheid van onze vijanden te 
zien. In heel dit veelvormig samenspel 
schuilen voor ons vaak meer mogelijk
heden dan wij zelfs maar vermoeden ! 

Het is, in een zekere zin althans, het 
goed recht van de Libre Belgique aan so
cialisten-haat toe te geven. De plaats en 
de macht die men in het sociale leven aan 
staatsinstanties wil toekennen is onge
twijfeld voor diskussie vatbaar. Evenzeer 
geldt dit voor het belang dat men hecht 
aan een sluitende begroting, en voor de 
hoeveelheid belastingen die iemand wenst 
te betalen. Maar zelfs als dit alles mee
speelt is de voorzichtige verering, de han
dige propaganda van deze « grote katolie-
ke krant » voor een partij als de P.L.P. 
moeilijk aanvaardbaar. 

Vooral als het duidelijk wordt dat deze 
P.L.P.-verliefdheid van de oude Libre sa
mengaat met een ontzettende afkeer tegen 
de persoon van Theo Lefèvre. Alleen al 
omdat de oud-eersteminister een voor
keur heeft voor een regering met de B.S.P. 
zit hij voor alle eeuwigheid verdoemd in 
de hel van de Libre. Ondanks — en nu 
komt het verbazingwekkende ! — zijn on
betwistbare unitaire stellingnamen. 

Dat de Libre juist omwille van haar ver
liefdheid niet zien kan dat de P.L.P. een 
van de grootste en beslissende faktoren 
van verdeeldheid en verscheurdheid van 
het geliefde vaderland aan het worden is, 
is ten slotte nog wel begrijpelijk. Wat 
Plato schreef over de woede, dat deze nl. 
een korte krankzinnigheid is, geldt in een 
zekere zin toch ook voor de toestand 
waarin deze oude tante zich bevindt. Maar 
dat ook alle verdiensten, in de ogen van 
de unitairen, van de laatste grote bel
gische staatsman, tegelijk in het niet ver

dwijnen, is minder vanzelfsprekend. 
Tenzij — dat die liefde voor het éne en 

onverdeelbare vaderland eigenlijk toch 
niet veel meer zou zijn dan een lippen- en 
ogendienst ! Tenzij — de eigenlijke liefde 
van de Libre niet het belgische vaderland 
zou gelden (aan kristelijke overtuigingen 
durven we na zoveel en zo hardnekkig be
drog en vervalsing nauwelijks denken !), 
maar wel de heerschappij van bepaalde 
standen en krachten, van het kapitaal. 

De oud-eersteminister heeft zich eens 
en blijkbaar voor goed gekeerd tegen elke 
samenwerking met die partij die toch nog 
altijd evenzeer als in het verleden de par
tij is niet van vrijheid en vooruitgang 
maar van het kapitaal en van al wat het 
kapitaal bezorgen kan. Zelfs de uiterlijk 
althans meest hartstochtelijke belgische 
patriotten kunnen omwille van hun ge
hechtheid, hun onverbrekelijke eenheid 
met ditzelfde kapitaal, met een staatsin
richting v.aarin dit kapitaal alleen een tel
kens weer beslissend woord te spreken 
heeft, de mogelijke redder van dit vader
land niet aanvaarden. 

Dat de geliefde P.L.P., hoe machtig ook 
te Brussel en misschien ook nog in som
mige waalse streken, nooit alleen het bel
gische vaderland regeren en redden kan. 
Dat alleen het samenspel van de twee 
werkelijk grote, d.i. talrijke partijen, dit 
misschien wel nog kèn. Dat het verbinden 
van de volksnationale oppozities met de 
sociale tegenstellingen in elk geval elke 
krizis onoplosbaar maken zal. Dat alles 
betekent voor de scherpzinnige Libre niet 
zo veel. 
Deze verblindheid is niet die van 'n mede
werker van dit blad. Het is de verblind
heid van een belangrijke en zeer invloed
rijke groep van de bevolking. Zij verkie
zen het avontuur met de P.L.P. dat bijna 
geen uitzicht heeft, om elk gevaar voor 
hun sociale macht te vermijden. 

Voor ons is dit een kans te meer 1 
NEMROD. 

de laatste tijd onder Harmei, 
die een heel andere politiek 
dan zijn voorganger Spaak 
volgt (daarmee is niet gezegd 
dat ze daarom alleen juister 
zou zijn, al is het wel opval
lend dat de « socialist » Spaak 
een pro-amerikaanse lijn volg
de en de kristen-demokraat 
Harmei een « linkse ») nogal 
sterke kontakten met poolse 
en zuidslavische leiders plaats 
hebben. Daarbij komen ook 
militairen te pas. In hoever de
ze kontakten het mondaine en 
routinekarakter te buiten gaan 
weten we niet, al zouden we in 
de plaats van Harmei toch 
voorzichtig zijn. Vooral na de 
lekken in het ministerie van 
Buitenlandse Zaken in de rich
ting van Kinsjasja. Overigens 
een ander vraagje : legt de vei
ligheid van de staat nu in haar 
kartoteek ook dokumenten 
aan, waarop Harmei en zijn 
medewerkers, stafofficieren 
van het leger inbegrepen, als 
verdachte elementen ingeschre
ven staan ? 

en teedi kiijgt het oniiiiddellijk 
de konijnenpijp ... , 

lisme en een lofzang op wijlen 
Loemoemba. In dit scherp 
pamfletair stuk wemelt het 
van opzwepende passages, an
ti-blank en...anti-vlaams. Want 
ergens zegt een speler « Ieder
een weet dat er niets ergers is 
dan Vlamingen » of « Die Vla
mingen hebben Patrice ver
moord ». De cipier in het stuk, 
die Loemoemba afranselt is 
een Vlaming, een als weerzin
wekkend individu voorgesteld 
generaal is ook al een Vlaming. 
Velen in Vlaanderen zullen ver
rast zijn te vernemen dat de 
rol van een vooraanstaand we
sters ambassadeur (blijkbaar 
de amerikaanse) te Kinsjasja 
gespeeld wordt door ... een be
kend Vlaams akteur ... 

In dit goedkoop spektakel 
wordt de legende van de « wre
de Vlaming in Kongo » konse-
kwent voortverteld. We weten 
voldoende wie ons in Kongo 
deze slechte faam heeft be
zorgd : de verfranste, vlaams-
hatende topkolonialenkliek uit 
onze « capitale ». Il faut que la 
Flandre se sente aimée... 

HIJ MAG NIET MEE 
Premier Van den Boeynants 

en minister Harmei zijn naar 
Engeland geweest om over de 
opneming van Engeland bij het 
Europa der Zes te praten. De 
minister van Europese Zaken, 
Van Èlslande mocht niet mee ! 

Wat laat brave Renaat zich 
allemaal welgevallen om de ti
tel van minister te mogen hou-' 
den. 

Zou een klinkend ontslag 
niet op een andere wijze van 
gevoel voor eigenwaarde ge
tuigd hebben? 

Destijds mocht Van Èlslande 
niet mee naar Parijs. Maar 
toen wilde de Gaulle hem niet 
omdat hij evenals de grootva
der van de Gaulle ijverde voor 
de nederlandse kuituur. Nu 
wilde Londen wel, maar Har
mei niet ! En Renaat ? Hij 
zwijgt en duldt. Waar is de 
vlaamse fierheid nu gevaren ? 

EEN SEIZOEN 
IN KONGO 

Te Parijs loopt voor het 
ogenblik in het « Theatre de 
l'Est Parisien » een toneelstuk 
« Une saison au Congo » van 
de Antilliaan Aimé Césaire, een 
veroordeling van het kolonia-

ARTSENSTAKING 
Niets schijnt zo kwetsend 

dan miskenning. De regering 
plukt tans de vruchten van 
haar ondemokratische houding 
tegenover de talrijkste artsen
federatie, want daar zit de 
knoop van de huidige herrie 
en verwarring . 

De verbintenissen te Brussel, 
burcht van de federatie Wij
nen, waren een klucht. Tal van 
dokters zonder algemene prak
tijk tekenden de verbintenis
teksten om de 60% te bereiken. 
De andere dokters zijn tans 
vrij om de erelonen te rekenen 
die ze willen en die te Brussel 
'n heel eind hoger zijn dan el
ders in 't land. Wat het wordt 
weten we niet. De regering, die 
niet erg demokratisch optrad 
had mits wat psychologisch 
doorzicht waarschijnlijk meer 
verkregen in plaats van zich 
te laten lijmen. De federatie 
Henrard zal ondertussen niet 
erg geestdriftig zijn voor de 
P.V.V. die deze artsen vóór de 
verkiezingen opstookte tot en 
met om hun stemmen te ronse
len en die ze tans laat vallen 
als bakstenen. 

De heer Van Audenhove 
heeft klaarblijkelijk toch nog 
wat te leren. 
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tEEN VEILIGHEID 
î OOR DEURNE 

h Het vliegveld te Deurne is 
he t stiefkind van de belgische 
luchtvaar t . « WIJ » heeft daar
o p de jongste tijd al herhaalde
l i jk gewezen (met een reporta
ge en onlangs nog naar aanlei
d ing van de openingsvlucht 
van de luchttaxi-lijn Deurne-
Schiphol) . De mental i tei t te 
Brusse l schijnt er niet op te 
verbe teren vermits het belg-
i s c h ministerie van Verkeer 
weigert in te gaan op het ver
zoek van de K.L.M, voor mini
ma le vei l igheidsapparatuur te 
Deurne te zorgen. Ondanks het 
s teeds d rukker wordend ver
k e e r Deurne-Schiphol blijft 
m e n te Brussel doof. Bij nevel
acht ig weer ondervinden de 
vliegtuigen nochtans moeilijk
heden bij het landen te Deurne. 
Zullen er ongelukken moeten 
gebeuren vooraleer men te 
Brussel wakker schiet ? De 
weigering s teunde op het be
kende argument : begrotings-
moeil i jkheden en dus bezuini
gingen. Kan de beruchte begro
t ing 19ó8-in-evenwicht niet te
gen die kleine stoot, die het 
aanbrengen van veiligheidsap
p a r a t u u r te Deurne zou veroor
zaken ? 

ONNOZEL GEBOREN... 
Van iemand wiens gedragin

gen in bepaalde gevallen niet 
^geheel normaa l lijken zeggen 
de brusselse ketjes da t hij «on
nozel geboren en zot gewiegd 
i s », en zij maken dan daarbi j 

een veelbetekenend gebaar met 
de wijsvinger op de slaap. Dit 
gezegde lijkt ons volkomen toe
passelijk op de toestands
schrijvers van de meeste fran-
kofone kranten , die ongetwij
feld op 5 november een moei
lijke per iode hebben moeten 
doorbij ten. Ze schijnen ge
poogd te hebben elkaar de loef 
af te s teken bij het u i tk ramen 
van hun onzin. Enige logika 
moeten wij in hun pr ie tpraa t 
niet zoeken. Het sukses van de 
mar s is hun allen naar het 
hoofd geslagen, zoals blijkt uit 
een paa r van hun beschouwin
gen. 

De Métropole verdient de 
ereplaats ; die schrijft koud weg 
dat de opkomst slechts het 
vierde bedroeg van wat de or-
ganizatoren verwacht ten. Daar 
de optocht nu 3 1/2 u u r heeft 
geduurd, zouden de inr ichters 
dus gerekend hebben op een 
stoet van 14 u u r ! En aangezien 
het ver t rek voorzien was voor 
11 uur , betekent dit volgens de 
Métropole dat de laatste beto
gers pas maandagochtend om 
1 uu r moeten ver t rekken heb
ben. Juist of niet ? 

...EN ZOT GEWIEGD 
Een andere « straffe » is de 

redak teur van « Libre Belgi-
que » die geheel alleen gevon
den heeft dat slechts 1 op de 
100 Vlamingen de oproep van 
het 5-november komitee heeft 
beantwoordt . Gelukkig m a a r 
dat ze niet allemaal gekomen 
waren ! Stel u voor : 5,5 mil

joen Vlamingen te Antwerpen, 
soldaten, k indermeiden en zui
gelingen inbegrepen ; als die er 
al lemaal waren geweest, dan 
waren ze nu nog aan het mars-
jeren. Mogen we de kran t die 
zo goed kan rekenen er ter
loops aan herr inneren, dat op 
het met zoveel vaderlandse 
t a m t a m en bombas t aangekon
digde « Rendez-vous der Bel
gen » een paar j aa r geleden, 
nog niet één op duizend Belgen 
zich de moeite had getroost 
het halfuurwandelingctje op de 
brusselse boulevards te komen 
meemaken . 

Een die vermoedeli jk ook te 
diep het glas had gekeken is de 
schrijvelaar van de « Peuple » 
die gezien heeft dat de orde
dienst verzekerd werd door de 
Vlaamse Militanten Orde (Le 
Soir spreekt van de Volksunie-
Militanten Orde — men moet 
niet vragen hoe ze daar met de 
Volksunie op de neus lopen ! ) . 

Dat er volgens de politie 
m a a r 26.000 betogers waren 
moet ons ook al niet verwonde
ren : de politie ziet nooit wat 
er moet gezien worden. Even 
narekenen : 26.000 man op 
op 3 1/2 uur , dat maak t nog 
geen 8.000 man per uur , er 
met een snelheid van 4 km. ol 
4.000 mete r pe r uu r maak t dat 
nog geen 2 m a n per s t rekken
de me te r ! 

Zot zijn doet geen zeer. 
Maar het is ongeneeslijk ! 

TAALINCIDENT 
TE GENT 

Te Gent hebben in een bios
koop Vlaamse s tudenten luid
rucht ig betoogd tegen de frans-
talige aktualiteitsfi lm, die daar 
ondanks herhaald verzoek van 
Vlaamse zijde, om deze door 
nederlandstal ige te vervangen, 
nog steeds ver toond word. On

ze frankofone broeders van Le 
Soir vinden dat ongehoord. 
Nochtans : ver toont men le 
Mons, Charleroi , Namen of 
Luik nederlandstal ige aktuali-
teitsfilms ? Indien dit zo zou 
zijn, dan zou de bioskoop door 
onze heetbloedige landgenoten 
van bezuiden de taalgrens al 
lang afgebroken zijn ! De fran
kofone pers , die voor tdurend 
de mond vol heeft over 
« Vlaams imperial isme, orde
vers toorders , schuldigen » en 
dies meer, beseft bl i jkbaar 
niet, hoezeer ze met een derge
lijke berichtgeving haar vinger 
in het oog steekt. Het is m a a r 

best dat na beleefde m a a r te
vergeefs gedane \'ei-zoeken de 
Vlaamse s tudentenschap met 
andere middelen een einde wil 
stellen aan de ui tdagende en 
kwetsende houding van een 
frankiljonse bioskoopexploi
tant. Niet alleen vlaamse pre
ken in Vlaamse kerken, ook ne
derlandstal ige aktuali tei tsf i lms 
in Vlaamse bioskopen. 

De betoging had rezul taat 
want 's anderendaags werden 
in de bioskoop nederlandstal i
ge aktuali tei tsfi lms ver toond. 
Tot herhaa lde woede van het 
brussels blad over dit eei-ste 
rczultaat je na 5 november. . . 

B"1|I* IF-ll i , 

Waar eens het postgebouw van Brussel stond gaapt nu een kra
ter, waarin een station voor bussen en de semi-metro zal komen, 
met er boven een wolkenkrabber. Dat wordt grotendeels uit 
Vlaamse, (minder) waalse franken bekostigd. En toch beweert 
Brussel dat wij niets in de brusselse pap te brokken hebben. Be
talen mogen we, zwijgen moeten we... 

WELK EUROPA? 
Over de eigen grenzen heen kijken, re

kening houden met wat in het buitenland 
in de geesten omgaat, pogen een verant
woorde sinteze te vinden tussen nationale 
en internationale belangen, dit alles is in 
het vlaanis-nationalisme een vaste tradi
tie. 

Het ligt dan ook volkomen in de lijn 
van de traditie dat de samenstelleis van 
het « Sociaal-ekonomisch Ontwikkelings
plan voor Vlaanderen 1966-1976 » zeer dui
delijk stelling nemen tegeno^er wat zich 
op europees vlak aan het voltrekken is in
zake sociale en ekonomische vraagstukken. 
Dat kijken over de grenzen gebeurt bij de 
medeweil.ers aan het Ontwikkelingsplan 
eigenlijk op twee niveau's : de samenhorig
heid van het nederlands taalgebied; een op
lossing voor het europees sociaal-ekono
misch vraagstuk. 

Reeds in de « Inleiding » woidt aange
geven dat tussen het vlaamse en het euro
pese het algemeen-nederlandse staat als dui
delijk te onderscheiden tussentrap. Het 
Ontwikkelingsplan is daarom bedoeld als 
< een zeer konkrete bijdiage aan de herop
bouw van Vlaandeien, deel van de neder-
landse gemeenschap in de europese ruim
te ». (blz. 13). 

Het nederlands gebied in Europa ligt 
verdeeld ovei diie staten : Fiankrijk, Bel
gië en Nedeiland. Dat dient echter geen 
hinderpaal te zijn om, over deze staats
grenzen heen, op verschillende vlakken sa
men te werken. Op blz. 80 van het Ontwik
kelingsplan leest men dat, « in n-w-euro-
pees perspektief », de grootiuimte die ge
vormd wordt door de huidige pro\incies 
Oost- en West-Vlaanderen eveneens Zeeuws
en Frans-Vlaanderen omvat. Daarom moet 
deze grootruimte « nauwe banden smeden 
#net Zeeland en met Frans-Vlaanderen » 

(blz. 94). « Op dezelfde wijze >, zo staat 
er verder, « moeten Antwerpen en Kempen-
land veelvuldige kontakten aanknopen met 
Nederlands-Limburg en met Nooid-Bra
bant, de noorderstreken van het Benelux-
Middengebied •». 

De samenstellers van het Ontwikke
lingsplan verwachten dat het leggen 
van deze kontakten « een reële bijdrage zal 
betekenen tot het naar elkaar groeien van 
de hele nederlandse ruimte in Europa en 
derhalve een gezonde bijdiage (zal) zijn 
tot de europese éénwording op fedeiralis 
tische grondslag *. (blz. 94). 

Lang wordt stilgestaan bij het verschijn
sel der europese éénwording en bij de toe
komstige struktuur van een ééngemaakt 
Europa. 

Bij dezelfde gelegenheid woidt grondig 
afgerekend met de stelling, \ ei tolkt door 
prof. dr. Van Meerhaeghe in zijn boek « De 
ekonomie van Vlaanderen » (1966), als zou 
Vlaandcien als sociaal-ekonomische eenheid 
te klein zijn om een afzonderlijke europese 
« streek > te kunnen voimen. Wanneer men 
de belgische ruimte als bestaande uit twee 
dergelijke « streken » beschouwt — de stel
ling van het Ontwikkelingsplan — telt Eu
ropa 52 sociaal-ekonomische stieken, ver
deeld over Nedeiland, België, Luksemburg, 
Duitsland, Frankrijk en Italië. Deze stre
ken dienen geiangschikt naar bevolkings
aantal. Want zelfs als het bevolkingsaantal 
geen volledig juist beeld geeft van de wer
kelijke « leefbaarheid > van een streek, het 
aantal inwoners ervan is in elk geval een 
zeer belangrijke faktor. Wat leeit ons nu 
de rangschikking van de verschillende stre
ken naar totale bevolking? (blz. 15). De 
sociaal-ekonomische streek Vlaanderen 
(zonder Brussel) bekleedt de zevende 
plaats in de reeks na Noidihein-Westfalen, 

Nedeiland, Beieren, de streek van Parijs, 
Lombardije en Nedersaksen. Wanneer men 
daarbij ook nog in oveiweging neemt dat 
23 van deze sociaal-ekonomische streken — 
EEG-indeling I — niet eens 2 miljoen in
woners tellen, begiijpt men best hoe de 
stelling van prof. dr. Van Meerhaeghe als 
een kaartenhuisje ineenstort van zodia men 
zijn boek konfronteert met de argumenten 
van het Ontwikkelingsplan ! 

Vanuit de stelling dat de vlaamse ruim
te een volwaardige sociaal-ekonomische 
streek in een toekomstig verenigd Europa 
kan vormen, verdedigen de samenstelleis 
van het Ontwikkelingsplan dan een Euro-
pa-struktuur die zowel de harmonische uit
bouw van een één-gemaakt Europa als de 
vrijwaring van de nationale eigenheid en 
de — uiter<<ard bepeikte — zelfstandigheid 
der 52 streken waarborgt. 

Het sociaal-ekonomisch Europa-beeld, 
door het huidig vlaams-nationalisme voor
gestaan en in het Ontwikkelingsplan nader 
omschreven, grijpt terug naar twee piinci-
pes van de kristelijke sociale leer, verwoord 
in de \cischillende Pauselijke Wereldbiie-
ven. 

Het eerste beginsel is het zgn. subsidiari-
teits-principe, volbens hetwelk hogere oiga-
nen zich dienen te onthouden van aktivi-
teiten die door lagere organen kunnen uit
geoefend worden. De veel te grote centra-
lizatie van machten te Brussel bv. is een 
^ oorbeeld van het omgekeerde. Wanneer 
wij zeggen dat een soortgelijk iets zich niet 
dient te herhalen, deze maal op europees 
niveau en met europese afmetingen, be
hoeft di ' zeker geen verdere uitleg. 

Het tweede beginsel dat men in het Eu 
ropa-beeld van het Ontwikkelingsplan te
rugvindt, is — hoe zou het anders kunnen 
— het nationaliteiten-principe, dat het be
staan vooropstelt van verschillende volkeren 
en onderlinge diversiteiten als essentieel be
schouwt, wat derhalve tot uiting moet ko
men bij de politieke, sociaal-ekonomische 
en kultuiele oiganizatie van de maatschap
pij. Konkreet wat Europa betreft, verdedi

gen de opstellers van het Ontwikkelingsplan 
dus een europees regionalisme. 

De eenmaking van West-Europa stelt pro
blemen, niet alleen op politiek vlak, maar 
in even grote mate op het sociaal-ekono
misch vlak en in oveiwegende mate op heï 
menselijk vlak. Het gevaar is inderdaad niet 
denkbeeldig dat het europees vasteland een 
leven-loze samentelling wordt van grond
stoffen en arbeidskrachten voor de enen, 
van lidkaarten en stemmen bij de verkie
zingen voor de anderen. Het stieven naar 
zo gioot mogelijke ekonomische of politie
ke macht, bedreigt in niet te verwaailozen 
mate een harmonische uitbouw van een eu
ropese gemeenschap waai in ook met de 
mens rekening wordt gehouden. 

Voor de sociaal-ekonomische aspekten 
van dit vraagstuk hebben de samenstellers 
van het Ontwikkelingsplan zich aangesloten 
bij de voorstanders van wat genoemd wordt 
het « europees regionalisme >. Het Europa 
dat in het Ontwikkelingsplan geschetst 
wordt, lost de schijnbaie tegenstelling « een-
heid-verscheidenheid » zeer haimonisch op. 
Tegenover de rest van de wereld zal, na een 
intern-Europees oveileg, als een gesloten 
blok kunnen opgetreden worden. Aan de 
samenstellende delen van het eviropees ge
heel zal echter ruime bevoegdheid gelaten 
worden, ook in sociaal-ekonomische aan
gelegenheden. « En zeker is het uitgesloten 
dat een beperkte groep technokraten, het
zij in Brussel of Paiijs, goed of slecht weer 
zullen maken in deze of gene streek zonder 
dat de bevolking van de betrokken gebie
den hierbij haar zeg zou hebben ». (blz. 
17). 

Welke struktuur het verenigd Europa uit
eindelijk zal krijgen, is vandaag moeilijk 
te voorspellen. Maar in elk geval moet het 
een stiuktuur zijn die rekening houdt mef 
de diversiteit, de eigen karakter-trekken en 
de eigen tipologie van de kleinere eenheden 
en de grotere streken, van de individuele 
mens en van de volksgemeenschappen. 

Dr. R. VAN LEEMPUTTEN. 

volksvei tegenwoordiger. 
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NAAR CENT ? 
Kardinaal Seunens plukt de 

vruchten van zijn beleid. Daar 
waar Gent voor 14 dagen al 
aankondigde dat het aantal 
studenten er met meer dan 
1300 gestegen was, kondigde 
Leuven-Vlaams aan dat het 
een goede 800 vlaamse studen
ten meer inschreef. Gent 500 
meer gewonnen dan Leuven ! 
Het zal ongeveer de eerste 
maal zijn in de geschiedenis 
van de universiteiten in ons 
land. Niet dat wij erom treu
ren. Voor ons zijn het 1300 
vlaamse studenten meer. 

Maar wij dragen deze cijfers 
op aan « La Libre Belgique » 
schijnbaar en huichelachtig be
kommerd om de toekomst van 
de katolieke universiteit. Het 
is de vrucht van haar politiek 
en van dié van haar discipel, 
kardinaal Seunens. Wij kennen 
een precedent van uitwijking 
van Leuven naar Gent. Toen 
Gent vernederlandste en Leu
ven aarzelde. Is de toestand 
duidelijk ? Voor de studenten 
klaarblijkelijk wel. 

HINDERLIJKE HULP 
In een brief aan kardinaal 

Suenens, die als aartsbisschop 
van Mechelen-Brussel het gees
telijk hoofd is van Vilvoorde, 
hebben verscheidene door fran-
kofonen geleide of onder druk 
gezette parochiale verenigin
gen van het Voor gevraagd, de 
toestand bij het oude te laten 
in de parochie van de St. Jan 
Berchmanskerk. Het « Front 
des Francophones » heeft zich 
gehaast, zijn blijdschap over 
deze brief uit te spreken « die 
volledig overeenstemt met zijn 
programma ! » We stellen vast 
dat deze parochiale verenigin
gen (die niet de meerderheid 
van de bevolking vertegen
woordigen) de hulp krijgen 
van een politieke brusselse 
partij, die met f rans geld haar 
propagandafonds spijst en met 
de franse vlag komt betogen 
in het Voor. De «vaderlanders» 
die het ook in het parochiaal 
leven van het Voor voor het 
zeggen willen hebben krijgen 
de hulp die ze verdienen ; de
ze van de Frankrijk-aanbid
ders, die het imperialisme in 
het bloed hebben. Met zijn al
len richten zij zich of beroepen 
ze zich trouwens op een bis
schop, die de hoofdverantwoor
delijke is voor de krizis in de 
kerk van ons land door zijn 

leuvens diktaat. Vererend 
bondgenootschap voorwaar. 

11 NOVEMBER 
HERDACHT 

De Vossen herdachten vorige 
zaterdag de wapenstilstand 
van 1918. Te Diksmuide ge
beurde dat rond de IJzertoren 
na een mis in de dekanale 
kerk, waar pater Nuyens uit 
Antwerpen het menselijk ver
langen naar vrede schetste. 
Aan de IJzertoren zelf hield 
V.O.S.-bestuurslid Gaston Rom-
bouts een korte toespraak, 
waarin hij o.m. zei dat het IJ
zermonument het enige is dat 
geen revanche-geest uitstraalt, 
doch een verlangen naar vrede 
in onverdeelde rechtvaardig
heid. 

Ook elders in het land her
dachten VOS en vlaamse vere
nigingen het offer der vlaamse 
soldaten. Het treft telkens hoe
veel inniger en oprechter deze 
herdenkingen zijn vergeleken 
bij het officieel, zielloos gedoe. 
In Vlaanderen is 11 november 
geen dekoratie- en ma-tu-vu-pa-
rade. 

ncderlandstalig diploma. Het 
aantal dezer benoemingen moet 
volgens de beschikkingen van 
de gerechtelijke hervorming 
overwegend zijn tot dat een 
taalevenwicht is bereikt. Nu 
eens afwachten wat Wigny 
daarvan in de praktijk zal te
recht brengen. Als hij het doet 
zoals zijn kollega Grootjans in
zake de 10 jaarlijkse vlaamse 
scholen te Brussel, dan zal het 
wel weer de typisch belgische 
slakkengang worden. 

ZILVEREN JUBILEUM... 
Te Antwerpen sprak onlangs 

n.a.v. de plechtige openingszit
ting van de Vlaamse Konferen-
tie bij de balie van de Metro
pool mr. Jan Lenaerts een 
merkwaardige rede uit. Het 
deed wel eigenaardig aan een 
vooraanstaand jurist in het ju
stitiepaleis over de ... repressie 
te horen spreken in bewoordin
gen, die er niet om logen : 
« wanneer men zich begint te 
schamen over menselijke te
kortkomingen, gruwelijke 
wreedheden, door mensen ge
pleegd, dan zijn we het tijd
perk der geschiedenis ingetre
den ». 

LUISTER 
NAAR MIJN WOORDEN 

De diensten van de Kamer 
hebben nog steeds niet het 
jaarverslag van de vaste taal-
toezichtkommissie rondge
deeld, naar het schijnt omdat 
kamervoorzitter Van Acker het 
drukken van dit lijvig doku-
ment te duur vindt. Men vroeg 
zich af met welk recht de ka
mervoorzitter beslist tot het 
nietuitvoeren van een wettelij
ke verplichting. 

Het blijkt echter dat yan 
Acker de zaak wel te duur 
vindt doch dat minister Vander 
Poorten (Binnenlandse Zaken) 
over het al dan niet drukken 
beslist en daartoe door de wet 
verplicht is. Het inhouden van 
dit verslag is geen bezuiniging 
doch 'n onwettigheid. Om Kai
ser in Wallonië en niet in 
Vlaanderen te vestigen heeft 
deze regering honderden mil
joenen over. Om de wet te ont
duiken verschuilt men zich 
achter een peulschil vergeleken 
met miljoenenmorserij elders! 

GERECHTELIJKE 
HERVORMING 

Op 1 januari a.s. moet men 
normaal beginnen met het be
noemen van rechters met een 

...NOG GEEN 
GESCHIEDENIS 
De oren van de aanwezige ex-
auditeurs (ex-negerkoningen 
cfr. Pholien) en der niet-aan-
wezige « repressie-rechters » 
bij lezing van deze tekst, zullen 
wel getuit hebben. Het is noch
tans zo dat deze heren zich al 
lang schamen over dat, waar
aan ze destijds hun medewer
king verleenden. Maar geschie
denis is de repressie nog niet, 
vermits er nog zovelen onder 
de gevolgen van lijden. Daar
om was de oproep (en dat zal 
onder de gewelven van het ant-
werps justitiepaleis ook wel de 
eerste keer zijn) tot amnestie 
van mr. Lenaert verantwoord. 

De eerste repressiewet da
teert van 17 december 1942, uit
gevaardigd te Londen met te
rugwerkende kracht (tegen al
le klassieke rechtsopvattingen 
in), door de belgische regering 
in ballingschap (Pierlot, Spaak, 
De Schrijver, De Vleeschouwer, 
enz.). Misschien zullen de over
gebleven « Londenaars » ook 
even nadenken bij het lezen 
van de tekst dezer rede, want 
zij hebben slechte wetten uit
gedacht, die in hun eenzij
digheid dubbel slecht werden 
toegepast, 

WIJ IN 

Voor de zoveelste keer zijn vluchtelingen uit Kongo na maandenlange onzekerheid op Zaventem 
geland. Hier het klassieke beeld van het weerzien. De belgische politiek tegenover Kongo is ech
ter nog steeds onzeker. Of de sindikalistische ingreep beterschap zal brengen is nog de vraag. 

(jeeveedee) De reeks van wekelijkse politieke kongrefsen in Ne-
de) land kivam het afgelopen weekeinde stevig op dreef met dff 
lioeedaagse bijeenkomst van de zich noemende « kiisten-radikOf 
len » in de overwinterende badplaats Scheveningen. Enkele we
ken geleden had de (piotestantse) Anti-Revolnt.Vnaiie Pa)lij de
ze serie geopend — ZÏ; sprak zich toen uit voor een « evangclisch-
radikale » koers — maar vanaf nu gaan de kongressen elkaar we
kelijks volgen : deze zaterdag D'66, de week daarop de socialisten 
(drie dagen!), dan de Katolieke Volks-Paitij, de (alweer piotes
tantse) Cliyistelijk-Hisloiische Unie, enz., om nog maar te zwij
gen van de kongi essen der jongeren-g'jepeiingen uil de diverse 
partijen. Het is dus werkelijk het hoogseizoen van het Politieke 
Kongies in Nederland. 

De kristen-mdikalen''zijn, zoals bekend, een aantal leden van 
de diie giote kristelijke paitijen (K.V.P., Anli-Rev. Paitij en 
Cht.'Hist. Unie), die na de jongüe verkiezingen, negen maanden 
geleden, het plan opvatten om hun partijen te hervormen tol radi-
kale en vooruitstrevende groeperingen. Tot vlak vc'jr hun kon
gies hadden zij over hun ideeën slechts vrij vage uiteenzettingen 
gegeven, behalve de groep katolieke radikalen die in augustus 
voor grote opschudding'zorgde door zich in een sooit « Open 
Blief * tot het bestuur van de K.V.P. te richten. Een week vMr 
het kongies echter publiceerden de gezamenlijke kristen-iadikalen 
de program-voorstellen die op het kongres behandeld zouden 
moeten woiden. 

In een voormalige kloosterkapel, die tans deel uitmaakt van 
liet gebouu'enk'jmpleks dat voor het kongres was afgehuurd, hoor
den handelden belangstellenden, onder wie ook verschillende 
kopmannen van de grote partijen, hoe de radikalen denken over 
het program van hun « wens-partij ». In willekeurige volgorde 
noemen tve : 

Erkenning van Oost-Duitsland en de Oder-Neisse-grens; aan
dringen op onvoorivaardelijke stopzetting van de h\3mbardemen-
ten op Noord-Vietnam; deelneming van China aan het overleg 
in de wereldorganizaties; steun aan revolutionaire bewegingen die 
rechtvaardige maatschappelijke veranderingen beogen; enz. 

In totaal bevatte het program niet minder dan 89 punten, die 
overigens niet alle door het kongres werden aanvaard, veelal om
dat een aantal ideeën nog nader diende te worden uitgeiuerkt. De 
grootste belangstelling ging natuuilijk uit naar de plannen der 
radikalen om hun partijen om te vormen en vervolgens met be
paalde niet-kristelijke gi\}epen (socialisten en D'66) de verkie
zingsslag in te gaan. Het is immers niet zo moeilijk om een pro
gram op te stellen, maar het wordt wel een hele opgave om de ge
vestigde paitijen « om » te krijgen. De metode die de ladikalcn 
daarbij willen volgen vormde dan ook onderwerp van urenlange, 
tot diep in de nacht durende besprekingen. Vooral het stembus-
akko\)rd, dat straks noodzakelijk zal zijn, wil men hef progiesieve 
program waar maken, vormde het hete hangijzer. Het is immers 
bekend dat de huidige leiders van de kristelijke paitijen van zulk 
een akkoord niets willen weten. Zij wensen lot na de verkiezin
gen de handen vrij te houden. 

De radikalen nu, en zij hebben daaiin zeker geen ongelijk, 
OOI delen dat de tot nu toe gevolgde meivde alleen maar tot grote 
onduidelijkheden voor de kiezer leidt en dat het wezen van de 
demokratie erdoor wordt aangetast. Vandaar hun voorstellen, die 
na het langdurige beraad tenslotte met een ovationeel applaus 
(waarbij de niet-radikalen strak vcXir zich uitkeken en géén han
den op elkaar brachten) werden aangenomen. Ziehier deze voor
stellen, die in de komende tijd zullen moeten worden uitgewerkt : 

1. Snelle hervorming van de huidige kristelijke partijen tot 
organizaties met een radikaal en vooruitstrevend program; 

2. Samenwerking tussen dergelijke herschapen partijen en an
dere partijen of groeperingen, die zich radikaal en vooruitstre
vend tX3nen; 

3. Gezamenlijke prezentatie van al deze partijen en groepe
ringen tegenover de kiezers, met een gemeenschappelijk ontwerp-
tegeringsprogram en een lijst van kandidaat-ministers. 

Men ziet, een uitermate ambitieuze stellingname, die echter 
logisch voortvloeit uit de omstandigheid dat de drie giote kriste
lijke partijen samen nu eenmaal niet de meerderheid kunnen be
machtigen. Samenwerking met anderen is dus per se noodzakelijk. 
Die « anderen > kunnen, volgens de zienswijze der radikalen, 
slechts de socialisten en D'66 zijn. Inderdaad komen bij de ft9 
program-punten nogal wat formuleringen i\Jor die zo uit het pro

gram van D'66 of uit het socialistisch boekje overgeschreven had
den kunnen zijn. Dat zulks een klap in het gezicht is van de par
tijen waaruit de radikalen vooi tkomen, is duidelijk. De voorzitter 
van de K.V.P., mr Aalberse, kwam dan ook zeer zuur voor de 
dag toen hem meteen na het kongres X>m kommentaar werd ge
vraagd. De socialistische fraktieleider in het parlement, drs Den 
Uyl, daarentegen, kwam ivoorden tekort om zijn tevredenheid 
uit te drukken. 

In het licht van dit radikalen-kongres worden de komende 
bijeenkomsten van socialisten en K.V.P. uiterst belangrijk. De 
socialisten zullen immers een koers moeten uitzetten waardoor 
zij de radikalen niet van zich wegstoten. Maar het nKiodlot wil 
dat de soocialisten in eigen rijen gekonfronteerd worden met een 
scherp linkse stroming (Nieuw Links), die weinig genade kan 
vinden bij het establishment in de grote partij. Terwijl de radi
kalen, gezien hun program, het nu juist zo goed met Nieuw Links 
zouden kunnen vinden ! 

Ook het K.V.P.-kongres belooft een hartige bijeenkomst Ie 
worden, al zal de splitsing die c^oor sommigen enkele maanden 
geleden werd voorspeld, nog wel geen werkelijkheid worden. 
Maar op langere termijn (voor eind mei 1968 kongresseren de 
radikalen opnieuw) zal er binnen de katolieke partij toch wer
kelijk iets moeten gaat^ gebeuren. De radikalen hebben A ge
zegd, ze zijn, met een beetje soepelheid, ook bereid om de B uit 
te spieken. Dat betekent dat de « scheiding der geesten > onver
mijdelijk xiVidt. Terecht, xuant zonder die scheiding raakt Ne
derland niet uit het politieke slop waaiin het de laatste jaren 
steeds dieper verzeild is geraakt. 



LEMENTA 

E ICAMI 
Daarmee is de zittijd '67-'68 van de 

Kamer officieel geopend. E r was wei
nig aan te beleven. Verleden j aa r had 
de P.V.V. met veel koude d ruk te en la
waaierige omhaal de voorzitterszetel 
van de Kamer opgeëist. Dat leek haa r 
de gemakkeli jkste buit, daa r die bezet 
was door een socialist uit de oppozitie, 
terwijl het senaatsvoorzi t terschap in 
handen was van de C.V.P.-er Sti-uye, de 
gelegenheidsbondgenoot. Het bleek ech
t e r dat in de dichte d rommen staatslie
den geen behoorli jke kandidaat te be
kennen viel. Jeunehomme, een wat 
stroeve, nog vrij jonge luiker P.VcV.-er, 
die als advokaat even in het nieuws 
kwam bij het berucht Softenon-proces, 
heeft het moeilijk kunnen verduwen 
dat hij als kandidaat geen kans maakte . 
Hij kent onvoldoende Nederlands. Pe-
r in de luiker jakobijn, steeds bereid om 
zout op de wonde te strooien, stelde het 
voor alsof men van Jeunehomme niet 
wou, omdat hij Waal is. 
Dit j aar s tuurde de P.V.V.-fraktie wéér 

een krijgshaftige mededeling de ru imte 
in : de dames en heren eisten een voor
zitterszetel op. Even nadien moet het 
toch tot hen zijn doorgedrongen dat zij 
niet de hand konden leggen op een be
hoorl i jke kandidaat , want het heet te 
da t zij van het voorzit terschap afzagen. 
Een veeg teken voor een par t i j die 
voorspelt de volstrekte meerderheid bij 
de eerstvolgende verkiezingen te beha
len. 

Het scenario was bekend. Van Acker 
zat ontspannen reeds met zijn toe
spraak op zak, in zijn prezidentiële ge
klede jas , op zijn plaats in het halfrond 
te wachten om zijn zetel opnieuw te 
gaan bezetten. Eers t moest er echter 
nog een stukje reglementaire geplogen-
heid worden afgewerkt. Het oudste lid 
ih jaren moest eerst als voorzitter, bij
gestaan door de twee jongste leden als 
sekretar is , de vergadering leiden voor 
de verkiezing van voorzitter en bureau. 

Het was de oude naamse grapjas. Ja-
minet , houder van een bestendig goed 
h u m e u r en een onuitputtel i jke voor
raad moppen en kwinkslagen, die ge
volgd door Mik Babyion, de benjamin, 
en Henckens zijn intrede deed in de 
vergaderzaal. Jaminet , wat klein van 
stuk, met een ernstige officiële plooi op 
he t gezicht, schreed waardig met kor te 
pasjes, voorbij een haag van plechtig 
geklede suppoosten in eerbiedige hou
ding naar de hoge voorzitterszetel. Ach
ter de grijze pa t r ia rch kwamen Mik Ba
byion en Henckens wat lummelig aan
zetten. Babyion die ook dan zijn non-
konformisme wou demonstreren en dui
delijk tonen dat hij lekker op zijn ge
m a k was, stak zijn hand in zijn broek
zak. Toen hij echter op de ui tgestreken 
staatsie-gezichten van de s t r amme sup
poosten keek, t rok hij zijn hand schie
lijk terug, struikelde even over de eer
s te t rede en klom naar zijn sekretaris-
zetel. Toen Van Acker opnieuw tot 
voorzit ter verkozen was omhelsde hij 
de oude Jaminet , niet met een manne
lijke akkolade, maar met klinkende 
zoenen, zoals men dat van een oude 
franse dourr ière kan verwachten. E r 
waren achtbaren die deze sympatiebe-
tuiging niet zo bijzonder geslaagd von
den. Van Acker zal weer massief boven 
de vergadering tronen, in zichzelf ge
keerd, zich afsluitend voor de onstelp-
bare woordens t room onder hem, of in 
een hazeslaapje, onmiddellijk klaar 
wakker , bij het minste onraad. Hij zal 
vaderli jk goede raad geven aan de kol
lega's die het zich soms berouwen als 
zij hem opvolgen. Hij zal de hebbelijk
heden van de achtbaren noteren voor 
zijn verzameling anekdoten waarmee 
hij zijn spreekbeurten stoffeert zoals 
van de man die steeds, wanneer hij 
naa r de t r ibune zeilde zijn broeksgulp 
konlroleerde wat altijd 'n lachsuksesje 
verzekei t. Hij zal hard optreden als het 
moet , wa.-it fr zit iu deze goede uitzien
d e autodidakt een harde wcbtvlaamse 
p i t verscholen. 

Het zal een belangri jke en vermoede
lijk woelige zittijd worden. Op al de 
emotief geladen problemen hoopt zich 
zwaar de konfiikstof op, tussen de par
tijen onderl ing (vooral de regeringspar
t i jen) en in de schoot van de par t i jen 
zelf. Er is verwarr ing en verdeeldheid 
over de grondwetsherziening, over een 
hervorming van de Staat , over de uni
versi taire expansie, over de ekonomi-
sche politiek, over de toekomst van 
Brussel . De breukli jn in de par t i jen te
kent zich af in Bi"ussel, zoals zelfs bleek 

»op het kongres van vlaamse socialisten 
die verder zal doorlopen langsheen de 
zg. taalgrens. Het fundamentele pro
bleem is het samenwonen van de twee 
gemeenschappen die deze overjaarse 
eenheidsstaat steeds van de ene krizis 
in de ander zal s tor ten, zoals ook deze 

•zi t t i jd zal te zien geven. 
NIK CLAES. 

DE SENAAT 
De senaat zeitc een nieuw werkjaar in. 

Het laatste of hel voorlaatste voor de ver
kiezingen ? Wie weet het ? Moeilijkhe
den zullen er genoeg zijn doch er zijn 
ook altijd de half en half oplossingen of 
de verschuiving in de tijd. O p dat vlak 
is de eerste-minister van eenzelfde belgi-
sche middelmatigheid als destijds Van 
Acker als eerste-minister. De ?ucht van 
T h e o Lefèvre naar grootse historische 
daden heeft Van den Boeynants niet. Hij 
leest minder franse literaire werken en 
laat zijn hoofd niet zozeer op hol jagen 
door ijdele droombeelden, die ofwel niet 
te verwezenlijken zijn ofwel waarvoor on
ze eerste-ministers het formaat missen 
om ze te realizcren. 

Een maal per jaar mag de deken in 
jaren, de tianslalige kortrijkse PVV-er 
Giilon, oud-senaalsvoorzitter, nog- eens 
plaats nemen in de voorzittci /̂(-U I. De 
man is 83 jaar en men ziet het, het doel 
hem deugd nog eens van bovenaf de ver
gaderzaal te mogen beheersen. De heer 
Giilon is immers een tweetalige frans
kiljon, de geixniple man NOOI do xooi/it-
tcrs/ctcl. De franstaligen welen dat der
gelijke heren aan hun kant staan en de 
(( Vlamingen » zijn die aproximaticf Ne-
« X'Iamingen y< zijn en aproximalicf Ne
derlands })rateii. 

Om die redenen werd dan ook b l ru \e 
als voorzitter herkozen, al begint ook aan 
hem tie tand des üjds te knagen. Men 
zegt dal hij vroeger beter voorzat. 

De top van de senaat is hel \oorrecht 
van de fransialigen. Behalve de altijd 
hese eerste-ondervoorziiier ' Crommen, 
een gematigd gents flamingant, zijn de 
andere ondervoorzitteis franstalig, licht
jes tweetalig, de statige luikse C\ 'P er 
Moreau de Melen iels minder, de brus-
selse PVV-er, woonachtig te vSt Gene-
sius-Rode, Hougardy een ietsje meer. 

Ook de kwestoren, die baas zijn over 
de senaalsbeambten en over de m'aieriële 
dingen zijn overwegend franstalig : 4 le
gen 1. Alleen de brave roeselaarse buige-
meester De Man, die met Mik Babyion 
op de neus loopt, is een Vlaming. Slechts 
bij de minder belangrijke funktie, die 
van sekretaris, halen de Vlmingen ge
deeltelijk in : 5 op de 6. 

En in aantal zijn de Vlamingen in de 
minderheid, wat de belangrijkheid \ a n 
de funktes betreft. Senator Jorissen lok
te het eerste incident uit van de nieuwe 
zittijd toen hij hiertegen protesteerde. 
« Hij begint al » hoorde men hier en 
daar als kommentaar. De vlaamse CVP 
^va.s niet tevreden. Vruchteloos probeer
de een optimistische Jorissen hen in dé 

koffiekamer te o\ertuigcn dal hij hen 
wilde pu)llu)^ eicii en dat ze hem dank'» 
baar moesten zijn. Dankbaar waren z e ' 
echter niet. Sinds de 5 novcmberbeioging 
denkt de vlaamse CVP aan de verkiczia-
gen. En gerust, dat zijn ze niet. 

De \ 'olksanie begint iveer. Inderdaaci 
bij (Ie 12 interpellaties die op de ageii-
da staan, zijn er 3 bij van de Volksunie: 
twee van senator Jorissen (Baudhuin en 
Itisden), een van senator Elaut over de 
niet-erkenning \ a n Leuven-Vlaams in het; 
Nationaal 1 onds \()oi w cienschappe-
lijk ondei/oek. Onidal dit niet zo moei
lijk Ie verwezenlijken \a l i , /iet de CVP 
hier een kluif in om de schijn wal te 
redden. De sakkerse en soms sakkerse 
Elaut got)il wscr roei in hel CVP-eten.' 

Hel \ 'o lksunietromniel \uur was al in-
gezel door Wim Jorissen door een kleine 
KX) parlemeiuaire vragen die in de jong
ste 2 bulleiitis \erschenen. ] 

O p de vraag ol hij streelt naar spe-
ciale Volksuniebidlelins antwoordde Jo- ' 
rissen in de wandelgangen dat hij hedj 
prestige van de Senaat hoog houdt dootj 
de inch uk \an hard werk te geven. En. 
inderdaad v(X)i/itler Struye in zijn jaar-, 
overzicht \e rmeldde als bijzondere akti-. 
\ i ie i i \ a n de senatoren : 2.235 parlemen
taire vragen (de Kamer met 34 man meer 
had slechts 100 vragen meer en is dus 
relatief geklopt, maar hij wint ver met 
de interpellaties en de uren zittijd). Van 
die 2.235 vragen zijn er echter een 500 
van de Volksunie, waarvan 350 van de 
vruchtbare « pers » van de VU-fraktie-
leider. i 

Omwille \ a n de volmachten, die heel 
wat geregeld hebben (goed of slecht !) 
en door het feil dat de begrotingen weerj 
niet klaar zijn, start de senaat traag. ' 
Slechts enkele wetsvoorstellen op de 
agenda en een dozijn interpellaties, zo
dat deze en volgende week slechts één 
zitting gehouden wordt. December, ja
nuari , februari en maar t zullen dan 
weer bijzonder druk zijn. 

EEN TAALRACISTISCH SOCIALIST 
Men zegt dat de heer Simonet een verstandig vian is en dan zal dit wel juist zijn. 

Maar zo het juist is getuigt zijn artikel « La tension subsiste entre Wallons, Fla-

fnands et Bnixellois » (De spanning tussen Walen en Brusselaars blijft aanhou

den) in Le Soir van IJ dezer voor een grof demagogische en voor een socialist 

onaanvaardbare taalracistische instelling. 

Welke ideeën zet deze burgemeester van Anderlecht, een gemeente waarvan 

70 "/ó van de inwoners thuis Nederlands of een vlaams dialekt praat, voorop 7 

Vooreerst de idee dat Brussel even vrij moet zijn in zijn taalkeuze als Antwerpen 

omdat Brussel de nationale hoofdstad is, Antwerpen eveneens de nationale haven 

is ! Waarom niet door redeneren ? Dat Oostende onze nationale kuststad is en 

Luik de nationale poort van onze nationale Ardennen, Namen de stqd van onze 

nationale Maas, Binche de stad van onze nationale Gilles, en Bouillon de stad van 

onze nationale ardense ham ? 

Tenslotte kunnen we dan gans België tweetalig maken maar dat is dan ook 

net de oplossing die de Walen niet gewild hebben in 1932 en die Simonet klaar

blijkelijk tans niet wil voor Brussel. 

Simonet is togen de gelijke \eiliouding 
\aii liaii^- en Nedcrlandstaligcn aan de lop 
\aii het gcmeeniebedieiidenkorps in Hoofd
stad Brussel. \'olgeiis hem zijn er le Blu^sel 
mcci hans- dan nedcrlandstaligen, wat juist 
is op het «erk (sociaal-ekonomistlie chiik) 
maai met \oor de huistaal. 

Daal kan nog o\er de op\atting van de 
heer Simonet gediskussieerd «oiden maar 
zo hij te Biusscl in teimen \an meerdcr-
lieid en minderheid praat moet hij ook kon-
sekwent zijn en dit op nationaal \lak even
eens aanvaarden. Wil hij een 80 20-v ei hou
ding te Biusscl in het voordeel van de fians-
taligen (liever wil hij \\aars<bijii]ijk een 
99-1 pioptirtie !) dan moet hij nationaal 
een 38-62 verhouding aanvaarden bij de 
ambtenaren cu hij de offieieien en diplo
maten en biinienkort een 33-67 t. li. t 

Zijn ^ijn waabc viieuüen daarmee »k-

kooid? Dan kunnen we de zaak eens be
kijken. Het vooideel is voor ons! 

Eigenaardige ,so<ialislen die hanstalige 
Brusselaars ! 

Er schiet van hun sorialisiHe ptaktisth 
niets over. 

Een ziekelijk fians taahacisme, dat met 
woitel en tak dient uit.neiocid, is er voor 
in de plaats gekomen. Hun [)laats is bij de 
P\'V ot bij het FDF, waarvan men nooit 
goed ^^eet wie de on/innigste stelliiige-n 
zal voorop/etten. 

Wat heeft deze socialist al gedaan ojxlat 
de laai van de aibeiders de taal van het 
bedrijf zou woiden? Men ga maar een» 
zijn oor tC' luisteren leggen aan de poor
ten van de anderlechtse fabrieken. Wie 
steunt deze socialist? De franstalige palion 
die met alle diukkingsmiddclen zijtt laai 
wil oj^leggen of de vlaamse arbeider die 

noodgedwongen de 30 ot 40 woorden Frans 
die hij kent radbraakt om zijn broodheer 
te dienen en zijn werk te behouden ? 

Welke zijde kiest hij in zijn klinieken 
van de Kommissie van Openbare Onder
stand ? Die van de « socialistische » dok
ters die hooghartig weigeren enkele zinnen 
Nederlands te leren of te praten met de een
voudige vlaamse volksmensen die ze moeten 
l)ehandclen of deze van de vlaamse volks» 
mens ? Voorwaar zijn er dokters die de ge
neeskunde tot een diciengeneeskundc van 
tasten en voelen herleiden /onder monde
linge ondervraging en die de volksvrouw 
met tandpijn de maag uitsnijden omdat ze 
haar niet verstaan ? 

Een eigenaardige demokiaat, de/e Simo
net, die de taal van de meerderheid van 
zijn kiezers te Anderlecht of van de meer
derheid van zijn kiezers in Brussel - Halle • 
Vilvoorde miskent en wil uitgeroeid zien 
omdat de fascistische taalimperialistisch ka
pitalistische en reaktionaiie top van Brus
sel dit zo v\ il ! 

^'oor dat socialisme, prosit! 
We begiijpen dat zovele vlaamse jonge

ren dat socialisme beslist en voorgoed de 
lug toekei en en dat zelfs de lauwcn tot we
liswaar nog schuchtere reakties maar toch 
al tot reakties dwingt zoals te Klemskerke. 

Komaan, vriend Simonet. vertoon verder 
het hatelijk laahacistisch gezicht van de 
fianstalige geldkliek te Brussel, gooi de 
« kameraden > Geldets en Favat van uW 
« brussels-socialislische > lijsten. 

Gij opent dan ook de ogen van de meesf 
argeloze \'lamingen. 

Speel dus rustig verder fouiier vooi de 
Volksunie. 

\ 'an eng partijpolitiek standpunt danken 
we U 1 

Leve het' universele en internationale so
cialisme dal talejj noch rassen keni! 

WIM JORISSEN. 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 
NIEUW REKORD 

De zittijd '66-'67 voor de se
naat is afgesloten. In de 48 bul
letins van Vragen en Antwoor
den die verschenen werden 
2.235 vragen gesteld, een nieuw 
parlementair rekord want het 
hoogste cijfer ooit bereikt was 
2.030. 
Dient het gezegd dat dit rekord 
hoofdzakelijk aan de V.U.-sena
toren te danken is en in het 
bijzonder aan senator Jorissen, 
die na twee jaar en half zijn 
800e vraag nadert. 

In het voorlaatste nummer 
(nr. 47) vonden we 52 vragen 
van hem op een totaal van 91 
en in het jongste nummer (nr. 
48) waren het er 41 op 119. 

Van de 2.235 zijn er overi
gens ongeveer 500 bij van de 
Volksuniesenatoren of 1 vraag 
op 4 of 5. Voor 5 man op 178 is 
dit niet slecht ! 

OPVOEDKUNDIGE 
FILMS 

De minister van Europese 
Zaken en Nederlandse Kuituur 
antwoordt aan kamerlid Van 
Leemputten dat de mogelijk
heid is voorzien om door de 
B.R.T. verwezenlijkte films 
met kulturele en opvoedkundi
ge waarde zoals Karel ende 
Elegast, Kerkhofblommen enz. 
tegen bepaalde voorwaarden 
aan scholen en kulturele vere
nigingen af te staan. Een des
betreffend reglement werd op 
25 mei 1964 goedgekeurd. 

VERVUILDE RIVIER 
Uit het antwoord van de mi

nister van Volksgezondheid op 
vraag van kamerlid Goemans 
blijkt dat het departement her
haaldelijk bij de provinciale 
overheid aandrong te waken 
op de van kracht zijnde lo

zingsvergunningen langsheen 
de rivier de Berwinne in de 
Voerstreek. Deze vervuiling 
heeft vissterfte en benadeling 
van het toerisme tot gevolg. 
De belangrijkste bron van ver
ontreiniging is intussen wegge
nomen en het bedrijf in kwe
stie bestudeert de te nemen 
schikkingen om aan alle opge
legde lozingsvoorwaarden te 
voldoen. 

FRANSTALIG 
OVERWICHT IN 
N.M.B.S. 

Uit het antwoord van de mi
nister van Verkeerswezen op 
een vraag van volksvertegen
woordiger R. van Leemputten 
vernemen we dat het taaieven-
wicht in de diensten van de 
Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen nog 
lang niet bereikt werd. Op 1 
april 1967 zag de toestand er 
als volgt u i t : 27.485 posten van 
de nederlandse taalgroep en 
30.289 posten van de franse 
taalgroep. 

De 60/40-verhouding die ei
genlijk niets meer dan billijk 
zou zijn, is dus in elk geval 
nog niet voor morgen. 

V.D.B. TEGEN P.V.V. 
De humoristische vraag van 

senator Jorissen aan de eerste-
minister en aan de vice-eerste-
minister in verband met het 
programmapunt van de P.V.V. 
nog slechts 10 ministers te ne
men voor een regering kreeg 
een humoristisch antwoord van 
premier Van den Boeynants, 
dat echter wijst op de porte-
feuillehonger van de P.V.V.. 

De h. Van den Boeynants 
wijst er in zijn antwoord op 
dat senator Jorissen wel zal 
merken, als hij zelfs een rege-

Minister Van Elslande mag wel voor de T.V. paraderen of wereldkampioenen ontvangen zoats 
hierboven Ferdinand Bracke, Eddy Merckx en Patrick Sercu, maar hij mag als minister van Eu
ropese Zaken niet met V.D.B, en Harmei meegaan naar Parijs of Londen. Hij is en blijft dus 
tweede - of derderangsminister. Vroeger zou een man uit één stuk daarvoor ontslag genomen 

hebben. Maar tegenwoordig... 

ring zal vormen dat het niet ge
makkelijk is slechts tien man 
tot minister aan te stellen. 

Kan men het anders inter
preteren dan dat de P.V.V. 
heel, heel veel ministers wilde 
hebben en dat haar nieuw pro
grammapunt zuivere demago
gie is ? 

Ook de vice-eerste-minister 
schijnt het nieuwe programma 
van zijn partij belachelijk te 
vinden, want hij wimpelt de 
vraag die eigenlijk tot hem ge
richt is af met te zeggen dat 
hij akkoord is met het ant
woord van de eerste-minister ! 

AANPASSING VANZEEBRUGGE 
Kamerlid Leys heeft op zijn 

beurt minister De Saegher on
dervraagd over de moeilijkhe
den tot aanpassing van de ha
ven van Zeebrugge aan grotere 
tonnematen, de stand van de 
werken, en dergelijke meer. In
leidend stipt ons kamerlid het 
advies van de werkgroep Wil-
lems aan, in 1957 reeds als 
dringend voorgesteld, om door 
intensieve baggerwerken de ha
ven van Brugge-Zeebrugge bin
nen de 6 maanden voor 100.000 
tonners toegankelijk te maken, 
mits een investering van 750 
miljoen fr., welke inspanning 
ruimschoots zal vergoed wor
den door de ekonomische re-
zultaten. Daartoe zijn bagger
werken tot -13 m. (bij laag wa
ter) nodig en tot -16 m. indien 
men de toegankelijkheid tot 
200.000 ton wil verhogen. De h. 
Leys wou weten of deze bag
gerwerken reeds ter studie 
zijn en wanneer ze zullen uit
gevoerd worden; of het aanleg
gen van 2 armen van elk 6 km. 
de baggerwerken niet tot een 
minimum zouden herleiden, zo
niet welks middelen men over
weegt, om te Zeebrugge de 
diepste vaargeul met een mini-

' mum van werken te verwezen
lijken en te behouden zoals te 
Rotterdam en te IJmuiden; de 
verschillende dieptegangen 
sinds 1907; de voorziene diepte 
op 31 december 1967; de voor
ziene scheepsdieptegang en 
vaardiepte in de kontralcten 

tussen de Maatschappij voor 
Brugs Zeevaartinstellingen en 
Texaco ten behoeve van de pe-
troleumbevoorrading te Zee
brugge. 

In een uitvoerig antwoord 
verschaft de minister volgende 
gegevens : tegen midden 1968 
werden maatregelen getroffen 
om in de pas van het Zand, toe
gangsgeul tot de haven, 'n diep
te te bereiken van 9,30 m. bij 
laag water waardoor schepen 
van 65.000 ton met volle lading 
en schepen van 80 tot 100.000 
ton met verminderde lading 
Zeebrugge zullen kunnen bin
nen varen. Voor het eerste jaar 
werd hiervoor een bijkomende 
uitgave van 75 miljoen en voor 
elk der volgende jaren 50 mil
joen voorzien. De mogelijkheid 
om de dieptegang op -16 m. te 
brengen werd reeds onder 
ogen genomen. Waar de verwe
zenlijking van deze diepte tech
nisch niet als utopie moet be
schouwd worden rijst volgens 
de minister de vraag of derge
lijke werken ekonomisch ver
antwoord zijn. De aanwezig
heid van de zogenaamde 
Vlaamse Banken voor de kust 
maken het vraagstuk van de 
aanpassing der kusthavens 
moeilijker dan bij vb. bij onze 
noorderburen. « Deze ongun
stige natuurlijke faktor voor 
de belgische havens is niet uit 
te schakelen en het zou roeke
loos zijn de verwachtingen op 
4at stuk hoog te stellen ». Om 

een diepte van -16 m. te verwe
zenlijken zou de rede, met de 
leidammen, verder in zee moe
ten uitgebouwd worden. Daar
na zou nog een 25 km. lange 
geul, van ca 600 m. breedte, in 
zee moeten gebaggerd en be
stendig onderhouden worden. 
Deze werken zouden als inve
steringskapitaal minstens 25 
miljard en als jaarlijkse onder
houdskosten ongeveer 450 mil
joen fr. vergen. Daarbij zouden 
nieuwe kaaimuren of meer 
plaatsen met grotere diepte bij 
laagwater moeten gebouwd 
worden. Bovendien, aldus de 
minister, zouden de belangstel
lende middens — uiteraard de 
petroleummiddens — een mi
nimum aan verbintenissen 
moeten aangaan, rekening hou
dend met de tijd die de uitvoe
ring van dergelijke delikate 
werken in beslag zou nemen. 
Op dit ogenblik zijn er geen 
gegevens die toelaten eruit te 
besluiten, voormelde bedragen 
te investeren. 

De minister besluit met een 
overzicht van de diepten en 
overeenstemmende tonnages 
te Zeebrugge : vóór 1914 : -6,50 
m. en ca. 10.000 ton; van 1962 
tot heden : -8 tot -8,5 m., 35.000 
tot 40.000 ton naar gelang het 
getij. De diepte van de pas van 
het Zand zal op 31 december 
1%7 op peil -8 m. onderhouden 
zijn. Tegen midden 1968 zal de 
diepte tot -9,30 m. gebracht 
ziln. 

Iedereen ziet nu hoe ernstig de 
P.V.V.-ministers hun eigen 
program opvatten. Voor zover 
dit nog diende bewezen te wor
den. 

SIMULTAAN-
VERTALING 

Senator Jorissen vroeg de 
minister van Binnenlandse Za
ken waarom er geen simultaan 
vertaaldienst in de provincie
raad van Brabant fungeert, 
waardoor de anderstaligen er 
mekaar niet begrijpen. De mi
nister antwoordt, dat hij in
lichtingen ter zake zal inwin
nen. Misschien zal dat een ge
legenheid voor de brabantse 
provinciale deputatie zijn, om 
het apparaat van de provincie, 
die de europese hoofdstad-in-
spe herbergt, aan de tijd aan 
te passen. Om niet in de dilli-
gentietijd te blijven hangen... 

POSWICK EN "Wi j " 
Het was senator Ballet opge

vallen dat de persdienst van 
het ministerie van Landsverde
diging in zijn persoverzicht 
nooit het weekblad « WIJ » en 
«Doorbraak » aanhaalt, hoewel 
o.m. dit weekblad een zeer be
langrijk deel van de vlaamse 
openbare mening weerspiegelt 
en herhaaldelijk bepaalde 
aspekten van de landsverdedi
ging behandelt. Hij vroeg de 
minister dan ook volgens wel
ke normen publikaties in aan
merking komen om in dit pers
overzicht vermeld te worden 
en op welke wijze daarover 
wordt beslist. De minister stipt 
inleidend aan dat dit persover
zicht bestemd is voor de depar-
tementele diviziehoofden en de 
bevelhebbers der grote kom-
mando's zonder nochtans een 
vertrouwelijk karakter te heb
ben. De beperkte keus vloeit 
volgens de minister voort uit 
de behoefte, snel een perssinle-
ze tot stand te brengen en de 
beperkte middelen waarover 
de persdienst beschikt (o.a. 
personeelschaarste). Aanvanke
lijk gebruikte men het bulletin 
van de « Belgische Vereniging 
van de Dagbladuitgevers » als 
keuzebazis. Minister Poswick 
belooft evenwel rekening te 

zullen houden met de suggestie 
van onze senator, waarschijn
lijk omdat hijzelf de schraal
heid van zijn argumentatie 
aanvoelt. Overigens maken we 
ons geen illuzies over een veel
vuldig citeren van ons blad, ai 
stelden we reeds vast dat Bui
tenlandse Zaken af en toe wel 
buitenlandse kommentaren uit 
ons blad overneemt en zelfs in
tegraal ! Zou er toch iets aan 
het veranderen zijn in deze ho
ge belgische regionen ? 

ATENEUM OP 
VUURBERG 

Het koninklijk ateneum te 
Antwerpen is gevestigd in eett 
rijksgebouw. De diensten van 
de stad Antwerpen hebben ech
ter tijdelijk toelating gekregen 
bepaalde kelders van dit ge
bouw als werkplaats te gebrui
ken. Het stadsbestuur kwam 
de voorziene ontruimingster
mijn niet na, doch de minister 
belooft dat maatregelen getrof
fen worden om het kelderge-
bouw tegen oktober te doen 
ontruimen. Het lawaai en het 
gevaar (opslaan van gas- en 
acetyleenflessen) nopen inder
daad tot deze ontruiming. 

Dit antwoordde in essentie 
de minister van Nationale Op
voeding aan senator Ballet, die 
zijn vraag op 12 juli jl. inzond. 
Indien de ontruiming van de 
kelder in kwestie in het zelfde 
tempo gebeurt als de oprich
ting van vlaamse scholen te 
Brussel dan werkt de stedelij
ke antwerpse smidse ook van
daag nog onder het koninklijk 
ateneum. Een school op eea 
%aiurberg... 

VERKIESBAARHEID 
Minister Vander Poorten 

deelde senator Jorissen op 
diens vraag mede, dat een pro
vinciebestuur of een gemeente
bestuur niet gerechtigd is, een 
personeelslid te verbieden sijn 
kandidatuur te stellen bij de 
parlementsverkiezingen. Zo hij 
verkozen wordt kunnen wette
lijke of feitelijke onverenig
baarheden hem verplichten te 
kiezen tussen zijn ambt en zijn 
mandaat. 



DE SPOKEN 
De jongste amerikaanse ruimtesuk-

sessen en de aandacht in de wereld 
voor de jubilerende Sovjet-Unie (waar 
zich behalve de technologische vooruit
gang niet temin een steeds grotere span
ning tussen de jongste intelligentsia en 
de behoud gezinde schrijversvereniging, 
geruggesteund door de par t i j , merk
baa r maak t ) beletten niet dat we op
nieuw een soort spook- en schimmenpe-
riode ingetreden zijn. Het paradoksale 
doet zich voor dat de mensheid met 
een quasi-grotere zekerheid kan voor
spellen wanneer ze mensen op de maan 
zal doen landen dan w'anneer en hoe e r 
bij vb. een einde zal komen aan de 
s tr i jd in Vietnam. Deze oorlog wordt 
stellig een der voornaamste onderwer
pen van de a.s. strijd om het prezident-
schap in de Verenigde Staten. Prezi-
dent Johnson moet zich de les laten 
spellen vanop de kansel in zijn bloedei
gen kerkgemeente, waar de voorganger 
hem verwijt, het amerikaanse volk on
voldoende voor te lichten. Dat gebeurt 
daags nadat hij aan boord van een ame
r ikaanse oorlogsbodem het voorstel 
deed, dat Noord-Vietnam en Amerika 
mekaar aan boord van een neutraal 
schip zouden ontmoeten, om er over 
een bestand resp. over de vrede te on
derhandelen. Hij had daarbij een nog
al ongelukkige vergelijking in de mond: 
het was eveneens aan boord van een 
schip dat Roosevelt en Churchill de 
grondslag legden voor een atlantische 
samenwerking. Hoe irrealistisch deze 
samenwerking in haar gevolgen voor 
Europa is geweest weten we vandaag 
m a a r al te goed en bovendien : Roose
velt en Churchill waren bondgenoten, 
tot nader order zijn Johnson en (een 
zieke ?) Ho Sji Min vijanden. Het is 

dan ook niet te verwonderen dat Ro
ber t Kennedy daags na deze u i t spraak 
het ogenblik geraden achtte , om een 
« onthulling » te doen, nl. dat Johnson 
enkele maanden geleden een unieke 
Vietnamese vredeskans heeft gemist. 

Al deze verklaringen moet men trou
wens zien in het licht van de komende 
stri jd voor de zetel in het Witte Huis. 
Behalve Kennedy (die nog steeds een 
dubbelzinnige houding aanneemt en 
wiens « onthullingen » niet altijd zui
ver op de graat zijn) schijnt nu senator 

- Joseph Mac Carthy een ernstige kans
hebber voor de prez identskandida tuur 
te zijn. Hij is een demokraat , die velen 
als demokrat ische vredeskandidaat te
gen de republikeinse challenger in het 
krij t zouden willen zien treden. De 
vraag is maar , of de opiniemakers in de 
States hun wensen niet voor de werke
lijkheid nemen. 

Wilson heeft hel in dit verband iet
wat makkeli jker, nu hij het hoofd moet 
bieden aan een snel groeiende groep 
tegenstanders zowel in de linker- als in 
de rechter vleugel van zijn par t i j , Öie 
hem verraad aan het pa r t i jp rogramma 
verwijten. De europese kandida tuur 
van Engeland zit momenteel in een stil
ler geworden wachtkamer . Het jongste 
snufje ter zake is de suggestie, indien 
Europa Engeland blijft afwijzen «great 
old England » het dan maar eens moet 
proberen met een vrijhandelsassociatie 
met Kanada en de States, vermoedelijk 
gemakkelijker gezegd dan gedaan, al 
sluit dat wel aan bij een vroeger — 
kort na de oorlog — gedaan voorstel. 
Het feit echter dat westeuropese lan
den zopas te Geneve besloten het Pond 
met niet minder dan 250 miljoen dol
lar ter hulp te komen geeft een idee 
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MERIKA El 
Meer dan door de plaatselijke oorlo

gen, oorlogjes en min of meer grote bur
geroorlogen elders ter wereld wordt 
dezer dagen de aandacht gevestigd op de 
twee grootste mogendheden van onze 
aardbol, die in een soort onderlinge niet 
\an wedeivijds begrip ontbloot en dan 
toch weer met een zekere dozis grimmig
heid be/ielde konkurrentie liggen, ter
wijl beiden stecd.s \erder pogen door te 
di'ingen in de ruimte. De Sovjet-Unie 
beefi in het brandpunt van de belang
stelling gestaan met de herdenking van 
een belangrijke historische gebeurtenis, 
overschaduwd nochtans door de malaise 
met Kuba en de onmacht van Rusland, 
om een kommunistische topkonferentie 
te beleggen met het vraagstuk China als 
hoofdtema. 

.Nergens in de westerse wereld ziin zo-
\eel boeken en allerbande publikaties 
verschenen over de russiscbe oktober
revolutie als in de Verenigde Staten \an 
Amerika. De officiële herdenkingsont
vangst te \Vasbingt(m op de russiscbe 
ambassade werd bijgewoond door Dean 
l^usk en een staf medewerkers op hoog 
nive.iu. in tegenstelling met Peking, waar 
bet chinese regime een onbekende (mder-
minister afvaardigde op de ontvangst 
ter russiscbe ambassade. 

Wie slechts dit voor ogen zou houden 
70U denken dat alles om ter best is in 
de beste der « westerse » werelden, voor 
zo\er men ook Rusland in deze westerse 
wereld betrekt, wat verleidelijk is als 
men de koele betrekkingen tussen Mos
kou en Peking nagaat. Maar daar is de 
ontluilbng van Mac Nainara over de 
« dood in de ruimte ». Dit was een koud 
stortbad op de fascinering en de verza
diging \an bet anierikaans publiek ten 
op/ichte van het een halve eeuw oud ge
worden russiscb bol.sjevisme, om een uit 
de inode geraakt woord te gebruiken. De 
eliminatie van West-Europa na de twee
de wereldoorlog verplichtte Amerika 
Rusland als partner te erkennen. Heeft 

men te Moskou een hele weg afgelegd 
(zonder dat men daarover volstrekte 
zekerheid heeft, wat de mentaliteit en 
de veroverings- of wereldrevolutiezucht 
betreft) ook te Washington heeft men 
ten opzichte van 1'usland een hele ken
tering doorgemaakt, waarvan de twee 
beslissende elementen waren de leen- en 
pachtwet van Roosevelt en het feit dat 
van gans Europa slechts Rusland over
bleef als wereldmogendheid. Daar komt 
nu Mac Xamara, temidden van bet stij
gend krakeel over Vietnam, met zijn ont
hulling : de Russen passen het tussen 
Washington en Moskou afgesloten ruim
te-akkoord naar de letter toe. Men speelt 
met gevaarlijke woorden. Dit akkoord 
hield in ~ het kernvrij houden van de 
ruimte, met dien verstande, dat men 
geen kernwapens in een volledige baan 
rond de aarde mocht brengen. Goed, 
zegden de Russen, maar niets verbiedt 
ons dan een kernbom in een gedeeltelij
ke baan rond de aarde te brengen en 
wanneer de noodzakelijkheid zich voor
doet, dit tuig met kernbomkop na een 
halve wenteling rond de aarde te doen 
neerdalen op een militair doel van een 
tegenstrever. Mac Xamara noemt dat de 
F.O.B. (Fractional Orbital Bomb of Ge
deeltelijke Ruimte Bom). Het is maar 
een weet... 

Na de eer.ste opschudding kwamen de 
geruststellingen. Mac \amara"s ministe
rie van Landsverdediging poogt de .'Vme-
rikanen gerust te stellen met allerlei be
rekeningen, waaruit moet blijken, dat 
zelfs wanneer de automatische alarme-
ringsfijd tot een 1/3 is herleid (nl. 3 
minuten in plaats van 1,5) het russisch 
rakettenpotentieel nog niet voldoende 
groot zal zijn in de jaren 1970 om \me-
rika te beletten terug te slaan. .Amerika 
zou zelfs nog voldoende raketten en 
kernbommen overhouden na een niet 
onderschepte en afgeweerde russiscbe 
raketten- en ruimtebommenaanval, om 
gans Rusland of ten minste zijn vitale 
gebieden van de kaart te vegen. Op ba» 

van de benarde toestand, waar in de 
br i tse mun t als internat ionaal beta
lingsmiddel is terecht gekomen. Deze 
toestand is zoveel als onhoudbaar ge
worden. En deze nieuwe westeuropese 
inspuiting (de tweede op kor te ter
mi jn) maakt Engeland zoveel afhanke
lijker van de europese financiers, het
geen zijn politieke onderhandelingspo-
zitie en financiële maneuvreer ru imte 
aanzienlijk beperkt . 

Hersenschimmig bl i jkt ook de jong
s te poging om het me t he t door de 
UNO met geweld bedreigde Rodezië 
op een akkoord te gooien. De jongste 
kontak ten zijn een maa t voor niets ge
weest . Ook word t de last me t Aden nog 
niet van de br i tse schouders genomen, 
nu de leidende nationalist ische bewe
ging om uitstel van de onafhankelijk
heid heeft verzocht. Aden en ook Jemen 
dreigden zich intussen van Nasser te 
distanciëren, wiens leidende pozitie in 
de arabische ru imte aangetast lijkt. De 
Veiligheidsraad heeft geen licht in he t 
Midden-Oosten doen schijnen, vooral 
niet nadat Hoessein, wiens opt imisme 
aan\ankel i jk door Nasser gesteund 
scheen, vanwege de Rais de kous op de 
kop gekregen heeft, zodat alles weer op 
de losse schroeven komt te s taan. 

Het kongres van de N.P.D. heeft even
eens spoken en schimmen doen herle
ven. De were ldperskommen taar schom
melt tussen vrees en hoop over het de-
mokrat isch besef van de Duitsers, 
waarbi j men ten enen male uit het oog 
schijnt te verliezen, dat de westerse 
wereld tegenover een oosteuropees 
blok, een aziatisch blok en een afri-
kaanse wereldstaat , waar geen schijn 
van deraokratie bestaat , en welke blok
ken of gemeenschappen dit zelfde wes
ten nochtans als pa r tne rs aanvaard t 
(omdat het wel niet anders kan ) . De 
N.P.D. is uit haar kongres in al lereerste 
instantie als nationalist ische par t i j te 
voorschijn gekomen, zeker niet als neo-
fascistisch, vooral als men haar aan
t rekkingskracht op een gedeelte der 
duitse jongeren nagaat, die dan toch 
kennelijk niet door eventuele herinne
ringen aan « die schone alte Zeit » kun
nen beroerd zijn. Men zal in de Bonds
republiek met de N.P.D. als drukkings-
groep rekening moeten houden, wat in 
sommige deelstaten (o.a. Beieren) 

einde van deze lugubere rekensom - blij
ven er inderdaad nog 2000 minute-man-
raketten over, om Rusland niet van het 
zelfde laken een broek maar een nog 
\eel erger gescheurde broek te geven. 

Ken tweede geruststelling kregen de 
voor Ruslands Oktoberre\olutie zoveel 
belangstelling opbrengende Amerikanen 
met de geslaagde lancering v. s' werelds 
grootste raket met de zwaarste nuttige 
lading (lange tijd een ekskluzief « voor
recht » van de russiscbe ruimtetuigen) 
Saturnus V, die de allerlaagste faze heet 
te zijn van de amerikaanse pogingen, om 
een bemande ruinitevlucht naar de maan 
te verwezenlijken alsmede een nieuwe 
precizieprestatie, die er een dubbel suk-
ses van maakte. Dat moet dan de 
troost zijn voor het minitieus geslaagde 
Venusschot van de Russen, wat deze 
laatsten min of meer bedoelden als ge
schenk aan het revolutie-herdenkend 
Sovjetvolk. Niettemin is men er niet 
helemaal gerust in, vermits geruchten 
gaan, dat de Russen een nog grotere ra
ket dan Saturnus V op stapel hebben 
staan. 

Hoe dan ook, de tijd schijnt gekomen, 
om een ruimte- en raketbalans te maken 
bij beide mogendheden. Sommigen wil
len deze balans ook tot andere gebieden 
uitbreiden, het sociale bij vb. Ontelbaar 
zijn de amerikaanse missies naar de 
Sovjet-Unie om er bij vb. de sociale 
zekerheid te bestuderen. Beiden hebben 
veel bereikt in sommige gebieden, in an
dere hebben de Russen meer dan de 
Amerikanen en omgekeerd, al is het nog 
steeds zo dat industrieel gezien de .Ame
rikanen de Russen nog altijd ver achter 
zich laten, hoe deze afstand ook vermin
dert, maar niet snel genoeg, om zelfs 
slechts van een benadering van even
wicht te kunnen spreken. Behalve deze 
oktober-mode en de apokalyptische 
ruimtedoodvizioenen, ging de aandacht 
in verband met beide mogendheden ook 
naar Geneve, waar de zitting van de 
UNO-ontwapeningskommissie — 18 le
den met Frankrijk als niet-zetelend lid 
—- tot einde dezer maand werd verdaagd 
en naar het ietwat onthutsend bericht, 
als zouden Sovjet-militairen deelgeno
men hebben aan maneuvers van het 
franse leger. Het overleg betreft de be
perking van de spreiding der kernwa
pens, ten einde de rizikos van het uit
breken van een kernkonflikt te beper-

reeds het geval is. Misschien zullen Kie-
singer en Brandt zelfs eens de N.P.D. 
als alibi inroepen^ wanneer ze zullen 
pogen, om een zelfstandiger toets a a n 
het duits bui tenlands beleid te geven, 
waarbi j o.a. vast te stellen is, dat de 
N.P.D. sommige gaullistische opvatt in
gen over Europa en t.a.v. Amerika t o t ' 
de hare schijnt te maken, hetgeen d a n ' 
toch niet zulk een verdacht gezelschap 
is. 

Pas als we goed kijken onderaan en de 
auto zien aan de voet van de Saturnus 
V beseffen we dat dit gevaarte 110 tn. 
hoog is en bij vertrek eventjes 2.270 ton 
woog : grootste afmeting en gewicht 
in de riumte geslingerd sinds het ont' 
staan van de kosmische rush. 

ken. De moeilijkheden om het vorig jaar 
met eenparigheid van stemmen (behalve 
Albanië) goedgekeurde rezolutie in een 
tastbare vorm te gieten behelzen voor
namelijk de kontrole en de waarborgen 
aan de « uitgesloten landen ». Frans en 
westduits verzet hebben de Amerikanen 
in verlegenheid gebracht, terwijl een 
derde bezwaar (belemmering bij de niet-
kernmogendheden om de kernkracht 
voor burgerlijke doeleinden aan te 
wenden) eveneens een grote rol .speelt. 
De Russen zouden intussen inzake kon
trole (zoals van westerse zijde voorge
steld, komt de Euratomkontrole op een 
zelfkontrole neer) over de brug komen 
door genoegen te nemen met een tijde
lijke vorm van Euratomtoezicht, mits 
een zeker toezicht van het te Wenen ge
vestigd Atoom])ureau. Uiteindelijk ko
men de Amerikanen voor de keus te 
staan welke vriendschap ze meer op 
prijs stellen : deze van West-Duitsland 
of deze van de Sovjet-Unie. Gelet op de 
zoveel grotere macht van de Sovjet-Unie 
doch evenzeer gelet op de mogelijkheid 
van een westduitse koersverandering, 
die in Midden-Europa eveneens op winst 
voor de Russen zou kunnen neerkomen, 
kan men zeggen dat Amerika voor een 
zeer moeilijke, zoniet onmogelijke keus 
staat. 

Nog in een ander verband loste .Ameri
ka Rusland in de internationale belang
stelling af : de burgemeesters-, de gedeel
telijke goeverneurs en afgevaardigden-
verkiezingen. Verscheidene negers wer
den tot burgemeester van grote centra 
verkozen, in een paar kiesdistrikten wer
den uitgesproken tegenstanders van 
Johnsons Vietnampolitiek verslagen 
(waardoor de opiniepeilingen der jong
ste maanden een zeer betrekkelijk ka
rakter verkrijgen). Men wordt er met 
betrekking tot de a.s. amerikaanse prezi-
dentsverkiezingen niet vee! wijzer op. 
tenzij dat het rassenvraagstuk e\ eneens 
een zeer grote rol zal spelen. 

Samengevat zou men kunnen zeggen 
dat de onmiddellijke toekomst in Ame
rika duisterder is dan deze van Rusland, 
met dien verstande dat de amerikaanse 
politiek (relatief dan weer, zie maar de 
macht van de C.I.A.) zoveel opener lijkt 
te zijn dan de russiscbe. hetgeen de mo
gelijkheid tot waarneming en dus tot 
konkluzies doet verschillen. 

K.V.B. 
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POLITIEKE 
GEVANGENEN 

Volgens de jongste statistie
ken van het westberl i jns Hulp-
komitee voor politieke Gevan
genen zijn in Oost-Duitsland 
6.000 mensen wegens polit ieke 
overtredingen aangehouden. 
Het grootste aantal dezer ge
vangenen werd aangehouden 
wegens poging tot ontvluch
ting uit de republiek (naa r 
West-Duitsland). 

SOVjET-IMPERIALISME 
In dit 50c herdenkings jaar 

van de oktoberrevolut ie werd 
weinig of niet gesproken over 
he t sovjet-imperialisme. Noch
tans is het een feit dat de Sov-
jet-Unie tussen 1938 en 1945 
heel wat oosteuropese landen 
ofwel heeft aangehecht of on
der haar invloed heeft ge
bracht . Volgende stat is t iek 
toont dit overduideli jk aan : 

1940 een gedeelte van Fin
land met 45.000 inwoners en 

11]̂  
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Einde van een atrierikaans piloot in een rijstveld in de buurt van Hanoi. Steeds meer berichten 
van neutrale en objektieve waarnemers maken melding van het feit dat de amerikaanse bombar

dementen direkt tegen de burgerbevolking gericht worden. 

CARRERO BLANCO 
Spanje staal kXii t voor de (zoveelste) mo-

naichistische vetvaldalam : in januaii 196S 
wordt Juan Ca) los 30 jaar. De Boinbon-
piins is met alleen troonpretendent; hij is 
Franco's bevoorrechte kandidaat voor de 
kioon. En daaienboven is 30 jaar de leeftijd 
waaiop de spaaine piimeii « Uooniijp » 
wolden. 

Zoals men weet is Spanje een givndivette' 
lijke monaichie; Fianco is slechts staats
hoofd « in afu'ezigheid van de koning > 
die — zoïcat in een vanante op ons eigen 
belgisch regentschap — vootlopig « in de 
onmogelijkheid is om te legeren ». 

Al ettelijke keien hebben de Spaanse mo
narchisten gehoopt dat de caudillo de 
kiAJOp van de erfopvolging zou doorhakken 
en zijn officiële steun verlenen aan een der 
troonpietendenten. Franco, voor wie aarze
len en uitstellen een der voornaamste staats-
manswijsheden is, heeft tot op heden die 
hoop telkens weer teleurgesteld : alhoewel 
vit een reeks iiidiiekle aaniuijzingen bleek 
dat Juan Carlos zijn voorkeur geniet, hoed
de hij er zich steeds voor vm zich uit te 
spreken. Hij gaf er de voorkeur aan, de on
derling sterk verdeelde monarchisten bij 
gebrek aan een aangeduide troonpretendent 
politiek te neutralizeren. « Divide ut im-
pera » ; de oude stelregel blijkt hel te Ma
drid nog opperbest te doen. Het fianquis-
me hef^f Kan de monarchisten — die met 
hun requetes een beslissend aandeel gehad 
hebhen in de burgeroorlog — een ereschuld 
te betalen. De vervaldatum daarvcfor wist 
Franco steeds uit te stellen omdat hij sluw 
genoeg was om op de door hem uitgeschre
ven wissel geen gegadigde aan te duiden. 

De aanhangers van Juan Carlos leven nu 
weer, naar aanleiding van de nakende ko
ninklijke meerderjarigheid van hun preten
dent, in de illuzie van een vlugge oplos
sing. Hun hoop wordt kracht bijgezet door 
een recente benoeming : enkele weken ge
leden werd de 64-jarige Carrc)\) Blanco vi-
ce-j)rezident. 

Carrero Blarico is sinds jaren Franco's 
vertrouwdste medewerker en raadgever. On
danks het feit dat hij sinds geruime tijd de 
tweede man in hel land is, bleef hij tot bij 
zijn benoeming tot vice-prezident praktisch 
een onbekende voor het groot publiek, ook 
in Spanje. 

Jarenlang had de rechts-falangistische ge
neraal Munjos Grandes als voornaamste in-
'timus en kandidaat-opvolger van FranL\) ge
golden. Grandes vertegenwoordigde het 
weinige — en overigens totaal van zijn oor
sprong vervreemde — van wat er van Pri
mo de Rivera's Falange in Franco's kleri-
kaal-konservatief sisteern over gebleven was. 
Hij had tijdens de tweede ivereldoorlog de 
€ Blauwe Divisie > aangevoerd die aan de 
zijde van de Duitsers in Rusland streed; 
een grck)t deel van zijn bekendheid en po
pulariteit ontleende hij aan deze epizode. 

De caudillo pakte met zijn Oost front bevel
hebber uit van zodra in de vijftiger jaren 
de koude oorlog Spanje's aansluiting aan 
de politiek der Verenigde Staten mogelijk 
maakte. Eén der verklaringen voor de uit
eindelijke verdwijning van Grandes is stel
lig de gewijzigde internationale politieke si
tuatie die de oude schaakspeler te Madrid 
er uiteindelijk toe gebracht heeft, een pion 
te offeren om een andere vooruit te schui
ven. 

Carrero Blanco komt uit het meest tra
ditionele en reaktionaire midden dat men 
zich in Spanje denken kan : als 15-jarige 
trad de officierszoon in het kadettenkorps 
der oorlogsvloot. Tijdens de burgerVorlog 
voerde hij het bevel eerst over een duik
boot en later over een destroyer. Niet op 
de kommandobrug echter, maar in kanse-
larijdienst maakte hij zijn weg naar om
hoog; sinds meer dan een kwarteeuw is hij 
Franco's belangrijkste medewerker, koördi-
naHjr van het werk der verschillende de
partementen en supervisor van het wetge
vend werk dat sinds liet einde van de we
reldoorlog Spanje zijn strukturen heeft ge
geven. 

Carrero Blanco blijkt op het terrein van 
de politieke strategie bijna een evenknie te 
zijn van Franco; net als zijn meester be
heerst hij de kunst van het legen mekaar 
uilspeleit en uitbalanceren der verschillende 
strekkingen en machtsgroepen tot in de 
perfektie. Over zijn politieke gezindheid en 
ideologische achtergrond kan men zich een 
idee vormen aan de hand van een aantal 
publikaties. Onder de schuilnaam Juan de 
la Cosa is de oudleraar in taktiek aan de 
marineschc^Dl medewerker aan verschillende 
kranten en tijdschriften. In 1947 kreeg hij 
de hoogtle Spaanse literaire onderscheiding 
voor zijn boek < De overwinning van Chris-
,tus bij Lepanto > (in 1571 versloeg een 
spaans-veneliaanse vloot de Moren bij Le
panto). Uit deze puiilikaties treedt een uit
erst konser-valief, kier ikaal-reaktionair man 
naar voor. Er is van Carrero Blanc^j gewe
ten dat hij zich hardnekkig en met sukses 
verzette tegen enkele van de wetten die de 
jongste jaren aan Spanje een ietwat libera
ler regime hadden kunnen schenken. 

De nieuive vice-prezident gaat door voor 
een overtuigd aanhanger van kroonprins 
Juan Carlos; de vlootofficieren hebben ove
rigens steeds gegolden als de Irouwsten on
der de trXjuxeen in het mon ar chistische 
kamp. Dal Carrero Blanco lans, vlak voor 
de verjaardag van de Bourbon-prins, aange
duid werd als Franco's opvolger, hoeft ech
ter nog niet te betekenen dat het monar-
chistisch hekken lans van de dam is : het 
behoort nu al meer dan een kwarteeuxv tot 
de beste madrilleense traditie, te overleven 
door bij zoveel n^gelijk groepen en frak-
ties de hoop en de illuzie te laten overleven. 

A.N. T or ASO 

45 000 km2; Est land met 
1.122.000 mensen en 47.700 
km2; Letland met 1.951.000 
mensen en 64.700 km2; Litau-
en met 2.957.000 inwoners en 
59.600 km2; 

1945 : Oost-Pruisen met 
1.187.000 inwoners met 13.500 
km2; gedeelte van Polen met 
11.800.000 inwoners en 181.300 
km2; van Tsjecho-Slovakije : 
731.000 mensen en 12.700 km2; 
van Roemenië met 3.700.000 
mensen en 50.200 km2. Dat 
maak t in totaal : 23.805.000 
mensen en 475.300 km2. Polen, 
Roemenië, Hongari je, Tsjecho-
Slovakije, Oost-Duitsland en 
Bulgarije kwamen onder min 
of meer di rekte invloed van 
Moskou men de van boven op
gelegde kommunis t i sche regi
mes. De hongaarse ops tand 
werd gewelddadig onderd ruk t 
door rechts t reekse russische 

mili taire inmenging. Aldus 
werden in totaal sinds 1940 115 
miljoen oosteuropeanen recht
s t reeks en onrechts t reeks bij 
de Sovjet-Unie ingelijfd. Over 
de pogingen om bij vb. ook 
gans Berlijn in te lijven spre
ken we dan nog niet eens . 
Daarbij komt nog dat hele ge
meenschappen in een w a r e 
volksverhuizing be t rokken wa
ren, dat miljoenen werden ont
heemd of tot de vlucht werden 
gedwongen terwijl men n ie t 
eens bij benadering kan zeg
gen hoevelen in koncentrat ie-
kampen werden opgesloten, en 
om het leven kwamen of spoor
loos verdwenen. 

50 MILJARD WAPENS 
Sinds het begin van de wa

penst i ls tand in het Midden-
Oosten heeft de Sovjet-Unie 
volgens schatt ingen van wes
terse geheime diensten voor 
ongeveer 50 mil jard fr. wapens 
aan Egypte geleverd, evenals 
aan andere arabische s ta ten. 
I n dit aantal is begrepen een 
zekere hoeveelheid raket ten , 
waarvan de draagwijdte 500 
tot 750 km. bedraagt . In Egyp
te is tevens een groot aan ta l 
russische mili taire technici 
aanwezig, die toezicht houden 
op het gebruik en het opslaan 
van de wapens en het oorlogs
materiaal , terwijl andere ploe
gen technici een begin hebben 
gemaakt met de opleiding van 
jonge officieren. Het mil i taire 
kader van Egypte bestaat in
derdaad prak t ich niet meer , 
want niet minder dan 5000 ho
gere en lagere officieren bevin
den zich in Israëlische krijgsge
vangenschap, terwijl vele ande
re werden aangehouden of m e t 
vervroegd pensioen werden ge
s tuurd . Het s taat zoveel als 
vast dat Egypte tans zijn leger 
in versneld tempo van een qua-
si-volledig nieuw kader voor
ziet, j 

\ 

De ortodok^e kerk in de Sovjet-Vnie is, een halve eeuw na de 
oktoberrevolutie, ondanks vervolging en atéitische pr-opaganda 
nog steeds de sterkste macht na de kommunistische partij. De 
jongste jaren heeft het regime de brutale vervolging geruild voor 
een politiek van penetratie : de ortodokse kerk wordt — in oud-
russische traditie steeds meer en meer onmondig doch een be-

trouwbare staatskerk. 
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DE HISTORICUS VANEEN MUITERIJ 
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In een vorige bijdrage liebben wij reeds gewezen op de eenzijdigfieid en 
gescJiiedenisvervalsing der belgisclie sclioolboekjes, die hun inspiratie 
gaan zoeken bij Pirenne en andere verdedigers der historisclie tweetalig
heid van Vlaanderen. Hoe meer finalisme en patriottieke eenzijdigheid 
echter, hoe minder wetenschappelijke ernst en moed. Is het niet simpto-
matisch dat de officiële historieschrijving zich nog niet gewaagd heeft 
aan een begin van studie over de periode 1940-1945, zoals wél gebeurde 
in Nederland, weze het dan ook met bepaalde beklemtoningen en ver
zwijgingen ? In België zijn de heilige koeien van het sakrosankte patriot-
tiek profitariaat echter nog onaantastbaarder dan elders en daarom ook 
zo kwetsbaar: het zal niet van officiële belgische zijde zijn, dat de his
torische heldenmyten van 1830 tot 1940 verbrijzeld worden met een -
veel minder heldhaftig maar objektiever wetenschappelijk-verantwoorde 
- historieschrijving. Wij verwachten dan ook niet van dié zijde een juist 
weergeven van onze jongste historie. Het ligt immers in de traditie. Het 
lijvigste en degelijkste werk over het ontstaan van de belgische staat 
zelf, uit een anti-nederlands incivisme en het verbrijzelen van de bel
gische heldenmyte van 1830, is van de hand van een Vlaming, van een 
Vlaams-nationalist die in ballingschap stierf in Nederland : dr. Maurits 
Josson. Hij stierf in 1927, nu veertig jaar geleden. 
De herdenking van zijn overlijden is voor ons tevens de gelegenheid om 
zijn leven en werk hier in 't kort te herdenken. 

Geschiedenis wordt door realisten met 
een ééndagshorizont wel eens als een on
nodig tijdverdiijE beschouwd, en histo
risch be^vustzijii als onnodige ballast. Op 
die anti histousche mentaliteit heeft pa
ter Strackc gereageerd en de reden er
van aangeduid toen hij o m. zei : « Men 
mag de \olksgeschiedenis zelfs niet te 
veel piijzen als opstandingskracht uit 
volksslaap en \er\\oiding, of bij de 
machtigen gaan er ^\enkbrauwen naar 
omhoog )). 

Dat wij ons in dit blad omwille van 
deze opstandingskracht naai de geschie
denis richten — en met om het \eihaal-
tje of de anekdote — zal de lezci nu wel 
haast duidelijk zijn Want, om nog eens 

Stracke te citeren uit dezelfde rede 
(Vlaandeiens Nood, 1954) : « 0%er zijn 
verleden weet ons volk bitter weinig. 
Zijn geschiedenis is ten dele vervalst, in 
den gehele \erdoezeld. In plaats van te 
blijven de leermeesteres van ons leven 
en stre\en, is ze onontgonnen wijsheid, 
ook bij de gezagdiagers onder ons ». 

Geschiedenis bestaat niet alleen uit 
een aaneenschakeling \an meer of min
der belangrijke feiten : achter deze fei
ten staan de mensen die de geschiedenis 
maken of die haar, intens belevend, 
weerspiegelen in hun le\en. 

In het leven \an Maurits Josson staal 
niet alleen een stuk geschiedenis van ons 
volk ^veerspiegeld, zoals hij haar beleef-

PROF. DR 
de. Hij staat ook daar als de beschrijver 
van een gebeuren, dat hij in het raam 
van zijn opzoekingen over de franse po
gingen tot annexatie der zuidelijke Ne
derlanden in dit wijder perspektief 
plaatste. Dit gebeuren was : de omwen
teling van 1830. 

Maurits Josson werd te'Antweppen ge
boren in 1855. Zijn ouders waren wel
stellend. Zijn grootvader was van schot
se oorsprong. Hij kwam naar Antwer
pen in 1808, huwde er een vlaamse 
vrouw, stichtte de Portland-Cement-fir-
ma, werd lid van de gemeenteraad. Toen 
in 1830 de muiterij losbrak, onderteken
de hij samen met de antwerpse hande
laars en industriëlen een petitie aan de 
koning, waarin zij hun trouw aan Oran
je en de staat bevestigden. De grootmoe
der, Maria Theresia Van Langehove die 
de franse periode had meegemaakt, was 
al even anti-fransgezind. De vader van 
Maurits Josson, Eugeen Nikolaas, huwde 
met een meisje uit Vilvoorde en stichtte 
een houthandel. 

Vlaamsgezind door de opvoeding die 
hij van huize uit gekregen had, voedde 
hij zijn zoon in dezelfde geest op. Toea 
de (( Action Nationale » later eens be> 
weren zou dat Josson van waalse afkomst 
was, toonde hij aan het geval van zijn 
eigen familie aan hoe de franse annexa-
tiepolitiek zelfs op het individuele vlak 
in Vlaanderen gevoerd was geworden. 

Maurits Josson was voorbestemd om 
in de zaak van zijn vader te komen. 

Na het lager onderwijs werd hij naar 
Duitsland gezonden. Hij verbleef er zes 
jaar, voltooide er zijn middelbaar on
derwijs en maakte een aanvang met zijn 
universitaire studies aan de universiteft 
te Bonn. In plaats van in zaken te gaan 
verkoos hij rechtswetenschappen te stji-
deren, behaalde zijn diploma en vestil-
de zich te Brussel in 1880. Hij huwJé 
een antwerps meisje, mej. E. Meeuws, en 
ging wonen in een huis aan de Wetstra0 
te Brussel. De vlaamse naamplaat aafl 
zijn deur wekte in die wijk van frans-
talige bourgeois en aristokratie üéel ïvS 

Hod ii^i iui lid uKlnisine kwcun : net officiële België weigerde zelfs aan de vlaaft' 
se soldaten iedere tegemoetkoming. 

file:///olksgeschiedenis
file:///eihaal
file:///erdoezeld
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in Vlaanderen 

iURITS JOSSON 
konsternatie. Het was niet zijn eerste 
manifestatie van vlaamsgezindheid : 
reeds als student had hij een vlaamse 
studiekring gesticht. 

M. Josson deed zijn stage bij minister 
Van Humbeek. De stagiaires dienden 
over de gepleite pro-deo-zaken een schrif
telijk rapport in te dienen. 

Josson deed het in het Nederlands. 
Hij werd voor de tuchtraad gedaagd en 
bedreigd met schrapping. Edmond Pi-
card pleitte voor hem : Josson werd twee 
jaar geschorst. Kort daarop deed hij op
nieuw Nan zich spreken. Hij verscheurde 
in het hoofdpostgebouw affiches, die in 
tegenstrijd met de wet van 1878 eentalig 
Frans waren. Een voorloper van Gram
mens d u s ! Proces verbaal werd tegen 
t e m opgemaakt, doch hij werd vrijge-
jproken. 

In Brussel, waar een vlaams strijdblad 
•« De Flamingant » uitgegeven werd door 
Frans Reinhard en dr. Goffin, stichtte 
Josson samen met de eerste het Vlaams 
Nationaal Verbond en daarui t vloeide 
dan de stichting voort van een « vlaam
se volksraad » met de professoren Obrie 
en Fabri. Dat was in 1893. 

Het was één der pogingen tot het vor
men van een vlaams-nationale part i j , 
over alle wijsgerige strekkingen heen, 
met als bazisprogramma het verwerven 
van alle taalkundige en politieke rech
ten voor het vlaamse volk. Toen in 1897 
een officier van de burgerwacht te Eeklo 
tegen de taalwet Heuvelmans in, weiger
de zijn manschappen in het Nederlands 
te kommanderen, trad Josson op. Hij 
Weid onmiddellijk aangehouden, doch 
onder druk van de verontwaardigde be
volking uit de gevangenis bevrijd. 

In 1899 brak de Boerenoorlog uit : de 
Engelsen hadden het gemunt op de Boe-
renrepublieken Oranje-Vrijstaat en de 
Zuid-Afrikaanse republiek (Transvaal) 
omdat er belangrijke goudmijnen ont
dekt waren. Josson trok op, als Rode-
<ruisverpleger aanvankelijk, later als ak-
.5f soldaat-vrijwilliger. 

Hij werd sekreLaris van generaal 
Smuts (de latere maarschalk Nan het 
Commonwelth, de Zuidafiikaanse Van 
Cauwelaert). 

1 i]dens die periode schreef hij een 
uitgebreide studie (900 blz.) over het 
zuid afrikaanse recht, zijn enige juri
disch werk trouwens. 

Hij werd door de Portugezen gevan
gen genomen en aan de Engelsen uitge
leverd, kwam in krijgsgevangenschap en 
Werd viijgelaten. T e r u g in Europa, zou 
hij sekretaiis worden \ a n dr. Le)ds, ge
zant van Transvaal. Zijn werkkracht 
grensde aan het ongelooflijke : in 1903 
kwam weer een werk van de pers, dat 
«Onthullingen over de belgische omwen
teling » heette en dat een massa doku-
mentatie over de muiterij van 18."0 ver
schafte. De waaiheid kwetst : hij kreeg 
last met nazaten van de 1830-muiters, de 
« resistance » van toen. Dat maakte hem 
alleen nog maar koppiger en verbetener 
en 11 ij richtte een piotestaktie in tegen 
de anti-nederlandse manifestatie die alle 
jaien gehouden weid op het Martelaren-
plein. 

Geduiende 10 jaar verzamelde Josson 
dokumentatie en vulde zijn boek van 
1903 aan, bi) zoverre dat hij in een VNerk 
van ca 900 bladzijden o\er de 122 fian-
se m\allen waarvan de Zuidelijke Ne
derlanden het slachtoffer waren tussen 
84.? en 1913, een uitvoerig relaas bracht. 
Het was een historisch werk, dat voor 
Vele geschiedschrijvers nadien een zeer 

rijke bron zou zijn. « Frankrijk, de eeu
wenoude vijand van Vlaanderen en Wal
lonië » was pas van de pers of de oor
log brak uit. Josson was niet duitsge-
zind en behoorde niet tot de radikalen 
en a-priori-onverzoenlijken. Toen hij in 
1914 langs de vaart wandelde te Lot, 
wees htj een duits officier erop dat de 
waarschuwingsbolden tegen ontplof
fingsgevaar alleen Duits en Frans waren 
en hij eiste een nederlandse tekst. T o e n 
de officier hem met de vertaling belast
te, antwoordde hij : « Als ge hier komt 
baas spelen, moet ge ook maar de taal 
van het volk kennen ». Waarop hij 
prompt met de gevangenis kennis maak
te. 

De flaminganten die de noodzaak tot 
een voortzetten van de rechtsstiijd in
zagen, groepeerden zich opnieuw. In 
Brussel waren het Reinhard en Josson 
die de « Vlaams-nationale Landsbond » 
stichtten. H u n s tandpunten waren ge
matigd, bij zoverre dat zij door voort
varende radikalen wel eens voor belgi-
cist werden gescholden. 

En dat was Josson zeker n i e t ! In 1917 
werd hij lid van de Raad van Vlaande
ren. Hij werd tot lid van het bureau 
gekozen, met onder zijn bevoegdheid de 
binnenlandse zaken. Later zou hij direk-
teur worden bij het Vlaams Ministerie 
van Onderwijs en professor in burger
lijk recht aan de vlaamse universiteit 
van Gent. Hij nam deel aan de werk
zaamheden van de « kommissie van ar
tikel 20 ». Dit artikel van de nieuwe 
taalwet zou het onderwijs in de brussel-
se scholen regelen. Taalinspektie werd 
ingevoerd en Josson ging zelf de juist
heid — of onjuistheid •— der gegevens 
kontroleren. Zijn aktiviteit als professor 
en direkteur aan het ministerie belette 
hem niet, nog steeds zijn taak als onver
moeibaar en strijdlustig publicist voort 
te zetten. Onder allerlei pseudoniemen 
schreef hij brochures en pamfletten, 
v\ aarv an het vlugschrift « Het vlaamse 
volk tegen de centralizerende en ver-

Josson was professor geweest aan' de « von Bissing ^-universiteit, gelijk de patriot-
ten de eerste nederlandstalige hogeschool noemden. In 1919 ging de gentse univer' 
siteit terug open : franstalig en « beschermd » door de hele belgische rijkswacht. 

Josson moest de weg der ballingschap op. 

fransende belgische staat » wel een der 
merkwaardigste was. 

Na de ineenstorting in 1918 trok Jos
son naar Breda : hij had tot op het laatst 
zijn aktiviteit voortgezet, zowel in het 
Ministerie als in de Raad van Vlaande
ren. Bij verstek tot vijftien jaar en tot 
het betalen van een hoge geldboete ver
oordeeld, keerde hij naar Brussel terug 
voor een herziening van zijn proces. Zijn 
voorheen aanzienlijk fortuin was sterk 
verminderd en hij trachtte voor zijn 
vrouw en drie kinderen nog te redden 
wat er overbleef. In het proces verde
digt hij zich, zonder ook maar enigszins 
van zijn overtuiging iets prijs te geven : 
zijn straf wordt teruggebracht op 5 jaar. 
Josson was echter al 65 en de hechtenis 
had zijn gezondheid geschaad, zodat 
men hem om gezondheidsredenen in 
voorlopige vrijheid stelde. 

Toen men hem daarna — toen hij 70 
jaar was — geschikt voor het celregiem 
verklaarde, wist men van overheidswege 
heel goed dat de oude man aan dat re
gime zou sterven. Ook Josson wist het 
en hij moest nu ten tweeden male de 
ballingschap aanvaarden. Zijn levens
wei k moest voltooid worden : stapels pa 
pier lagen gereed en hij vreesde zijn 
werk nooit te kunnen afmaken. O p zijn 
sterfbed beloofden zijn vrienden hem. 
ervoor te zorgen dat Jossons levenswerk 
zou verschijnen en zij hielden woord: 
door bemiddeling van Karel Angermiile 
verscheen « De 'Belgische Omwenteling 
van 1830 » in drie delen, na het over
lijden van de schrijver. 

Maurits Josson stierf in het Diaca 
nessenziekenhuis te Leiden op 15 de
cember 1927. Hij werd begraven op het 
Rhijnhofkeikhof in dezelfde stad. Uit 
X'laanderen en Nederland waren vele 
medesui]ders gekomen om een laatste 
hulde te brengen aan deze man die zijn 

hele leven, zijn fortuin en zijn kennis, 
alles wat hij aan geestelijke en materiele 
gaven bezat, had opgeofferd voor het 
recht van zijn volk. Aan zijn graf spra
ken mr. P.W. de Koning, prof. .Spcleers, 
Karel Angermiile, Rosa de Guchtenaere 
en Karel Watternaux : zij huldigden in 
Josson de Vlaming en Groot-Nederlan
der, de medestrijder tot de laatste dag 
en het laatste uur. 

Een paar jaar later zou het weekblad 
« Reinaert » de vergelijking maken tus
sen Josson en Van Cauwelaert. Het prin-
ciep der kommunikerende vaten is toe
passelijk op hen, zei het blad. Toen Van 
Cauwelaert arm was, was Josson rijk. 
Toen Van Cauwelaert rijk werd, werd 
Josson arm. Zo lopen de twee schake
ringen van het flamingantisme uiteen : 
het word-rijk-flamingantisme der belgi
sche' partij-trouwen en het nationalisme 
der volksgetrouwen. 

Wat Josson ons naliet, was meer dan 
een herinnering aan een leven vol strijd 
en offer : hij schonk ons een groots his
torisch werk over het ontstaan van een 
staat, die « centralizeiend en verfrans-
send » een ongeluk betekende voor het 
nederlandse volksdeel. Uit dit werk 
blijkt dat anti-nederlantlse, vreemde 
machten deze staat hebben gewild en in 
stand gehouden. Het zijn deze machten 
die nu nog de staat als een ceniralize-
rend en verfransend orgaan tegen ons 
volk opstellen. 

Wat Jossons' werk ook nu nog voor ons 
betekent, dat staat in de inleiding van 
zijn « Omwenteling van 1830 ». « Het 
enige dat wij vragen is dat de lezer « si
ne ira et studio » het boek leze en het 
vraagstuk onderzoeke zoals het voorge
steld werd, in de geest van waarheid en 
rechtzinnigheid. De lessen die eiuit vol
gen zullen aldus aan niemand ontg.ian ». 

JD. 
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TOEN ROKEN VE 
We weten allen dat de tabak uit Ame

rika afkomstig, hierheen gebracht door 
de navolgers van Kolombus. In 1511 be
richtte Pietro d'Anghiera dat de inboor
lingen van Guanahani tabaksbladeren in 
een maisblad rolden en het goedje zo 
oprookten. O p Haiti rookten de inboor
lingen tabak uit lange buizen, voorloop
ster van ons sinds het papieien mond
stuk in onbruik geraakt sigarettenpijp-
je. In Noord-Araerika rookten de India
nen tabak uit pijpen, terwijl de tabaks
bladeren ook als geneesmiddel werden 
gebruikt. Het was vooral in die hoeda
nigheid dat tabak naar Europa over
waaide, o.a. aanbevolen door de fraijse 
gezant in Portugal Jean Nicot, die over 
de heilkiachten van de tabak een ver
slag zond aan zijn vorstin, Katarina de 
Medici, die daarop haar zoon Frans I I 
tabak het snuiven tegen voortduiendc 
hoofdpijn. Het moet zijn dat het hielp 
want het werd weldra mode, tabak te 
snuiven. Van de totale hoeveelheid in 
Frankrijk ingevoerde en later geteelde 
tabak werden de 9-10 als snuiftabak ver-
biuikt . Langzamerhand verspreidde het 
roken en snuiven zich in Europa en het 
nam weldra zulk een uitbreiding, dat er 
belastingen op het roken werden gehe
ven en beperkende maatregelen werden 
getroffen. De eerste tabakstaks hieven de 
Engelsen onder Jakob I, die tegen de 
tabak was en het in een traktaat « dui
velskruid » noemde. T e n slotte werd 
verbod tot het telen \-an de tabaksplant 
in Engeland uitgevaardigd. Dit verbod 
hield stand tot... 1910. In Rusland trad 
men nog drastischer op en werd de neus 
van hem, die op tabak snui\en betrapt 
werd, zonder pardon afgesneden. Pas 
onder Peter de Grote werd het invoer
verbod op tabak opgeheven. 

In Turki je stond in 1605 de dood
straf op het roken en snuiven. Gewoon
lijk werd de straf omgezet in het door
boren van de neus en het inschuiven in 
dit doorboorde lichaamsdeel van de 
pijp, waarmee het slachtoffer op heter
daad van roken betxapt was. 

T e Rome stond zelfs de kerkelijke ban 
op het roken nadat de rookwoede ertoe 
geleid had dat men zelfs tijdens de kerk
diensten onvervaard pafte en de tabaks-
dampen zich met deze van de wieiook 
mengden. T e Bei lijn vaardigden in 1661 
de stadsmagistraat tien geboden uit : 
het waren bijzondere verbod^-bepalingen 
en door een toeval was het rookverbod 
het zesde in de rij ! Dat belette nauwe
lijks tweehonderd jaar later de pruisi-
sche koningen niet verstokte rokers te 
worden, waarbij vooral Frederik de Gro 
te zich onderscheidde, niet zozeer door 
het roken doch door de talloze tabaks
en snuifdozen die hij aan vrienden en 
relaties schonk. Toch vaardigde de 
« soldatenkoning » en filozofenvriend 
Frederik in 1764 een rookverbod op 
straat uit wegens het brandgevaar... , 

In onze tijd is het roken een algemeen 
verschijnsel. Ook de vrouwen roken, zij 
het in mindere mate dan mannen en 
ook niet algemeen. Het staat nog steeds 
niet dat een vrouw op straat o£ in open
bare gelegenheden rookt, hoewel men 
zich daaraan steeds minder schijnt te 
storen. Wanneer de vrouwen al roken 
dan zijn het doorgaans verstokte rook-
sters, kettingrokers die in niets voor de 
mannelijke rookkollega's moeten onder
doen. Toch geldt nog steeds een zeker 
vooroordeel tegen rokende vrouwen. 
Snuiftabak vond vroeger vooral bij vrou
wen gretig aftrek. 

Sinds men een verband heeft menen 
te kunnen leggen tussen roken en long
kanker wordt er voortdurend op het ge
vaar van het roken gewezen. Het is een 
feit dat veel roken bloedvatenziekten in 
de hand werkt en vandaar kortademig
heid, hoestbuien (de zogenaamde rokers-
hoest), haitziekten in de hand werkt. 

De producenten pogen deze vrees te
gen te gaan door het verspreiden van ni-

kotine-vrije tabak, het op de markt bren
gen van sigaretten met papieren mond
stuk (waarvan de toegeschreven eigen
schap : nikotine op te vangen, in de 
praktijk zeer weinig vertegenwoordigt 
tegenover de nog steeds ingeademende 
hoeveelheden nikotine), een verhoogde 
leklame (er heerst een ongenadige kon-
kuiTentie tussen de verschillende produ
centen) enz. T o t nog toe werden trou
wens geen indringende maatregelen te
gen het verspreiden en het gebruik van 
tabak getroffen. Zelfs de regelmatige 
taksverhogingen, die de prijs snel doen 
stijgen, kunnen de rokers niet van h u n 
rqj^en doen afzien. Wan t roken is voor
al een gewoonte. Het genot is bij over
dadig gebruik geen genot meer. 

In feite smaken alleen de eerste siga
retten, de volgende smaken steeds min
der, doch men rookt voort, ui t gewoon
te, ui t zenuwachtigheid. Eens dat men 
poogt de hoeveelheid sigaretten en pij
pen per dag te verminderen stelt men 
dra vast dat zulks niet lang duur t en dat 
men weldra opnieuw de 20 k 30 siaret-
ten per dag rookt. 

Wie werkelijk het roken wil vermin
deren moet er feitelijk radikaal mee op
houden. In dit verband werd reeds vast
gesteld dat vrouwen wilskrachtiger zijn 
dan mannen en veel vaker het roken op
geven en zelfs vermindeien dan de man
nen. Daarbij kan men gebruik maken 
van het innemen van middeltjes, die bij 
roken een afkeer van tabak verwekken, 
zoals er ook middelen bestaan, om bij 
drankzuchtigen een afkeer van alkohol 
te verwekken. Er zijn heel wat vrouwen 
die stiekum dergelijke middeltjes heb
ben gemengd in de koffie van de al te 
dranklustige echtgenoot. Het helpt een 
tijdje maar heeft geen definitieve uit
werking. 

Een ander kategorie rokers zijn zij, 
die alleen 's namiddags of 's avonds ro
ken, zelden of nooit overdag Ook dat 
IS een kwestie van zelfdiscipline en van 
gewoonte. 

In onze tijd schijnt een gevaarlijke 
konkurrent van de tabak do doping te 
zijn, onder haar vele vormen en die voor
al bij een zekere jeugd opgeld maakt : 
sterk verdovende middelen, sterk opwek
kende middelen, waarvan LSD het meest 
beruchte is geworden, na Marihuana 
e d.m. Daarin een remedie zien tegen het 
roken is natuurlijk absuid. 

Slordige rokers zijn vaak de wanhoop 
van de huisvrouw, die dagelijks met het 
borsteltje de plaatsen een beurt mag ge
ven waar de as morsende roker heeft ge
zeten of gestaan. Tenzij ze zelf rookt is 
dat vaak een element van spanning in 
het gezin, zonder dat we deze spanning 

DE BETOVERÖROÖTTIJO 
November, met de eerste vriesnachten, is de tijd van de verkoudhe

den, de niesbuien en de griepjes. Wij gaan die doorgaans te lijf met de 
zware wapens — de antibiotica — die de moderne geneeskunde ons ten 
dienst stelt. 

Betovergrootmoeder deed het anders : haa r keuken was tegelijker
tijd haar apoteek. In het receptenboek dat zij raadpleegde, werd er veel 
aandacht besteed aan hei maken van een hele reeks huismiddelt jes tegen 
de kleine en grote kwalen die toen — net als nu — goeddeels seizoenver
schijnselen waren. Laat ons bekijken, hoe zo een « Suypen voer eenen 
Crancken oft Siecken » er uitzag. 

Om te maeken een Suypen voer eenen Crancken oft Siecken Mensche. 
Neempt twee Doren van Eyeren of drie ende lutterken Bloemen. Dan 
temperet beyde ie samen seer wel onder een. Dan ghiet daer Wyn ofte 
Bier inne. Telcken Mael seere lutterkens ende tempert telcken daer me
de. Ende ghietter so veel Wyns ofte Biers inne tot dat U duenct dats ge-
noegh es. Dan doeter inne een Snede Boteren met wat Souts ende soe 
latet wel sieden. Maer het moet altijd gheruert werden toter Ttjt dat siet, 
want het sonde sitten ende vetberren ». 

moeten overdrijven. Is de huiskamer en 
het café nog steeds het meest ^ngewe-
zen (( rookhol », vroeger was in veel ate
liers en kantoren het roken verboden. 

Dit rookverbod is afgenomen en dat is 
uiteindelijk wel spijtig : want het was 
de enige gelegenheid voor veistokte ro-
keib om er eeu tijd mee uit te scheiden. 

Een elektrische tandenpoetser met ingebouwde waterstraal 
uu de V.S. 

het jongste snufje 

HEELNEDERLANDSE GEZINSSTUDIE 
Te Bieda gingen 2 en 3 november 

vlaams-Jiede) landse studiedagen door, 
ingelicht door de Nat,*jnale Konlakt-
hommissie voor gezinsbclangen tn 
Nederland en doMi de Bond van do
le en Jonge gezinnen. Dat luas een 
zeer konkiete vlaams-nedeilandse sa-
menwetking op sociaal, moreel en 
kultureel vlahj waatover men zich nis 
Vlaming slechts kan verheugen. De 
studiedagen stonden in het teken van 
een toekomstpeispeklief : het gezin 
in hel jaar 2000. Een van de beslui
ten van deze studiedagen zou men 
kunnen omschrijven als gloeiende 
veiantzvoonlelijkheid doch ook stij
gende kivetsbaaiheid van het gezin, 
veimits de ei\jlvtie wijst in de rich' 
ting van giotere openstelling op de 
maatschappij. Uiteiaard interesseert 
een dergelijke evolutie de vrouw pri-
monliaal. In dit veiband was het ie-

jeiaat van piof. Kiuithof zeer belang 
xuekkcnd. Hi] stelde dat een etiek, die 
icanrde-ooi delen geeft doch niet ver
gelijkt met het feitelijke mafeiiaal 
lot een onvolmaakte moiaal komt. 
Hl] meende 3 centiale icaaule-ooide
len te \>ndeischeiden : de seksualiteit 
is slechts zinvol loanneei ze geïnkor-
poieerd is in de liefdesrelatie, die op 
haar beuit slechts zinvol kan zijn in 
het hutcelijk, teiuujl dit laatste slechts 
zinvol wonll door de geboorte van 
kinderen. De gelee)de spieker meende 
rond het eerste een konscnsus mose-

o 

li]k te zien doch rond de livee ande
re een steeds gioler weidend veischil 
van \}j}valting te zien ontstaan, niet 
qua beginsel doch qua veiwezenlij-
king, waaibi] hij vooial de nadruk 
op de pluialistische diskus^ie en het 
betiekken van de jeugd legde. In dit 
laatste veiband was hij van mening 

dat de vooihchiing mil^ aanpassing 
aan de leeftijd zo vioeg mogelijk 
moet beginnen, liefst ongedwongen 
en spontaan. Het veislag van de dts-
kussies die daaiop volgden, stelde vast 
dat de studiedag niet voldoende de 
toeh>omsl van de gezinsevolulie had in 
het licht gesteld en dat qua vooi lich
ting hel gezin in de eeiste plaats komt 
en de school pas in tweede instantie, 
een standpunt dat we hier onlangs 
hebben vertolkt. 

Het ligt in de bedoelnig, deze heel-
nederlandse kontakten op het vlak 
van de gezinsstudie Ie vermenigvuldi
gen. We kunnen er ons als vlaamse 
vrouwen slechts om vei heugen, dat er 
eindelijk een getprek tussen Nooid 
en Zuid is op gang gekomen \)ver een 
zo belangrijk tema ah het gezin en 
zijn toekomst, ook omdat we van me
kaar zoveel kunnen leren doch daar
bij vaststellen, hoe steik de band nog 
steeds is in Heel-Nederland. 

H. 



Portugal is voor de meesten van ons een totaal onbekend land. Behalve het 
feit dat iedereen zowat weet, dat Lissabon de hoofdstad is en dat er sinds 
hiina een halve eeuw een korporatistisch regime is gevestigd (Salazar) ÏS 
daarmee ten onzent de Portugese kous af. Daarin schijnt echter sinds enkele 
tiid verandering te komen, niet alleen op literair doch ook op pikturaal vlak. 
De ' Portugese roman is trouwens pas sinds 1940 begonnen met een eerst 
bescheiden en zeer moeilijke penetratie in Europa en over de beeldende kun
sten in Portugal wisten we tot nog toe zo goed als niets. Is het toeval of wat 
dat de internationale belangstelling voor de portugese literatuur zowat samen
valt met een inspanning om de portugese beeldende kunsten meer bekend te 
maken ? Feit is dat men tans in Frankrijk en Engeland meer belangstelling 
voor de portugese literatuur waarneemt en dat een tentoonstelling als « 60 jaar 
portugese kunst », die te Brussel in het Paleis voor Schone Kunsten tot 26 
november te bezichtigen is, een zeldzaam geslaagd voorbeeld van overzichte
lijkheid als bijdrage van Portugal tot de ontwikkeling van de moderne kunst 
mag gewaardeerd worden. Met deze tentoonstelling heeft het P.V.S.K. op slag 
ook de slechte herinnering aan het nihilisme en de onbekwaamheid van 
« Jonge Britse Schilders » weggevaagd. Onderhavig historisch verantwoord 
overzicht, uitgebalaneeerd tot en met, is dan ook een bezoek overwaard, al 
was het maar om de vraag te stellen, of zoiets ook voor onze eigen kunst in 
het buitenland wordt gedaan, een vraag die we eerder negatief moeten beant
woorden, in die zin dat de selektie vaak zo eenzijdig wordt gedaan ten nadele 
van de vlaamse bijdrage en ten voordele van tweede- of derderangsfiguren 
uit het Brusselse. Met welk onevenwicht we niet diegenen belasten, die er 
niets mee te maken hebben, ons ministerie van Kuituur is inderdaad het Paleis 
voor Schone Kunsten niet. 

ONTDEKKING 

VAN PORTUGAL 

Behahe Aquilino Ribciio en Feneira de 
CastJO is de internationale weeiklank van 
de poitiigese liteiatuur voor 1940 gering ge
weest. Dit is sindsdien geleidelijk veranderd 
en geleidelijk heeft de poitugese roman een 
steeds groter weelklank gevonden, vooral 
door het neo-iealisrae. Dat wil niet zeggen 
dat daarom vandaag de poitugese roman 
gemeengoed zou zijn in Europa, ver van 
daar en ondanks het op het eerste gezicht 
cioenaaidig veischijnsel dat de moderne 
poitugese roman ook in Oost-Europa een 
V eerklank begint te vinden. 

Het stijgend sukses in Oost-Europa houdt 
tiouwens verband met de neo-realistische 
aksenten in de eigentijdse portugese litera-
ituur, waarvan Manuel Ferreira's recente ro
man « Het biood van de Exodus > (bij ons 
veten nog niet in het Nederlands vertaald) 
een type-voorbeeld is. Het is trouwens pa
radoksaal voor wie de werkelijke toestanden 
in Poilugal niet kent, dat het kulturele le
ven van dit volk zo nauw aansluit bij de 
giote moderne stiomingen, wat we strak 
ook in de beeldender kunst zullen vaststel 
len. Het wekt dan ook geen verbazing d 
de blitse essayist Aubiey Bell zeer onlan 
in een studie o\er de poitugese liteiatui r 
stelde « dat ^an alle kleine europese land( 
Portugal samen met Griekenland de lijks 
liteiatuur bezit ». Een stoute \ aststelling d e 
men echter begiijpt wanneer men het we k 
nagaat van Feinando Namoia, Alves Red( 1 
Castio Soiomenho, Cailos de Oleveiia, A 
tunes da Silva, Caidoso Piies en Manu l 
Ferreira, ^oolnoemd. 

Er zijn reeds vertalingen van ponuge 
romans en naar verwachtingen zullen de e 
veitalingen in stijgende lijn West- en Oo; 
Eiuopa bereiken. Het valt trouwens niet (. 
ontkennen dat ondanks zekere ideologiscl 
spanningsvelden de portugese instanties een 
inspanning doen om deze verspreiding in 
de liand te weiken. Dat kan men ook vast
stellen aan de hand van de tentoonstelling 
f 60 J.iar Poitiiacse Kmist ». 

PORTUGESE BEELDENDE KUNST 
Het ensemble dat tans in het Paleis voor 

Schone Kunsten te zien is werd samenge
bracht door vertegenwooidigers van de 
Stichting Calousté Gulbenkian en van het 
poriugees nationaal centrum voor informa
tie van poitugese zijde en door de hb. 
Emile Langui en Jan Van Lerberghe na
mens het ministeiie van Nationale Opvoe
ding en Kuituur resp. namens de tentoon-
stcümosmaatschappij van het Paleis voor 
Sdioiie Kunsten. Vier muzea, diie portugese 
en het Musée de l'Art Moderne te Parijs 
leenden uit hun bezit uit alsmede 25 parti-
kulicie veizamclaais en een poitugese staats-
sticluing. El zijn 117 weiken (schildeujen 
en beeldhouwcikcn) tentoongesteld. Deze 
tentoonstelling sluit aan bij o.a. deze ge
wijd aan Hendrik De Zeevaarder te Ant-
wcipen, « Het Juweel 1900 » te Biussel en 
andeie mitiatiexcn, genomen in het kader 
^an de belgisch-poiliigcse kulturele ak-
kooiden. 

Hel gaat o\er een peiiode \an bijna een 
eeuw, te beginnen met het natuialisme. 
Hoe/eei Pouugal ook dooi Sp.uije in de 
W'eiteuiopese belangstelling^- en levenssfeer 

is veidrongen, dit heelt niet belet dat Por
tugal niet latei dan de meeste europese lan
den aansloot bij de gïote stromingen. Hoe
wel schildeiend Portugal ook tot 1870 zich 
identificeerde met het lomantisme, het na
turalisme deed na dit jaar zijn intrede in 
Portugal teivvijl in Frankrijk reeds het im
pressionisme de kop opstak. De beeldhou
wer Soares dos Reis hakt aldus te Rome — 
sinds de 17de eeuw de klassieke scholing 
van alle portugese schilders — zijn « Uit
gewekene » in 1871, romantisch naturalisme 
en nog sterk klassiek \aii opvatting en al
lure. Vandaar vertrekt de nieuwe ontwikke
ling in de portugese beeldende kunsten, 
waarvan trouwens ook vandaag nog de ge
schiedenis niet is gemaakt. Waren de por

tugese schilders gehinderd in hun ontwik
keling en hun aansluiting, toch is hetgeen 
ze nadien reali/eeiden merkwaardig van 
peil en dal valt onmiddellijk in de expo-
zitie op. Hel is feitelijk een zelfde verschijn
sel als in de poitugese romanliteiatuur met 
dien verstande dat 1870 voor de schilder
kunst het keerpunt biengt, 1925-40 het keer
punt betekent voor de jxirtugese letterkun
de. Van dan af volgt de ontwikkeling het 
klassiek gevs orden schema : het ontstaan 
van gioepen met hun manifesten en tijd
sein iften, de onderlinge betiekkingen met 
de dichters en piozaschrijveis en de beïn
vloeding vanuit Frankrijk, die overwegend 
is geweest op de westerse beeldende kunsten 
van 1860 lot 1940, zonder evenwel de duit-
se expressionisten te vergeten. Het is ech
ter pas tussen 1907 en 1919 — beslissende 
jaien voor de westerse beeldende kunsten 
— dat de Portugezen zich op europees peil 
V ei hieven, onder verwaarlozing evenwel 
van het impressionisme. Dat verklaart 
waaiom er zo weinig impressionistische 
werken te noteren vallen, afgezien misschien 
van een Malhoa en een Reis. Zoals de data 
1870 en 1920 de afstand tussen de plasti
sche en literaire ontwikkeling aangeven in 
Portugal is het niet verwonderlijk dat pas 
na 1920 Portugal zijn literaire revolutie be
leeft, waai van de stoot werd gegeven door 
de groep « Oiphciis ». "r,,^«.n "J20 en 1930 

Kubistisch opgevat zelfportret van de in Bohenien geboren Biihomil Kubista, een 
der doeken tans in het Paleis voor Schone Kunsten geëxpozeerd tn het kader van 
« Het Kubisme te Praag » .• het ietwat grvmnige gezicht van het expressionistisch 
en analytisch kubisme uit Tsjecho-Slovakije, zeer overzichtelijk en logisch ensem
ble, samen niet de verzameling Kramer, die werken i an Braqite, Derain, Picasso 
en Henri Rousseau omvat. Samen met Portugese Kunst geeft ook « Het K.ihis-
tne te Praag » inzicht in de kunstproduktie van 'n klein land. Tot 27 decembei a.s. 

reisden heel wat portugese kunstenaars naai 
Parijs om er korte of lange tijd te v ei blij
ven. Ze namen er tot doel wat anderen vóór 
hen slechts als vertrekpunt hadden geno
men. Met de tweede wereldoorlog en zijn 
ingrijpende sociale verandeiingen en niet 
het minst met de afbraak der gren/en zou 
de ontwikkeling van de poitugese knust als 
aansluiting bij de grote stromingen nog 
eens zo vlug gaan. De abstrakte kunst, het 
neo-realisme en het surrealisme doen hun 
intrede, al hadden reeds rond 1910 poitu
gese kunstenaars als Aniadeoa de Souza-Car-
dosa en Santa-Rita Pintor kubistische en 
futuristisch-abstrakte werken geschildeid. 
Ook de vierde generatie, die na 1950 in de 
portugese kunst aan bod komt, zoekt inspi
ratie in de grote europese centia, echter 
niet langer meer als zoekers naar een tech
niek dan wel uit zucht naar geestelijke aan
sluiting. 

PROMINENTEN 
Deze uiteraaid onvolledige schets stelt 

ons ook niet in staat de tentoonstelling ten 
volle recht te laten wedervaren. We moeten 
ons beperken tot topfiguren als daai zijn 
Silva Portes (knap portrettist, nog aanslui
tend bij de giote ibeiische uaditie) e\enah 
Columbano, die met /ipi poiiui \ m de 
dichter Texeira de Pascoaes aan Reiioir 
doet denken terwijl Heniique Poiisao met 
zijn genreportretten, waarin vooral de siof-
schildering opvalt, aan onze eisen mccsieis 
doet teiugdenken. Sousa I ()|n s /uv /il's 
op het eerste gezicht een poiuigtsi Rik 
Wouters genoemd kunnen woidcn, altans 
toch met zijn poiliet van een dame. die 
wonderwel aan het bijna enige model \an 
Wouters gelijkt, diens viouw Nel. Fiancis-
co Smith vertegenwooidigt de naïeve siitk-
king, met koloristisch zeer aanlrekkehiki tn 
frisse schilderijen, Eduardo Viana (du i.iar 
gestorven) is een krachtig kolorisl, mei cx-
pressionistisdie tendenzen (ook poëtisib \.ui 
inslag). Francisco Franco veitoont fianse 
invloeden als beeldhouv\er. met \madeo de 
Souza-Cardoso zitten we volop in hei ku
bisme en de kollages, teiv\i)l daaienicgen 
Abel Manta bijna klassieke geiucstukkcii 
schildert. Doidio Gomes vertoont de \lak-
bewogenheid van een Vlaeminck, doch min
der verscheurd, Alamada Neigios' pon iet 
van de dichter Fernando Pessoa is een bij
na volmaakt voorbeeld van evenwicht en 
soberheid en zou licht met een piodukt 
van de « neue Sachlichkeit » kunnen \er-
ward worden. Antonio Soares is een i listi
ger Kees Van Dongen als modieuse poiliet-
tist. Lino Antonio een subtiel koloiist. Sa
rah Alfonso een monumentaal aandoende 
« peintre naif », Dominguez Alvarez een 
typische expressionist, Antonio Pedro een 
uitgesproken surrealist, die het echter niet 
haalt bij de sintese en de koloristisch plas
tische harmonie en rust van Eduardo Luiz 
of zelfs bij de steviger surrealistische kon-
strukties van Antionio Dacosta. 

Abstraherend en bepaald « vlaaras » aan
doend is J«lio Resende, koloiistisch raffi
nement treffen we aan bij Si Nogiieira, 
Fernando de Azevedo, Julio Pomar (zeer 
suggestieve kompozities) Antonio Qiiadros 
(een verrukkelijk doek «Het blauwe paard») 
en José Escada. 

De portugese beelhouwers onderscheiden 
zich niet speciaal, ook hier bepalen ze de 
plastische ontwikkeling en waadde niet van 
het geheel, integendeel. 

Als overzichtelijk ensemble, dat inzicht 
verschaft in de plastische evolutie van een 
ons bijna totaal onbekend land is « 60 jaar 
portugese kunst » ook qua prezentalie en 
indeling een meevaller. Een zeer mooie 
katalogus met een verklarend historisch 
overzicht is verkrijgbaar De nedcrlandse 
versie werd bezorgd door de h. B. Lebacq 
van de belgische ambassade to Lissaboïu 

R. CORTY. 
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« De Smaak van de Macht » is de titel van een roman van een der meesl-gelezen 
moderne tsjecbische auteurs, Ladislav Mnacko. Het boek beschrijft de evolutie 
van een arbeider tot partij-funktionaris en diktator. Een sleutelroman? Inder-
dm^, want achter de romanfiguur is zonder veel moeite de gestorven Isjechische 
diklKtto) Klement Goltwald te erkennen. Zijn opvolger, Novotny, verbood het 
boek. Mnacko publiceerde het in het Westen en het werd in vele talen — ook in 

lad is lav m n a c k o 
het Nederlajids — vertaald. Gevolg? Hij werd van zijn staatsburgerschap beroofd 
en moest naar het Westen vluchten : hij verblijft momenteel in Israël. 
De spanningen tussen kunstenaars en intellektuelen enerzijds en het kommunis-
tische regime anderzijds zijn achter het IJzeren Gordijn geen nieuws meer en wij 
welen ook hoe ze gewoonlijk opgelost worden. Pasternak, Soljenitsin, Hlasko, Dji-
las, Mihajlov zijn slechts enkele namen uit een lange reeks. 

De « ontburgerlijking » van Mnacko is 
echter geen alleenstaand feit. Wie enigs
zins met de achtergronden, met de ver
houdingen tussen-politiek en kui tuur in 

FONOPLATEN -
RUBRIEK 
5. IRAKZ SCHUBERT : 
SYMFONIEËN 

(Cassette met 3 langspeelplaten te
gen 1.250 fr. in plaats van 1.775 fr.). 

De veelzijdige dirigent Wolfgang 
Sauinllisrh, heeft de 7iieuxt'e en origi
nele baziitekstcn zoals ze werden uit-
gegnien door de Internationale Schu-
bertz'erenigiiig ria\twgezet gevolgd. 
Hel stielvaardige Dresdener Staats
orkest sjjeelt dan ook S bestaande 
symjoniecu (van de 10 gekende) en 
2 « ouverturen in Italiaanse stijl > 
x'an Srhubert op een wijze die verrast. 
Het g,\jndig onderzoek der muziek-
juii til uren heeft inderdaad aan het 
lubt gebtacht dat souuuige delen 
steeds verkeerd werden geïnterpre-
tct'id. De nieuwe, en juiste vcrtolkijig 
i^ccft ann Schubert's symfonische mu-
-Jek een ongekende kracht en diepte. 

De globale uilvoering mag dan ook 
terecht als een 'standaardtverk be-
\(hoini'd u'otden. 

\ tl deze uilguve, zeer homogeen 
'looi hel feil dat alle XL'erken door een 
-rijde oikcst onder dezelfde leiding 
worden gebtacht. kan men Schubert 
•nel mee) met dezelfde t>gen bezien 
Ills t'oothern : behalve als wonderbare 
schepper van eeuu'ige liederen ver
dient hij ook zijn plaats bij de groot-

I I s. /; / ( , / / ; 

lOHANNES PASSIE 

(Cassette met 3 stereoplaten tegen 
de prijs T'rt" "^" '•• iv plants van 1.065 
ir-). 

Toen u// tn 1966 onze plalenru 
briek begonnen, was het eerste be-
sj»oken werk de Johannes Passie van 
liaih. Bovendien betrof hel toen een 
uitvoering die gedeeltelijk door de
zelfde kunstenaars iverd gebracht. 
Philips heeft een beioep gedaan op 
het koncertgebouworkest van Amster
dam, en liet groot omroepkoor van 
de Nederlandse Radio-unie, onder 
leiding van Eugen Jochum. Als sob's 
ten klinkende namen. 

Sedert Mendelssohn de Maltheus 
passie terug aan de vergetelheid ont
rukte, bleef de tweede iK>lledig be-
xcaarde passie, die volgens Johannes, 
in de schaduw. Gelukkig is hierin een 
kentering gekomen. Volgens sommige 
kenners moet ze zelfs hoger aange
slagen worden dan de overigens le-
techl beroemde Mattheuspassie. Haar 
slruktuur, evenwichtig uitgebouwd 
zoals steeds bij Bach, de buitenge
woon bewogen koorzangen, de sobere 
maar uiterst expressieve begeleiding 
van de tekiten, maken van dit mees
terwerk een schitterende parel aan de 
htMn van hel Barlise genie. 

.S l'EF. 

landen als Polen en Tsjecho-Slowakije, 
vertrouwd is laat zich niet misleiden 
door de schijnbare jovialiteit en het ver
nisje vrijheid dat de breeddenkende 
« westerling » moet gunstig stemmen. 
De gewezen nederlandse minister van 
buitenlandse zaken Van Kleffens zei om
trent de oostelijke politiek van koëxis-
tentie en dooi in een tclevizie-interview 
voor een paar weken enkele behartens-
waardige dingen. Maar ja, wat is Van 
Kleffens met zijn halve eeuw ervaring 
tegenover Harmei ? 

Feit is, dat in de poolse en tsjecbische 
filmwereld vooral de spanningen meer 
en meer toenamen. Na het afzetten van 
Kroestsjef nam de destalinizatie een ein
de : de censuur werd scherper, hel beetje 
geestelijke vrijheid werd opnieuw ontno
men. Svetlana Stalina beklemtoonde de
ze evolutie in haar interview voor de 
amerikaanse televi/ie. De satellieten volg
den natuurlijk deze evolutie. Tsjecho-
Slowakije stelde J i i i Hendrych als kul-
tuuropzichter aan. Deze strakke dogma
ticus had in eigen familie reeds moei
lijkheden gehad met het vei-zet der in
telligentsia : zijn dochter gaf haar 
vriend, de schrijver Benès, inside-infor 
mat ion over wat er zoal in hogere par-
tijregionen gebeurde. Benès schreef daar
over in een buitenlandse krant en vloog 
prompt vijf jaar de gevangenis in. 

De schrijvers proicsteenlen tegen de 

toenemende vrijheidsbeperkingen. No
votny en Hendry<k antwoordden met 
verscherpte maatregelen en met een kam
panje tegen de intelligentsia. Schrijvers 
als Vaculic, Klima en Havel werden on
der toezicht gesteld, hun werk werd ver
boden en zij werden uit de partij gesio-
ten. De schrijversvereniging werd het 
blad (( Literaturni Noviny » ontnomen 
en de redakties van de kranten werden 
« uitgezuiverd ». Mnacko, eveneens be
dreigd, kon vluchten. Hij wil nu de tse-
jechische regering voor het Internatio
naal Gerechlsiiof te Den Haag dagen. 

Het gaat in het geval Mnacko, even
als in het geval van zovele andere ge
vluchte of gevangen auteurs van alle na
tionaliteiten — Duitsers, Polen, Russen, 
Hongaren, Tsjechen, Zuid-Slaven — niet 
om « fascisten » of « kapitalisten n, maar 
om mensen die overtuigd kommunist 
waren. Zij hebben zich echter niet kun
nen neerleggen bij de onmenselijkheid, 
bij de geeslelijk-beklcnnnende, vrijheid-
dodende atmosfeer van het regime. 

Of de diktatoren Novotny of Gomoel-
ka, Ulbri tht of Kadar, T i t o of Castro 
heten : zij hebben alle met elkaar ge
meen deze vrees voor de vrijheid die de 
geest voor zich opeist, en die een vrees 
voor de waarheid is. 

« De vrijheid beslaat alleen daar, 
waar men niet over haar moet spreken ». 
zei de tsjechische auteur Vaculic. 

BRUSSELS 

KAMERTONEEL 

In onze tijd is het een waagspel 
l'otidels « Adam in Ballingschap » 
Ie spelen, gezien het gekende gegeven, 
de abstraktheid eivan, de taal en de 
opvattingen van Vondel en die niet 
meer aan onze geestesgesteldheid be-
anlu'oorden, hij m\jge dan nog gel
den als de meester van de stemmings
uitdrukkingswijze. 

Het Buissels Kamertoneel heeft 
liet aangedurfd tnet talent,ovct tuiging 
en sukses, vooral te danken aan de 
zeer persoonlijke regie van Johan 
Van der Braclit, die de Engelen en 
de Duivelen niet als zodanig be
schouwt, maar als simbolen, 7il. als 
« afbeeldingen van menselijke mo
tieven, gestalten van menselijke hoop 
en wanhoop >, hetgeen hij duidelijk 
maakt dooi éénzelfde akteur én duivel 
én engel Ie laten spelen (hetgeen 
••\>or dit kleine gezelschap uitstekend 
past.') Zowel in de personages, als in 
de stijl en de zegging, en in de kof-
tiiuins en de kennisboom, heeft hi] 
deze peisoonlijke, geduifde en ge
slaagde opvatting doorgedreven. 

Dat de vertoning plaats had in de 
hrypte onder de Baziliek, i.d.p.v. in 
het Vita-zaallje, waar er anders ge
speeld wordt, bracht een zeker atmos
feer mee, maar de simboliek hiervan 
ontsnapt ons. 

Misschien xeordl er teveel volk ver
wacht — 3ünj5 bij de première — dal 
onmogelijk in het kleine zaaltje zou 
plaats vinden ? 

Van het talent en de toewijding 
van het gezelschap zijn ree allen over
tuigd. We gaan geen afzonderlijke 
pluimpjes uildelen en vernoemen als 
Adam en Eva « of de evolutie van 
een gotiden droom naar grauxee wer
kelijkheid » : Jos Houben en Mia 
Van Roy, en als Lucifer, Wachten-
gelen, Gabriel, Rafael, Asmodee, Be
lial en Uriel < elementen van licht 
en duisternis » : Lieve Berens, Nicole 
Delvaux en Willy De Smedt. 

TONEEL TE 
BRUSSEL 

BEURSSCHOUWBURG 

Op het programma van de Maxi-
zaal staat de Itele maand november 
« De HKindeti » van Tone Brulin, één 
aanval vol minachting en haat op 
Zuid-Afrika, met alle overdrijvitigen 
vandien. We begrijpen dat er in Zuid-
Afiika — zolang de apartheid zal be
staan — zekere toestanden nog niet in 
overeenstemming zijn met de alge
mene begrippen, maar dezelfde toe
standen bestaan ook elders : waarom 
zijn het steeds dezelfde zondebokken 
die het moeten ontgelden ? 

Dramatisch is er wel stof aamvezig, 
melodramatisch niet minder ! Het fa
miliedrama, dat tussen de hatelijh-
heden veriueven is, is versleten tot op 
de draad ! Het best gelukt zijn een 
paar per^nages, andere zijn gestereo-
tipeerde, stationaire figuren. 

Het geheel is een pamflet vol 
wrok met tot op de spits gedreven 
aanklachten. Een pamflet lokt tegen
spraak uit. De heer Badenhorst, kul-
tnurattaché van de Republiek van 
Zuid-Afrika, zorgde hiervoor met een 
ander pamflet, waarin hij een reeks 
opmerkingen maakt : onbetwistbaar 
slaat hij spijkers met koppen, met on
tegensprekelijke getalleii en gegevens 
die de meeste door Brulin aangehaal
de feiten wegvagen. 

Over dergelijk toneelspel kan tot in 
het oneindigde gejMjlemizeerd wor
den. 

De Beursschouwburg had het beter 
niet moeten vertonen. De tussenkomst 
van de heer Badenhorst toonde ook 
de keerzijde wat dan door tussen 
komst van de schouxvburgdirektie zelf 
l.a.x). de toeschouxvers gebextrde. 

j.r. 
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Maiia Lec'ma (Jemnne Sc!ier\erneU) — Poc:ie 'm 625 Ujnen — 
zondag 19 november om 22ii25 Biussel Nederlands. 

THE OLD MAN OF HOY 
J)t/c B B C dokunieiitaiic 

\c i tc l t o \ t i de adembeneniciuL 
bckluninmo \ an een dei mot i 
li)kste beigioppcn \ a n Lnge 
land En als ^^e het o \er beig 
toppen hebben, dan is dat zeei 
relatief \ermits h i | slechts een 
goeie n o m hoog reikt Desniet 
temin be-i^eeide een der beklim 
meis dat de Old Man o£ H o ) , 
zoals de top \ \o id t genoemd, 
een der hardste dobbers \\as die 
lil) ooit had meegemaakt, de be 
sti)ging \ a n de be iu th te Mat 
Ui hoi a inbegiepeu. 

Als men bedenkt dat al het 
materiaal voor de/e film ook 
moest worden meegesleept kan 
11 /ich indenken dat hel geen 
zondaguitstapje is geuoiden 
Aooi de leden van deze klim 
pa i t i j . 

( /ondag 19 november - 14 
uur 30 - Biussel N e d ) . 

FLEADH CEOIL NA 
EIREANN 

l i k jaai in de pinkstcilijd or 
gTiii/eien de le ien in een van 
h u n steden het Folkloicfestisal 
van de gouden ha ip In 196o 
\ ie l de keuze op Dubl in De ler-
se televizie vsijdde aan deze ge-
b tu i ten i s de rolprent die u deze 
iiaiiuddag te zien kiijgt. / i ] 
staat 111 liet teken van de in
heemse muziek, V ei tolkt en be-
liiisteid dooi le ien in vakaiuie-
stcmmmg, want op die dagen 
rec i iu ledeicea vuj BuUcn de 
gcbiuikclijke toespiakcn en 
plcthtiglieden vsoidt het volka-
hed alle eei gegeven . uit de ne
gentiende eeuw dagtekent het 
mooie An Dioughnean ot De 
pi unnensiiuik, een hcfdeslicd 
op subtiele wi]/e veitolkt door 
Dolly Mac Dohan evenals 1 he 
oiange lil), de oianje lelietjes 
\An dalen Pittige titels dragen 
de oude dansvs ijsjes . T h e r<un-
bliiii» pi t thtoik of De v\ande 
lende voik en Jackson's mor 
ning biusb, de boistel van Jatk-

7ij VNeulen veitaald dooi D\v}er 
Jovce 

(/onda<T 19 november - 17 
uut 15 - Buisscl \ c d ) . 

HOE SOET IS 'T 
BECGIjNTIENS LEEVEN 

I l t t begijnhof van l u i u h o u t 
is een pleinbegijiihof m tegen 
stelling mt l dc/e \An Liei of 
Dicst die als miniatuuistadjes 
gloeiden In dit folkloiepio-
giamma woiden alleilei facet 
ten van het kempense Hof be 
licht De volle aandacht gaat 
naai het nedeiig leventje van 
de begijnen Zij brengen de dag 
m VI oomheid door, maar moe
ten ook m hun eigen onder
houd V OOI zien Vroeger bakten 
ZIJ hosties of maakicn tu in 

houtse kant Religieus knip 
vvcik is een tipische volkskunst, 
die eertijds door de begijntjes 
werd beoefend Vanzellspie-
kcnd wordt ook het kleine, 
maar inteiessante muzetim be
zocht Het turnhoutse begijn
hof inspireerde kunstschildeis 
en letterkundigen « Zusteike 
Begijn », het bekende gedicht 
van pater Heerackeis, vond al 
daar zijn ooisprons^ Boven
dien maken we kennis met het 
simpele ontspanningsleven van 
tie/e vrome, halfreligieuze vrou 
wen ZIJ vinden hun geluk in 
de eenvoud Een begijntje ver 
tolkt enkele liedjes met kris
talhelder stemmeke Dit pro 
giamma werd samengesteld en 
veiwezenlijkt door l i a n s Ver 
stieken 

(Maandag 20 november 19 
uui 25 Brussel Ncd ). 

HET ZUIDEN 
Dii spil van Julicn Green, 

V Cl la lid door Max Nord vvoidt 
u aangeboden zoals het vooi de 
caineia s van de nedeilandse 
televizie (AVRO) weid geiegis 
secrd door Waker van der 
k a m p m een dekor ontworpen 
dooi C or Hermeier De frans 
amerikaaiise auteur Julien 
Gieen die vooial als roiii in 
schrijver naam maakte, laat zijn 
« Zuiden » starten in de late 
avond van 12 april 1861 O p 
dat ogenblik knalde het eerste 
schot m de amenkaanse ooilog 
tussen ISooid en Zuid l e g e n 
de achtergrond van de stiijd 
om de vrijlating van de slaven 
plaatst de auieui niet alleen 
een reeks konflikten rondom 
wat WIJ nu rassendiskiimin Uie 
zouden noemen, maar ook ron 
dom de pijnlijke zelfontdek
king van een jong pools officier 
il IC moet kiezen tussen twee mo
gelijke geliefden, waaibij laten
te honiosexualiteit hem zijn 
noodlot doet ontmoeten Er 
v\oidt Green vaak het verwijt 
gemaakt dat zijn toneel teveel 
op gediamatizeerde lomans 
lijkt Daar kan u vanavond zelf 
over oordelen Feit is dat Green 
het gegeven van Het Zuiden 
gebiuikt heeft als stof nu eens 
voor een loman en dan weer 
voor toneel Uiteindelijk ha ilt 
deze laatste vorm het. 

(Dinsdag 21 november 20 
uur 25 - Brussel Ned-). 

DE DOOD VAN 
ENCELBERT DOLLFUSS 

Van de beierse televizie ziet u 
vanavond een historisch televi 
ziespel — in een reeks over po 
litieke moorden — over de in 
juli 1934 veimoordc oosteniijk 
se bondskanselier Engelbei t 
Dollfuss, naar het boek van Pe 
tei Adler De auteur, die ook 
naam heeft gemaakt met meer 
dere televiziespelen, steunde op 
dokumenten, veislagen en op 
de uitlatingen van ooggetuigen 
om deze geschiedenis van een 
verraden staatsgreep tegen een 
ni ichteloze dikta tuur neer te 
schrijven We bevinden ons 
in de periode tussen de twee 
wereldooilogen Ebonomisrfi is 
Oostenrijk erg verzwakt en po 
litiek IS het land verdeeld tus 
sen de konseivatieve katolieke 
knstehjk sociale partij en de 
sociaal demokraten die ook 
voorstanders zijn van aanslui 
ting bij Duitsland In 19 i2 
wordt Engelbei t Dollfuss Icidfr 
van de kristelijk sociale pai 
tij, kanselier en slaagt er na een 
ernstige legeringskrizis in et i 
koalit ieiegenng samen te stel 
len De scherpe aanvallen van 
de oppozitie brengen hem er in 
1933 toe een half fascistische 
dikta tuur in te stellen Aan het 
hoofd van het Vaterlandisclie 

I lont tracht hij aan de ene kant 
de sociaal - demokiaten, a m de 
andere kant de nationaal so 
cialisten het hoofd te bieden en 
tevens de onafhankelijkheid 
van de natie te verdedigen 
Vaak ziet hij zich gedwongen 
geweld te gebruiken O p 25 ju 
II 1934 doen de nationaal so-
cal is ten een greep naar de 
macht en schieten in de bonds 
kanselarij Dollfuss neer De 
putsch was weliswaar ven aden 
maar een reeks toevallige en 
tiagikomische misverstanden 
stonden tijdig en doeltreffend 
ingrijpen iii de weg De staats 
gieep liep tenslotte op een fias
co uit en Hit ier moest zich stra 
tegisch terugtrekken De ensce-
nei ing van het stuk is van Franz 
Wir th , in de hoofdrollen spe
len Kurt Zips als Dollfuss, Han 
nes Schiel als Fey, Rudolf Lenz 
als Schuschnig, later de opvol
ger van Dollfuss en Bert ro i ic l l 
als Planetia, zijn mooidenaar 

(Vujdag 24 november - 20 
uui 25 - Brussel N e d ) . 

Hoe soi Jee\en, film van Fraw; Vei<!treken, 
maandag 20 no\embet om 19u25 - Brussel Nederlands. 

Op de Vlaamse TV 
ZONDAG 19 NOVEMBER 
11 00 Euchonstievierrng — 14 00 
Voor boer en tuinder — H 30 The Old 
man of Hoy, documentaire — 15 10 
De zoon van de Saharo (4e o f l Y — 
15 25 Binnen en buiten — 17 15 
Fleadh Ceoil no Eireonn — 18 30 Klem 
k le in k leu ler t ie — 18 50 Piste Var iete 
programmo — 19 30 Liefde onder het 
dak 3e af l De onversaagde — 19 55 
Mededelingen — 20 00 TV n euws — 
20 15 Sportweekend — 20 40 Een 
avond in Wenen Van Johonn Strauss to t 
Robert Stolz Ui tzending van het eerste 
deel — 21 35 ' Premiere mogozine — 
22 25 Poëzie in 625 l i inen — 22 50 : 
TV nieuws 

MAANDAG 20 NOVEMBER 
14 05 Schooltelevisie — 18 55 Zand -
mannet ie — 19 20 Hobo de kle ne 
zwerver 2 I e o f l — 19 25 Hoe soet is 
' t beggiintiens leevon — 19 52 Mede 
del ingen De Weerman — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 De vluchtel ing 19e of l 
De verkeerde man — 21 15 Ten huize 
van Lt Generaol Th el — 22 05 Gast-
programma De Kathol ieke gedochte en 
oct ie — 22 35 . TV nieuws. 

DINSDAG 21 NOVEMBER 
14 05 Schooltelevis e — 18 00 • School
televisie — 18 55 • Zondmannet ie — 
19 0 0 : Tienerklanken — 19 35 Kwort-
Eefje — 19 52 Mededelingen - Hier 
spreekt mer> Nederlands — 20 00 • TV-
nieuws — 20 25 Het Zuiden Spel van 
i u l i en Green — 22 05 . Medium — 
22 35 . TV-nieuw». 

WOENSDAG 22 NOVEMBER 
17 00 Televsum — 18 25 Schooltele^^ 
visie — 18 55 Zondmonnpf ie — 19 00 } 
W e weet w nt i — 19 25 Arena —£" 
19 52 Mededelingen - De Weerman — 
20 00 TV niouws — 20 25 KruisendO 
woorden — 20 55 Panorama — 22 05 : 
Gastprogrommo Het vri ie woord Leken-
moraol en fi losofie — 22 35 , T V -
nieuws 

DONDERDAG 23 NOVEMBER 
M 05 Schooltelevisie — 18 55 Zond 
mannet ie — 19 0 O Zorro 11e af l De 
valse Zorro — 19 25 Tienerklonken — 
19 52 Mededelingen Hier spreekt men 
Nederlonds — 20 00 TV n euws — 
20 25 Sherlock Holmes Tweede af leve
ring Ma inegehe men — 21 15 Ana» 
tomie von België De havens Deet 2 ; 
Gent Zoebruooe IJmuiden en Rotterdonn 
— 22 15 Preniore — 22 45 TV nieuws. 

VRIJDAG 24 NOVEMBER 
14 05 Schoolteevisie — 18 55 Zond 
mannet ie — 19 00 Filmmu'^eum van da 
schaterlach Een toeval l ige he d — 19 10 
Ztet u er wat in ? — 19 35 Zoekl icht 
•— 19 52 Mededel ngen De Weerman 
~ 20 00 TV n euws — 20 25 Dö 
dood von Engelbert Dolfuss — 21 50 : 
TV nieuws — 22 00 Dubbelconcerto 
Eerste gezamenlt ik publiek optreden van 
Vladimtr Askenazy en Daniel Barenboim 

ZATERDAG 18 NOVEMBER 
13 00 Rechl streek"^e reportage van dö 
aankomst von Sinterklaas in de Noord
hollandse havenplaats Medembhk — 
16 00 Vo lksun tvers i te i t— 18 55 Zond 
mannet ie — 19 00 Flipper 67e af l ; 
Een werkie voor Sandy — 19 25 A u t o -
roma — >9 52 Mededelingen H er 
spreekt men Nederlonds — 20 00 TV-
nieuws — 20 75 De f losoof von Hagem 
— 21 10 Canzonissimo — 22 00 Echo 
— 22 30 GeheHTie opdracht 4e af l : 
De diamant — 23 20 , TV nieuws 

Onze seiektie 
ZATERDAG 18 NOVEMBER 

22 10 NEDERLAND 1 

FILM V A N ALFRED HITCHCOCK 
22 05 NEDERLAND II 
KINDEREN BIJ DORUS 
Ontspanningsprogramma met DoruS. 

ZONDAG 19 NOVEMBER 

22 25 BRUSSEL NED. 
MARIA LECINA 
van J W F Werumeus Buning 
21 35 Ni^DERLAND 1 
EUROPA 
Dokumentair programma 
20 35 FRANKRIJK I 
LA FEMME MODELE 
Film van V ncente Minel l i 
20 15 DUITSLAND 1 
DRAUSSEN VOR DER TUER 
van Wol fgang Borchert 

MAANDAG 20 NOVEMBER 

21 15 BRUSSEL I 
TEN HUIZE V A N 
Lt Generaal Thiel 
20 40 FRANKRIJK 1 
PAS UNE SECONDE A PERDRE 

DINSDAG 21 NOVEMBER 

20 25 BRUSSEL NED 
HET ZUIDEN 
Spel van Jul ien Green. 
20 45 NEDERLAND 1 
INDONESIË 
Dokumentaire f i lm 
20 30 DUITSLAND 11 
IM SCHATTEN 
DER WELTREVOLUTION 
Het Kremlin en de verdel ing van 
Duitsland 1945 - 1955. 

WOENSDAG 22 NOVEMBER 

20 35 NEDERLAND I 
LE BATEAU D EMILE 
Film 
22 15 NEDERLAND I 

DALLAS 
Dokumentaire f i lm . 

DONDERDAG 23 NOVEMBER 

21 15 BRUSSEL NED 
ANATOMIE V A N BELGIË 
De havens ( I I ) 
Een onderzoek door Maurice Do 
Wilde 
20 55 NEDERLAND I 
INTERVIEW EN MONOLOOG 
« NOEM M J GEEN NIKKER » 
20 15 DUITSLAND I 
BLIK OP HET JAAR 2000 

VRIJDAG 24 NOVEMBER 

20 25 BRUSSEL NED 
06 DOOD 
V A N ENGELBERT DOLFUSS 
Spel dok umentarre 
20 30 BRUSSEL FRANS 
MORT D UN COMMtS VOYAGEUUR 
v*n Arthur MiHef. 
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FRANSE TROFEE 
Verleden j aa r werd, overver-

diend en eigenlijk al te laat, 
de trofee voor sportverdienste , 
toegekend aan onze bil jartkam-
pioen Raymond Ceulemans. 
Hij heeft, zoals dat past , da t 
pracht ig — en zwaar — s tuk 
tentoongesteld tussen wat plan
ten en bloemen in zijn zaak te 
Grobbendonk. En kijk, op ze
ke re dag was de trofee gaan 
vliegen. 

Ceulemans heeft daar niet 
veel d ruk te over gemaakt , 
wan t hij werd al r ap verwit
t igd dat het niet om een dief
stal ging, want dat hij zijn tro
fee na enkele dagen zou terug
krijgen. Wat ook gebeurde. 

De ontleners waren, naar het 
schijnt, l imburgse s tudenten, 
die met hun « diefstal » de aan
dacht wilden vestigen op de 
franstalige onderschrif ten op 
de trofee. En in « 't passant » 
op een sportmanifestat ie die 
zij hadden voorbereid. 

Wij hebben in de kran t een 
foto gezien van de «gelukkige» 
Raymond, met het 50 kgr. zwa
re s tuk in zijn a rmen geprangd. 
Hij had er precies meer last 
mee dan met zijn keu. 

Alles is dus weer in kannen 
en kruiken. Ceulemans heeft 
zijn bezit terug, en wij weten 
nu dat er op die trofee fransta
lige opschriften voorkomen. 
Wij vinden het fijn dat Ceule
m a n s het allemaal zo sportief 
heeft opgenomen. 

RECEPTIE 
Verleden week heeft mini

s te r Van Elslande een stel 
sport lui ontvangen, wereld
kampioenen en andere verdien
stelijke propagandis ten van de 
neder landse kui tuur . 

Over het algemeen voelen 

wij niet veel voor dergelijke re
cepties, omdat het doorgaans 
niet de verdiensteli jksten zijn, 
die daar ontvangen worden. Zo 
zijn voor ons, in dit geval, niet 
de wereldkampioenen en ge-
lijkgestelden, de werkeli jke 
propagandis ten van de sport . 
Zij zijn er, naar ons gevoel, 
eerder de profi teurs van. Maar 
enfin, laten we er overheen 
s tappen. Een en ander in die 
receptie heeft ons t rouwens 
plezier gedaan. Om te beginnen 
dat de . jninister Neder lands 
sprak, 't Zou er natuur l i jk nog 
aan ontbreken, m a a r de ge
schiedenis heeft ons terzake al 
genoeg geleerd om ons in da t 
Nederlands nog te verheugen. 

Zijn oproep tot die sport
mannen , om zichzelf en hun 
spor t gezond te houden, des te 
meer omdat zij voor zovele 
jongeren het voorbeeld zijn, 
klonk ons vanwege de minis ter 
goed in de oren. 

En het feit da t hij e r ook 
pri js op stelde dat gehandikap-
te sportbeoefenaars op de 
plechtigheid zouden aanwezig 
zijn, is bepaald s impat iek. 
Want wanneer men « sport lui» 
zegt, hewel, dat zijn sport lui . 

Zij PAKTEN NIET 
Wat moeten wij gaan doen 

met de sensatiebladen ? 
Na de dood van Tom Simp

son hebben zij een gouden t i jd 
gekend. De ene wielrenner n a 
de andere is afgekomen o m 
zijn biecht te spreken, in ruil 
voor wat geld. « Spontane » be
kentenissen van Anquetil , 
Simpson (voor zijn dood) . Van 
Geneugden, Jiminez, Rivière 
enz. Ook van Jan Janssen, 
m a a r daar schijnt een misver
s tand in het spel te zijn ge
weest . 

Onder tussen hebben Proost , 

Sercu, Van Looy, Merckx, Bra-
cke e.a. bewezen dat he t zon
der « pakken » ook gaat, want 
zij wonnen zowat alles « natu
rel ». 

En voila , de bekentenissen 
worden al veel zeldzamer. We 
horen al van koereurs die be
weren dat hun woorden ver
draa id of slecht begrepen wer
den. E r zijn er die dreigen met 
processen. 

Zo valt die goede bron van 
inspirat ie en inkomsten weer 
weg voor de sensat iepers die 
«de waarheid durft schrijven». 

Onze beur t dus om wat ont
hullingen te doen « Den Bras
ser», wel die heeft ook dikwjils 
gedi'ogeerd deel genomen aan 
wedstr i jden. Wij speelden sa
men met hem in hetzelfde re-
zervenelftal van een kleine 
klub. Hij kwam meer dan eens 
op het terrein na het «pakken» 
van een verboden dopingspro-
dukt : geuze. Om nog straffere 
dingen te zeggen : wijzelf ook. 
En deze bekentenis kost «WIJ» 
geen bal. 

TE GELEERD 
Er bes taa t ,h ie r in België een 

officiële anti-dopingskommis-
sie, in 1966 door de minis ter 
van volksgezondheid ingesteld. 
Geen (zeldzaam) haar op ons 
hoofd denkt eraan het nut en 
de bevoegdheid van deze kom
missie te betwisten. 

Bij het ovgriopen van de le
denlijst , stellen we vast dat het 

bui ten enkele noodzakelijk 
« offisjels » bi jna allemaal me
dici zijn. Dat is heel normaal . 
Het is niet aan de toog van een 
of andere bierwinkel dat de op
lossing voor het moeilijke pro
bleem van de s t imulerende 
middelen zal gevonden worden. 
Toch vragen we ons af of die 
kommissie , zoals zij er n u uit
ziet, niet een beet je té weten
schappeli jk is, en niet een beet
je bui ten de spor t in de prak
tijk s taat . 

Zou het met het oog op de 
prakt i sche verwezenli jkingen 
niet goed zijn aan die kommis
sie enkele mensen toe te voe
gen, die dagelijks in kon tak t 
komen met de sport lui , zoals 
managers , beoefenaars, verzor
gers en dies meer ? En, i emand 
van Spor ta en van Har in . Wij 
denken zo da t die mensen over 
doping toch ook een serieus 
woordje kunnen meepra ten . 

MEER VAN DAT 
Verleden zondag heeft Le Soir te 
Evere de jaarlijkse volkscross in
gericht : 3700 deelnemers, waar
onder een groot aantal gepensio
neerden, dikbuikigen, kaaihoofdi-
gen, kortademigen en zelfs, « één 
vrouwmens ». 
De vedetten liepen samen met de 
krabbers. Wij vinden dat best. 
Waarom zouden die vedetten ook 
eens niet in goed gezelschap mo
gen zijn ? 
Dat het één van hen was, die 
won, hoeft ook al geen betoog. 
Interesseert ons trouwens niet. 
Wat ons wel interesseert is dat 
er meer dan drieduizend mensen 
opgekomen waren, om deel te 
nemen aan die veldloop, met de 
enige ambitie er eens bij te zijn, 
mee te lopen en zo mogelijk, de 
aankomst te bereiken. 
Honderden en honderden zijn 
daar naamloos door de finish ge
gaan, met als enige voldoening 
het besef dat hun benen, stram 
van autorijden en hun hart, bon
zend van het jachtig leven en hun 
longen, pijnlijk van het vele ro
ken, het hebben uitgehouden. 
Dat zij nog in staat zijn zeven 
kilometer af te leggen, te voet en 
in een betrekkelijk snel tempo. 

Duizenden mensen hebben aan 
den lijve ondervonden dat het 
goed doet eens te ontsnappen aan 
de stinkende stadsstraten en de 
vuile asfalt en eens rond te hup
pelen door wat slijk en wat 
plassen. 

DE BEHEERRAAD 
« ... voor de limner 50.000 fr., en 

X/0O1 de premies van de spelers 
117.000 jr., dat maakt voor de eerste 
pk)eg 308.000 fr., en voor alle ploe
gen samen 426.000 fr. Dat voor de 
uitgaven. De geraamde inkomsten : 
vijftien matchen met gemiddeld 600 
toeschouwers tegen 30 fr., min 1,5 
t h. af te diagen, maakt oitgeveer 
250.000 fr., en wij moeten nog 47.000 
fr. ontvangen van verkochte spelers. 
Wi] voorzien dus voor het komende 
seizoen een tekort van ongeveer , 
130.000 fr. >. 

2» besluit de voorzitter van de klub 
ti]n jaarlijkse speech over de kastoe-
stand en de vooruitzichten voor hel 
komende voetbalseizoen. 

De meeste bestuursleden, verscho
len achter dikke wolken rook, zijn 
gewoon te zwijgen, en zwijgen nu 
ook. Enkelen kiiikken. Ook uit ge-
vX)onte. De voorzitter drinkt zijn pint 
leeg, en de anderen ook, want ze ver
wachten een vers rondje. 

« Daarbij, zegt de voorzitter, heb
ben wij al een schuld van 140.000 fr. 
bij verschillende mensen. De vraag 
die we nu eens moeten oplossen — 
het moet er toch eens van komen, 
nietwaar — is waar we het geld gaan 
halen om dat totaal tekort van 
270.000 fr. goed te maken. > 

Iedereen zwijgt, en bekijkt de voor
zitter. 

« Ge moet mi) Ho met bekijken, 
zegt die, ik weet het ook niet. > 

« Wie moet het dan weten y, vraagt 
de Lowie. 

Maar wat een geld, hé. 't Is ver-
schitkkehjk hoeveel geld er tegen
woordig nodig is. Ja joeng, maar hoe 
duur is alles niet geworden. Het 
brood, de suiker, het bier. Ik weet 
nog dat een pint vijf eens kostte. En 
dat zuas bier, hé, niet van die <ifluit» 
van tegenwoordig. De baas nK>et nog 
een rondje brengen, en iedereen 
proeft van de < fluit >. Veel minder 
dan vroeger, inderdaad. Wat wilde 
gij, Lowie, vroeger gebruikten ze hop, 
en nu van die « sjimikke *, kan dat 
nu gezond zijn. 

« Hewel, zegt de voorzitter vier, 
vijf keren, wat gaan we doen ? > 

Nog maar eens een bal geven, ze
ker. De schatbewaarder (haha) zegt 
dat het beste bal elfduizend frank 
winst opbracht, en het slechtste ver
leden jaar, achthondeid fiank verlies. 
Jamaar, wat een weer was dat verle
den jaar. De Benedenstraat stond he
lemaal onder water toen. Ze TlOuden 
daar ook eens een serieuze riolering 
mogen leggen. Dat helpt niks, zegt 

Zjang, want die steenweg ligt zo laag 
dal het luater toch niet xvegkan. Wal 
gaan ze dan doen, ons alle jaren ne 
keer onder water zetten ? 

« Kom, zegt de voorzitter, laat dal 
VOO) de gemeente-) aad. Hoe komen 
WIJ aan een kwart mtljVen ? » 

Maar hoe komt dat nu, tegenwoor
dig zitten wi] m de poef, en vroeger 
was er altijd geld genoeg. En hier 
komt nog volk kijken. Wal moeten 
ze dan in andere klubs doeni Lijk 
in G., daar komen de mensen niet 
naar de voetbal. 

Ik « rapelleer > me nog dat we 
daar in negentien speelden, en dan 
was daar toch geen twintig man. Was 
dat niet in de tiumtig, hé Zjaiig. Nee 
Lowie, want ik weet nog goed dat 
wi] aan 't bouwen waren, en dal was 
in negentien, 't jaar dal ons meter 
gestorven is. Hewel, ik heb hel daar 
tegen ons Irma nog gezegd, toen ivas 
er nog ma)sjandies, hé. Ge moet nu 
die poort eens zien. Die staat er nu 
vijftig jaar, en z'is lijk nieuw. Wat 
wilde gij, Zjang, als gij nu een stuk 
hout gaat kopen, loopt het water er 
nog uil. Hoe homt dat nu toch 7 

« Zeg mannen, laat ons voortdoen. 
Hoe komen wij aan geld 7 > 

Weette gij wat we zouden moeten 
hebben : ne geldschieter. Dat hebben 
wij tekort. In B. hé, daar hebben z' 
er ene. Als er tets te kort is, dan moe
ten ze maar gaan. En daar ligt het. 
Maar wie zou dat hier doen 7 Wat 

brengt het op hé? Zoude gij het 
doen, Dowie? Als ik kon, direkt, 
Zjang, want voor de voetbal alles, dat 
weet ge, maar ons Fina gaat trouwen, 
en ge moet de kinderen toch wat mee. 
geven, nietwaar. Ze doen « 't vel af 
den dag van vandaag. Als ik ge-
t)ouwd ben in zestien, had ik een bed 
en een tafel en vijf frank. Hewel, en 
zijde gij er ook niet gekomen 7 En 
tegenwoordig moet er een heel huis 
zijn, en ne radio en een auto. En 
zijn ze nu hojitenter dan wij? Wilde 
geloven joeng, dat de mensen zot 
worden. Ze weten niet meer wat ze 
willen. 

< Mannen, laat ons voortdoen, of 
we zitten hier morgen nog. Hoe ko
men we aan geld 7 > 

« Zjang > kijkt op zijn « raap >. 
Verdekke, is dat al elf uur? Joenges, 
ik ben weg zulle, 't Is morgen weer 
vroeg dag. Wacht ne minuut Zjang, 
ik ga mee. Allee, tot de naaste week 
hé. Ja Zjang en Lowie. 

En eventjes later zitten voorzitter 
en schatbewaarder mistroostig en een
zaam aan de tafel vol lege pinten en 
volle asbakken. 

« Ik ga het ook opgeven, zegt de 
voorzitter triestig, ik ben het beu. » 

« Dat kunde gij immers niet la
ten », zegt de andere. 

En hij heeft gelijk, want de voor
zitter heeft ook nog tachtig zakken 
in de voetbal < zitten >, en zijn zcAan 
spreekt ook van trouwen. 



W a a r o m nog bouwen 
op eigen grond ? 

U wordt hals over kop gegooid in een bad van teleurstellingen, prijsver
hogingen, vertragingen op uitvoering en dies meer. Bovendien weet U 
wel waar (of waarmee) U begint... maar U weet nooit waar {of op 
hoeveel) het eindigt. 

Stop ! EXPANSIE verhelpt aan dit euvel. 
Wij bouwen, bij Brussel en bij Leuven, (dicht bij uw werk) integrale 
woningen in onze eigen integrale verkaveling : een model in het genre. 
Woningen waarvan U precies weet wat ze kosten : de prijs van uw 
kontrakt, (volledig afgewerkt, sleutel op deur) en geen centiem meer, 
met 3, 4, 5 slaapkamers, keuken, badkamer, centrale verwarming, garage 
enz. 

Vraag ons, vrijblijvend, om inlichtingen of beter nog : schrijf 
ons wat uw woonprobleem is! Wi j kunnen U beslist helpen. 

^ MEER INLICHTINGEN BIJ 

N.V. EXPANSIE 
Smaragdlaan, 61 

B R U S S E L 4 

Tel. : 02/35.04.01 - 33.05.36. 

HERMES 
S u n ^ / C / L 54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33. 
Brussel. 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT. 
KURSUS IN 2 JAAR 

Steno- en 
daktylografie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen. 
Handels-
correspondentie. 

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

Beter en voordeliger. 
LB 106 

N U MEER D A N O O I T ! 

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, Zwijndrecht 
Telefoon: 03/52.81.73 - 32.02.10. 

DOE HET NU! TANKT NU! WIJ REKENEN OP U! 

Uw kind is beter speelgoed waard ! 
Een onuitputtelijke voorraad merkspeelgoed 
en hobby, ruim en overzichtelijk aangeboden. 

Honderden gezelschapsspelen voor jong en oud. 
Pluchdieren, pop en popwagens, auto's, gokarts. 
Auto-racebanen van de beste merken en de grote nieuwigheid : al uw 
miniatuurauto's (Dinky, Corgi, Match-Box, enz.) op één autobaan! 

Firma 
CORTVRIENDT 

Diepesl-raat 29, 
Antwerpen 
Telefoon : 32.44.30 

Geen gelegenheidsverkoop, maar stan
ding, voorlichting en service 360 dagen 
per jaar. 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering _ nrzxirzT 
t'oort gans in aluminium. Omlijsting B K t V t T 
in gephosfateerde staalplaat. O ^t n O Q 
Zeer lichte bediening. ^ O U » O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

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

CB OP. 



Graag laten we u deze week nog een na-
echo horen van de vlaamse massamanifes
tatie van 5 november. Dat kan via de 
weekbladpers, die meer en meer het kor-
rektief wordt op wat de dagbladen van 
hun geldheren niet mogen schrijven. 

Het begin van het parlementaire jaar 
brengt de bieënkorf van het belgisch we
reldje volop aan het gonzen. De luidruch
tige blauwe dar Van Audenhove wordt 
hierbij op de korrel genomen, omwille 
van zijn windverplaatsing over de « voor 
het land noodzakelijk grondwetsherzie-

ELSEVIERS WEEKBLAD 

Uit de vele noordnederlandse kommen-
taren een stukje uit de volle bladzijde die 
Elsevier aan « de zuiderbroeders » wijdde. 

« De Vlaamse kaïnpagne richt zich voor
al tegen het steeds duidelijker wordenile 
streven het vlaamse deel van de provincie 
Brabant geleidelijk aan te verfransen. Men 
ziet aan vlaamse zijde zeer duidelijk dat 
Brussel en Leuven de twee vertrekpunten 
zijn van een verfransingsgolf die, zo zij 
niet tot staan wordt gebracht het tu.ssen-
liggende vlaamse land moet overspoelen 
en daarmee de kulturele homogeniteit van 
het vlaamse gebied moet ondermijnen. Het 
mininuimprogramma eist dan ook dat 
Brussel, het officieel tweetalige eiland in 
het vlaamse gebied, beperkt blijft tot zijn 
huidige administratiev.' grenzen. Dat wil 
zeggen : geen erkenning van het Frans als 
administratieve en onderwijstaal in de 
omliggende gemeenten die nu nog eentalig 
Vlaams ziin maar door grondspekulatie en 
toenemende inwerking van de franstalige 
burgerij « verbru-sseld » dreigen te wor
den. De verfransingsdruk die van Brussel 
uitgaat blijft immers overweldigend groot, 
vooral waar deze zich verbindt met het 
oostelijk van de hoofdstad gelegen Leu
ven ». 

ZIE 

Wat vroeger de gezapige Zondagsvriend 
was « ZIE-t » nu de zaken op de keper. 
Bij een prachtig verslag over de betoging 
stonden volgende pertinente opmerkingen. 

« Jarenlang werd de strijd van de Vla
ming voor zijn rechten geschaad door de 
partijpolitiek. Iedereen die zwart en geel 
boven het hoofd zwaaide droeg op z'n kos
tuum nog een streep geel. rood of blauw 
mee. Rik van de grote partijen schreef er
gens in haar programma iets dat de Vla
mingen kon lijmen in de verkiezingsstrijd. 
Maar wanneer er uiteindelijk in het par
lement beslissingen moesten genomen 
•worden, zwichtten de gekozenen van het 
volk meestal uit partijtucht. Zogezegd om
wille van de « nationale eenheid » werd 
Vlaanderen misdeeld. Precies of dit ver
raad zich nooit zou wreken ». 

DE RONSENAAR 

In afwachting dat hij terug kan gaan 
leggen in het parlementaire halfrond 
kakelt Verroken nog wat na in zijn lokaal 
kippenkwekersblad. Onder de titel « De 
betoging te Antwerpen en de partijen » is 
hij sereen tegenover de drie « traditione-
len » en dan (zonder ze te noemen) spuwt 
hij zijn slijm in een andere richting. 

« Dit moge volstaan om erop te wijzen, 
dat niet alles gezegd is, met « wij aanvaar
den het programma én wij geloven in de 
inrichters ». 

Daar is nog meer... Wij hadden vol
doende inlichtingen en dokumenten in de 
hand, om te weten, dat ook thans weer 
nijdige pogingen zouden ondernomen 
worden om het opzet van de betoging te 
misbruiken. 

ZOEKERTJES 
Echtpaar 5 kinderen, zoekt vvonin.'? 

voor 1 dec. liefst Brusselse, richting 
Ninove-Aalst. Schr. bureel T 197. 

Parlementaire groepen moeten nu 100-
maal voorzichtiger zijn, dan individuen, 
alvorens zij zich laten misbruiken. 

Trouwens, het zal eenieder wel opge
vallen zijn, hoe er onder degenen die 
thans alleen de mond vol hebben van een
dracht — er wel enkele van die kerels 
rondlopen, voor wie alle Vinmingen, die 
niet tot de door hen verdedigde partij be
horen, steeds en alleen maar als verraders 
\\erden uitgescholden. 

Al die vlaamse St. Pieters, die zichzelf 
het recht tocëigenen om elk ander Vla
ming zonder tegenspraak, naar de hel of 
het vagevuur te verwijzen zouden beter 
zwiigen, bij een operatie eendracht xjver 
de partijgrenzen heen ». 

HET VRIJE WAASLAND 

Waar zelfs het Laatste Nieuws, Rode 
Vaan en dergelijke toegaven dat het een-
drachtskarakler van de betoging praktisch 
gans werd geëerbiedigd, toont dit Wase 
streekblad de loyale en hardwerkende rol 
aan die wij gespeeld hebben. Tussen haak
jes men fluistert zeer hard dat .Tan de 
eierlegger zelfs zijn Volksbondfanfare 
heeft thuisgehouden van Antwerpen. 

-« ...Nu in een vlaamse betoging kommu-
nisten naast socialisten, kristen-demokra-
ten naast volksuniemensen opstappen ach
ter dezelfde leeuwenvlaggen en leuzen. 
Dat is inderdaad het opmerkelijke van 5 
november. De top was nog wel, niet vol
ledig één, de bazis is het in gedachten wel, 
doch ontbrak gedeeltelijk. 

Zonder de volksuniemensen, dat moet 
erkend worden, zou o november j.I. niet 
zulk een sukses geweest zijn. een V.U., die 
de moed vond en de fair-play had haar 
partij-apparaat in te zetten zonder zich 
als partij op te dringen. De 35 vlaamse 
C.V.P.-parlementsleden en 5 B.S.P.-parle-
mentsleden waren er zeer welkom, doch 
ze hadden er allemaal moeten zijn. En hun 
mensen ook ! We geven grif toe : het is 
voor hen een lange weg, een moeilijke 
weg, vooral voor de vlaamse B.S.P. (Is het 
toeval dat zondagavond de T.V.-kijkers de 
betoging zagen en maandagavond de 
zwenking naar Vlaanderen toe van de 
vlaamse B.S.P., in een gastprogramma van 
de socialisten, die daarvoor terecht het 
kongres van Klemskerke kozen ?) ». 

VOLKSGAZET 

Van Eynde vraagt zich af wat de C.V.P.-
marsjeerders in het parlement zullen 
doen, als ze weer in het trikolore ganzen-
pasje van V.D.B, zullen moeten lopen. 

« Dat alle wetsvoorstellen die van ver of 
van dichtbij iets met taalaangelegenheden 
te maken hebben, automatisch naar de 
kommissie - Meyers worden verzonden, 
zodat het parlement er niet eens kan over 
beraadslagen, hebben zij goedgekeurd. Er 
was een interpellatie van socialistische of 
Vülksunie-oppositiezijde waarbij de inter-
pellant niet eenparig door de vlaamse 
C.V.P.-frakties steunpilaren van de rege
ring Vanden Boeynants - Vanaudenhove, 
werd wandelen gezonden met de stem
ming van een « eenvoudige dagorde » of 
een vertrouwensvotum. 

Dat de regering de taalmoeilijkheden en 
de spanningen tussen de volksgenieen-
schappen veeleer doet toenemen dan ver
minderen, door domweg te weigeren een 
aanvang te maken met de verwezenlijking 
van alle punten waarover men in de ron-
detafelkonferentie eensgezindheid had be
reikt, heeft de vlaamse C.V.P.-ers van ka
mer en senaat klaarblijkelijk nooit gehin
derd, wanneer zij geen betogers, doch 
parlementsleden in de uitoefening van hun 
ambt waren. 

De volmachten hebben zij goedgekeurd. 
Morgen zullen zij hun instemming betui
gen met de manier waarop zij werden aan
gewend. 

Als Vanden Boeynants hun, bij afloop 
van het taalhestand, om verlenging vr&agt, 
zullen zij daarmee instemmen. Want men 
zal dan dicht bij de verkiezingen zijn ge
naderd... en de parlementaire .T november-
leeuwen kunnen toch de regering niet 
laten vallen op zulk gevaarlijk moment ! ». 

DE STANDAARD 

In een hoofdartikel komt M. Ruys uit
voerig terug op de interpellatie van Hugo 
Schiltz tegen de brusselse tandem Van 
Offelen-Van den Boeynants. Via het bulle-
tijn van Vragen en Antwoorden boort ons 
kamerlid verder door naar de kern van 
deze anti-vlaamse ekonomische regerings-
politiek. 

« Deze vrij algemene toelichting van een 
fel besproken regeringsbeleid is er tot op 
heden niet in geslaagd de ongerustheid 
van vlaamse zijde te overv.innen. In eko
nomische kringen blijft men de politiek 
van minister van 01'felei> met de grootste 
argwaan volgen. 

De h. Schiltz heeft die kwestie blijkbaar 
niet laten rusten, want thans heeft hij om 
aanvullende uitleg verzocht. Hij vraagt of 
het waar is, dat oud-minister Gerard van 

den Daele als schepen van Gent maanden
lang met Kaiser onderhandeld heeft over 
een eventuele vestiging in de streek van 
Gent. Volgens de h. Schiltz zou de h. Van 
den Daele zelfs een reis naar de Verenigde 
Staten hebben ondernomen om er die 
kwestie te bespreken. De onderhandelin
gen zouden afgesprongen zijn, omdat de 
stad Gent niet over de financiële middelen 
beschikt zou hebben om tussen te komen 
in de prijs van de elektrische energie. 

De h. Schiltz voegt er niet aan toe. dat 
Kaiser in Wallonië wel over een gunst
prijs zou beschikken dank zij de abnor
maal hoge staatstoelage ; hij heeft dit ech
ter reeds ten tijde van ziin interpellatie 
beweerd. Indien het waar is. wat het Ant
werpse kamerlid suggereert, dan zou dit 
wel degelijk wijzen op een sterk discrimi
natoire politiek van de regering ten voor
dele van Wallonië ». 

DE GAZET VAN ANTWERPEN 

Wimpelt de plotse bezorgheid van Omer 
Van den Diesterse Schoen over de grond
wetsherziening af. Rap, rap is deze zaak 
een ramp. Op termijn. 

« Wat wij vandaag in de grondwet neer
schrijven, moet binnen 50 tot zelfs 100 jaar 
nog geldig zijn. -» „. 

Vermits niemand op dit ogenblik formu
les op zak schijnt te hebben, die aan deze 
eisen beantwoorden, kan men het parle
ment geen betere raad geven, dan dat het 
zich moet beperken tot het zoeken naar 
formules, zonder zich gehaast te voelen 
om die zomaar in de grondwet op te ne
men. Het parlement zal zich niet diskredi-
teren, als het de wijziging van de grond
wet nogmaals uitstelt. Het zou zich daar
entegen hopeloos blameren, door formules 
te aanvaarden, die niemand in het land 
hebben wil ». 

Gerard Cornelis Van het Reve, de neder-
landse auteur die op meerdere vlakken de 
spits afbijt en nogal wat stof doet op
waaien in het hollands binnenhuisje geeft 
aan Van Audenhove en tutti quanti een 
rechtlijnige raad, die missrhien op een 
logische maar non-konformistische manier 
het hele probleem van de grondwetsher

ziening naar de rommelzolder van 1830 
zou kunnen verwijzen. Zijn geestergenoot 
Marcus, de fijnbesnaarde non-konformist 
van de Gazet v. A. omkadert het. 

Weeral vlees voor de fuzilleerpaal van 
Omer. 

« Jullie moeten ijveren voor likwidatie 
van jullie operettestaat, en voor aanslui
ting van de noorderhelft bij Nederland. 
De belgische opstand was de grootste 
stommiteit, zo veel is wel duidelijk ». 

AKTUEEL 

Is de jongste aantreder in de rij van de 
studentenbladen. Het is het goed verzorg
de blad van de leuvense V.N.S.U. Hierin 
geeft een zekere Artuur Janssens de volle 
laag aan Omer de nieuwe Fuhrer. « Het 
fascisme is blauw » schrijft Artuur scherp
zinnig. 

« Het « Heil Omer » klinkt voorlopig in 
het Frans nog « Vive Omer » maar sinds 
de P.V.V.-show te Knokke weten we nu in 
elk geval wie in België de fascist wil gaan 
spelen. Omer Van Audenhove heeft, zoals 
algemeen werd verwacht, zijn blauwe 
kudde in een soort massahisterie naar de 
ene ware schaapstal gedreven. De ene 
schaapstal met de ene herder. Ein Reich, 
ein F'ührer. Wie de F'iihrerambities heeft 
is nu duidelijk. Dat hij het in zijn partij 
voor het zeggen heeft en van de vlaamse 
P.V.V.-ers geen tegenstand te verwachten 
heeft, is ook duidelijk. 

Maar Omer koestert grotere ambities. 
Langs zijn neus weg verkondigd hij dat 

het volmachten-systeem ocflc van toepas
sing zou moeten zijn op een massa zaken 
van hogere orde dan het partijwereldje. 
Hij wil zelfs de taalwetten en de aanver
wante sektor onttrekken aan het parle
ment en deze kwesties door volmachtsbe-
sluiten doen regelen. 

Zover zijn we dan. Men sprak indertijd 
van blauw staatsfacisme. Na op volledige 
ondemokratische gronden de beruchte 
kommissie Vanderpoorten te hebben inge
richt, zou men haar beslissingen nu wet
gevende kracht geven : ZONDER PARLE
MENT ». 

WALTER LUYTEN. 

Hebt u ze allemaal ? 
— Sociaal-ekonomisch ontwikkelingsplan voor 

Vlaanderen 1966-1976 25 F 

— Brussel, stad xonder gezicht 30 F 

— Het Tweede Aktivisme » . 40 F 

— 40 jaar Vlaams Nationalisme » 5 F 

— 125 jaar Verfransing in Brussel , 35 F 

— Kongresrede Mechelen 1963 , « . , . . . . . . 1 5 F 

— Nationale Programmadag 1996 • . . 1 5 F 

— Witboek Zwartberg 10 F 

Bestelling door storting 

op pr. 1476.97 van Volksunie v.z.w., M. Lemonnierlaan 82, Brussel 1. 

Voor een bedrag van 125 F ontvangt U het ganse pakket. 

De abonnees van ons blad die belangstellend onze str i jd volgen doch 
zich niet daadwerkelijk kunnen inzetten, steunen geldelijk door beta
ling van een steunabonnement van 750 fr of 1000 fr en meer. 

Van Audenhove zei klaar en duideli jk dat de miljoenen voor de P W -
verkiezingsstrijd meestal voortkomen van franskiljonse Vlamingen ! 

Laten wij de Volksunie in het zicht van de overwinning stranden op 
de franskiljonse geldmuur ? 

Weiaan dan, schrijf in op een steunabonnement en stuur onderstaande 
inschrijving onder gesloten omslag aan : 

Beheer «WIJ - vlaams-nationaal», M. Lemonnierlaan 82, Brussel 1 

Naam: . . . * • ••. ••• . . . •*• ••• ••• *•• ••• ••» 

Adres; 

Wenst een steunabonnement te betalen van 

Tweemaal van nu tot de verkiezingen ( I ) 

f 750 fr ( I ) 

l 1.000 fr (1) 

l f r (1) 

Ook na de verk iezingen '{!) 

( I ) Doorhalen wat niet past. 
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beMvegi ngs^Jz» 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
KOLPORTAGES 

Zondag 19 november met radio-
wagen op het gebied Antwerpen-
Kiel. Vertrek om 10 uur café Brey-
del, 7de Olynipiadelaan. 

Onze afdeling zal binnenkort ook 
een extra-kolportage organizeren 
ten voordele van het prachtig ini
tiatief van het komitee voor het 
{eest der Vlaamse harten met een 
grootse tombola ten voordele van 
de verwaarloosde jeugd. Voor één 
keer verkopen we dan geen « Wij », 
maar lootjes. 
ZELFSTANDIGEN 

In de loop van de maand decem
ber houdt onze afdeling een specia
le vergadering voor zelfstandigen in 
het k)kaal « Scheldehof », Oude 
Koornmarkt. 

Volksvertegenwoordiger _ _ Mat-
theyssens die al herhaaldelijk in het 
parlement is tussengekomen ten 
voordele van deze — in verschillen
de opzichten — benadeelde bevol 
kingsgroep zal er het woord voe
ren. 

SEKTIES 
Op initiatief van sektie Noord en 

Linker Oever grijpt in lokaal Tijl, 
St. Jansplein 22, Antwerpen, een 
interessante vergadering plaats 
waar als spreker optreed de h. Nic 
Van Bruggen die zal handelen over 
het omstreden boek « Matrakken-
sabat ». Afspraak om 20 uur 30 op 
viijdag 8 december. 

De sektie-inrichters hopen meer 
VU-leden die avond aanwezig te 
zien dan BOB-leden ! 

MARSEPEINSLAG 
In het vooruitzicht van Sinter

klaas hernieuwt de afdeling van 
St. Job haar jaarlijkse suksesvolle 
marsepeinslag. Ook onze afdeling 
wil op hun verzoek ingaan om hen 
mede te helpen. Er blijft voor onze 
kassa natuurlijk ook iets over. De 
waar wordt thuis bezorgd. Voor in
lichtingen tel. sekretariaat 328101. 

DIENSTBETOON 
Voor allerlei zaken staat het se

kretariaat staads te uwer beschik
king. Open alle dagen van 12 uur 
30 tot 16 uur 30, donderdags tot 19 
uur (zaterdag en zondag gesloten), 
tel. 328101. 

BERTEN FERMONT 
HERDENKING 

Het programma voor zondag 26 
november e.k. voorziet : 

9 uur kerk der Witte Paters , Kei
zerstraat, Antwerpen : gezamenlijke 
eucharistieviering, opgedragen voor 
de wereldvrede en tot zielelafenis 
van Fermont en van allen, die hun 
leven gaven voor vrijheid en vrede, 
'met sermoen door E.P. Mare de 
Caluwé, prior van de Doniinlkanen, 
Antwerpen. 

10 uur 30 bijeenkomst aan de in
gang van Schoonselkerkhof (termi
nus tram 24), stilzwijgende optocht 
naar het graf, gebed, bloemenhulde. 
Lederen en herdenkingstoespraak 
door Renaat Merecy, direkteur van 
de Rijksnormaalschool, Lier. 

Bijdragen voor bloemenhulde en 
onderhoud van het graf worden in 
dank aanvaard op postrekening 
4332.54 van het Berten - Fermont -
herdenkingskomitee, vzw., Antwer-
pen. 

ZANGAVOND! 

Vrijdagavond 24 november richt 
iWere-Di Antwerpen een grote 
Vlaams nationale zangavond in. Ver
lenen hun medewerking : Willem 
Demeyer, Lieve Cools, het zangkoor 
« Het Vendel » en meester Hendrik 

_ Diels. 
De avond gaat door in zaal Thier-

Biaii-Hof, Groenplein 33, Antwer
pen. 

SOCIAAL 

DIENSTBETOON 

Ten gerieve van de lezers die voor 
het eerst kennis maken met ons 
blad « Wij », delen wij mede dat 
ons blad bij de dagbladhandel ver
krijgbaar is. Zij die wensen te abon
neren of lid te worden van onze or . 
ganizatie, kunnen dit doen op een 
der volgende adressen : Juul Dil
len, Buurtspoorweglei 87. Tel. 
35.09.28; Frans Dirks, Karel Van 

GBLDLENINGEN,oor elk doel 
door partikulier'-Tel 'VSSW. 71-9 20u 

den Oeverstraat 26. Tel. 36.38.94; 
Bert Verbeelen, Jozef Posenaerstr. 
37. Tel. 35.57.08. 

Deze mandatarissen houden zich 
steeds ter beschikking om het even 
wie met raad en daad bij te staan. 

Voor de Kommissie van Open
bare Onderstand is onze afgevaar
digde mevrouw Raets, Vin^ottestr. 
41. Tel. 36.79.97. 

Kontich 
9de WINTERBAL 

De Vlaamse Kring Kontich houdt 
9 december om 20 uur in « Alca
zar », Meclielsesteenweg 22, Kon
tich, zijn 9de winterbal. 

Ray Chadwich en show- en dans
orkest The Tropicals. 

Berchem 
BAL 

Zaterdag 16 december 1967, in 
de feestzaal Rubens, Statiestraat te 
Berchem. Sioux-dansorkest. Zang: 
André Romano. Prijzen voor de 
tombola kunnen afgegeven worde^i 
in ons lokaal. Grote Steenweg 165. 

Toespraak door volksvertegen
woordiger d r H. Goemans. 

Spreekbeurt met dia's door de 
heer R. Hoyaux.^ uitgever-hoofdre-
dakteur van het" maandblad Me
dium, over het onderwerp ; « Ach
ter het IJzeren Gordijn ». 

Borsbeek 
GESLAAGD DANSFEEST 

Een rekordopkomst voor ons 
dansfeest op de vooravond van de 
betoging te Antwerpen. Ruim 300 
aanwezigen hielden de zaal tot laat 
in de nacht bezet. 

Dat de VU in Borsbeek ziender
ogen veld wint, werd zaterdag 4 no
vember eens te meer bewezen. 

Als men de toestand van voor 
twee jaar hierbij vergelijkt, is het 
nu toch bewezen dat we op de goe
de weg zitten, 

G O E D 
VERTEGENWOORDIGD 

Zo ook op de 5 november-beto-
ging te Antwerpen, waar Boisbeek 
met een mooie groep van zeker 100 
marsjeerders present was. 

W e danken hiermee luidspreker 
nr 1, onze vriend Stan, voor de wij
ze waarop hij Borsbeek door de 
antwerpse straten trok. W e danken 
de 99 anderen voor het ordelijk op
volgen van Stans richtlijnen. Zo 
moet het zijn. 

LEDENSIAG 
Rezultaal van één maand inten

sief huisbezoek met propaganda 
\oor het 4 novemberdansfeest, de 
5 xiovemberbetogmg en het VU-lid-
maatschap : 21 kersverse leden. 

Wanneer de adressenlijst uitgeput 
is, zal direkt gestart worden met de 
kolportage per wijk, welke nadien 
gromlig bev.erkl wordt. 

Het motto van onze propagandis
ten : parlements- en gemeentever
kiezingen worden niet op twee we
ken tijd georganizeerd en gewon
nen. 

Edegem 
KULTURELE KRING 

Op vrijdag 24 november om 20 
uur, in de zaal van de Generale 
Bankmaatschappij , Pr ins Boude-
wijnlaan, spreekt dr. J. Deleur over 
« Frans-Vlaanderen ». 

Voordracht opgeluisterd met 
prachtige kleurendia's. 

Herenthout 
AFDELINGSFEEST 

O p 18 november a.s, gaat weer 
ons eet- en verbroederingsfeestje 
door. Voor een gezellige, muzikale 
omlijsting is gezorgd. In de namid
dag maken wij een propaganda-
tochtje door onze gemeenje en be
zoeken er tevens onze trouwe le-
den-herbergiers. 

Inschrijven bij een onzer be
stuursleden of in ons lokaal « De 
nieuwe Kroon ». Deelneniingsgeld 
50 fr. 

Vertrek te 2 uur stipt in het lo
kaal voor de rondgang. 

's Avonds te 7 uur is de tafel ge
dekt. 

Hoboken 
VU-BAL 

Na een zeer geslaagde deelname 
aan de 5 november betoging staat 
er voor ons allen het grote Volks
uniebal van Hoboken voor de deur 
zaterdag 16 december in zaal Breu
ghel, Kioskplaats 84, Hoboken. Or
kest Jan De Wilde - The Raindrops. 
De beroemd geworden tombola 
met zijn reusachtige en prachtige 
prijzen zal dit jaar weer niet ont
breken. 

Merksem 
MEDEDELING 

Kortelings zullen onze wijkleiders 
ten huize van onze leden de nieu
we lidmaatschapskaarten voor 
1968 aanbieden. Wij verzoeken aan 
allen om een goed onthaal. 
SINTERKLAAS 

Vijdag, zaterdag, zondag 1, 2 en 
3 december is Sinterklaas met 
Zwarte Piet op doorreis in Merk
sem, ten huize van Mare Cale-
waert, Deurnebaan 23. Op aan
vraag komt de Sint en Zwarte 
Piet zich onderhouden met de 
vlaamse kinderen, tenhuize, maar 
dan moet er tijdig een briefje ge
stuurd worden aan Mare Cale-
waert. 
VROUWENAFDELING 

Bij de vrouwen is men druk 
doende aan de voorbereiding van 
het Kerstfeest 1967. Een dezer da
gen worden de inschrijvingsformu
lieren aan huis bezorgd. 

Wie steun of medewerking wd 
verlenen in specie of natura is op 
voorhand bedankt. Mooi en bruik
baar speelgoed op zolder, waar de 
kinderen aan ontgroeid zijn is (op
gepoetst) welkom. 

Telefoneren of schrijven aan se
kretariaat, Karel Van Bockel, Em. 
Lemineurstraat 33, tel. 455777. 

BRABANT 

Bericht aan aHe afdelingen 
in het arrondissement 
Brussel - Halle - Vilvoorde 

De verantwoordelijken voor pro
paganda der verschillende afdelijt 
gen kunnen, gratis, een voorraif i 
plakaffiches «. PVV- = Pest volT 
Vlaanderen » bestellen bij de pro
pagandaleider van het arrondisse
ment, de heer Theo Beenders, Leu-
venbaan 39, te Zaventem, tel. 02-
021446. 

Het arrondissementsbestuur re
kent erop dat nog voor het einde 
van deze maand deze paalaffiches 
op ruime schaal zullen verspreid 
worden. 
DANKBETUIGING 

Het airondissementsbestuui d.uiUl 
langs deze weg alle afdelingen, le
den en slmpatizanten die, door hun 
degelijke inzet, ertoe bijgedragen 

j hebben dat het arrondissement zeer 
talrijk opgekomen was voor de 5 
novemberbetoging te Antwerpen. 
Eens te meer is bewezen dat ons ar
rondissement, dank zij de daadwer
kelijke medewerking van de afde
lingen, met de dag aan kracht en 
uitbouw wint, en goed op weg is de 
plaats te bezetten waarop het recht 
heeft : vooraan ! 

Brussel 
KALENDER 

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 vergadering 
voor het kanton Vilvoorde in de 
zaal a 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 Wolvertem. 
KOLPORTAGE 

Op 19 november : Strombeek; op 
3-12 : Pamel ; op 17-12 Sterrebeek. 

Bijeenkomst om 8 uur 45 achter 
de KVS of om 9 uur 30 aan de kerk 
\ a n de bezochte gemeente. Allen op 
post ! 

Dilbeek 
TENTOONSTELLING 

Op 18-19 november, telkens van 
15 tot 20 uur, organizeert de rijks-
lagereschool voor jongens en meis
jes. Kasteelstraat 76, Dilbeek, een 
tentoonstelling - beius met als te-
ma o: De Wereld \ an het Moderne 
Kind ». 

Gespecializeerde huizen brengen 
er alles wat het kind interesseert : 
pedagogisch speelgoed, didaktisch 
materiaal, beste boeken en fonopla-
ten, smaakvolle kinderartikelen, de
gelijke kinderkleding, sportartike
len, Unicef-wenskaarten. 

Daarbij komen zeer interessante 
akliviteiten : 1) tentoonstelling van 
beeidhouweiken van M. De Maerte-
laere. 2) een stand van de Braille-
Liga. 3) demonstraties van de Cuise-
naire-metode voor rekenen in het 
lager onderwijs, v. d, audio-vizue-
le metode voor het aanleren van de 
franse taal, van emailbewerking, 
lederbewerking en vlechtwerk. 4) 
tekenwedstrijd voor alle kinderen 
van de streek, "^ema : « Dilbeek ». 

Techniek en tormaat : vrij. De 
tekeningen moeten binnen zijn op 
16 november. 
Prijsuitreiking op 19 november om 

18 uur. 
5) 18 november, 16 uur : het kind 

als dierenvriend, ingericht door de 
Dierenbescherming. Een specialist 
zal alle vragen bespreken betreffen
de huisdieren. Gevolgd door een 
film in kleur over Dierenbescher
ming. Kosteloze toegang. 

NIEUW BESTUUR 
Op 4 dezer hadden in de afdeling 

de tussentijdse verkiezingen voor 
het nieuw bestuur plaats. Meer dan 
80 t. h. van de kiesgeiechtigde Ie 
den namen aan de kiesverrichtin-
gen deel. Tot voorzitter werd de 
heer Panis aangeduid, tervs'ijl de 
heer Van Coppenolle de funktie 
\ an sekretaris zal bekleden. 

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

Eisene 
KANTONALE VERGADERING 

De e.k. kantonnale vergadering 
heeft plaats op donderdag 23 de
zer in de zaal « Luxembourg », 
steenweg op Brussel 667, te Jezus-
Eik, recht voor de kerk. 

De afdelingen worden verzocht 
deze belangrijke kantonnale verga
dering bij te wonen met hun be
stuur, leden en simpatizanten. 

Onze volksvertegenwoordiger, dr. 
Vic Anciaux, en onze arrondisse
mentsvoorzitter, Tuin- Ebraert, zul
len aan de vergadering deelnemen. 

Grimbergen - Beigem 
BAL 

Op 2 december a.s. heeft om 21 
uur het eerste nachtbal plaats in het 
I<'cnikshof. Orkest Waltra met S(an 
PhiliiJs. Reuze-tombola, gezellige 
bar, vlaamse sfeer. 

G L A S A L 
Engersfraat 161, Erps-Kwerps 

neemt u i t b r e i d i n g 

V raag t 
ernst ige medewerkers 
Tekenaar-opmeter 

Verkoper 
Jong bediende 

Schriftelijk solliciteren 
t.a.v. O. Claes. 

T.200 

ZOEKERTJES 
Oud-oostfronter, 43 jaar, werkloos 

gevallen zoekt werk als bediende, 
magazijnier of aanverwante betrek
king. Schrijven' kantoor blad T 198. 

Vlaming te Brussel wil bloed ge
ven aan vlaamsgezind organisme, 
bloedgr. O plus. Schr. bur. blad T 
183. 

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

Gevraagd: nieuwe uitbater voor 
«LOKAAL R E I N A E R T ï , Kasteel-
dreef, Lede. 

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

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, onderwijs of soc. assist. 
Diep beproefd, wil ik gelukkig zijn 
door gelukkig te maken. Schr. bur. 
blad onder letters T 185. 

Daktylo 30 jaar nederlands, frans, 
goede noties engels en duits, zoekt 
werk, tel. 03-313496 T. 199. 

Kunstenaarspaar biedt te koop 
schilderijen, tekeningen, beeld
houwwerk. Portretten op bestelling. 
Bur. blad T 171. 

h HYPOTEKEN 
WT 100% DEH IVAMD£ VAK 5 TOr 30 JAAR 
BIROEPSKREDISTEN voor ZUfSTANDIGtN. 
UITBRZAAK-AAHKOOP t^AT - STOCK em. 

MEVEKAN 
Ter Rivierenlaan. '57 Deame-C. 
• wj KOMEn THUIS • Tf t ' ' i ' j j r« 7/. o".-55' 53 

Hoofdredak tenr : 
W. van Overc t rae ten . 

Alle b r i e fwiwe l ing voor r t 
dak t i e n a a r : 
Bota typ , Sylv. Dupuis laan. 
110, B r u i . 7. - f e l . 23.11.08 

Beheer : 
Maurice Lemonn ie r l aan 82, 
Brussel l. • Te l . : 11.82.16. 
Alle k lachten voor n ie t ont
vangen van blad o p dit 
Adres. 

J a a r a b o n n e m e n t : 300 fr 
Halfjaarl i jks : 170 fr 
Dr iemaande l i jks : 95 fr 
Abonnement bu i ten land : 

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

^min imum) 
Losse n u m m e r s : 8 fr. 

\ I l e s tor t ingen voor bet blad 
>p pos t r eken ing : 17 1139 
c WIJ > - Vlaams-nat ionaal 
weekblad . 

Veran tw. uitg. Mr. F . Van der 
Eist. Beizegemstr . 20. Brus 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

A L A L A A N B O U W 
KEUKENS • GLASAL 

E n g e r s t r a a t 161, E rps -Kwerps 
Te l . • 02/59.77.83. 

DE ENIGE KEI KEN 
IN EURÜ^A 

O N V E R W O E S 1 B A . * R 

c P I E T P O T » 
Antwerpcn ' s gezeitig^ti-

Bierkelder 
Grote Pieter Pot.-^tr»»! 4 

(bij Su ike r ru i ) 
Open van af 8 uur 's avonds. 
Maandag en d insdap Reslolen 

R E I S B I R E A L 
Vlaams Keisbureau o.v 

.Maatsch. zetel Antwerpen i 
Tel. : 03/49.30.4fi 49 15.94 

Becoek < De veerman > 
t« St-Amands a.d. Scbelde 

Mosselen Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

_ _ — ^ _ — — — — Lt I I t 

De specialist der 
atandaarddeiiren 

J L E E M A N S . U e u r a e t . 
Van Havrelei 76 I 35.63.17 
Agent : De Coene Kortr i jk 

EUEG-UOMl 
Moderne wooninricbtin^ 

Kruidtuinlaan t 
(tussen A. Maxlaac eo 

B. Jacqmainlaan) • BRLSSHL 
fe l . : 02/18.17.17 

LE I H 

BLANKENBERGB 
€ Rubensbof > 

Weststr. 7». - T. : (050)41671 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension. 

LB lts 

c Vlaams Hul« » Kiiokke 
Kamers - vol pension 

gezellige sfeer. 
Vermindering voor groepen. 
ElisabethL 105. TeL 632.70. 

. LB t1« 

Breydelhof • BRUGGE 
Jozef Suveestraat V 

Celagzaal - 120 plaatsen. 
fe l . : 050/350.(57 

— LB 11» 

Fr PARQÜIN P-v.b.a. 
Lg. Lobroekstraat 44 

ANTWERPEN. 
felefoon : 03/36.16.47. 

Kuipen en stapelbakken voor 
pekel, diepvries, verpakking, 
stockering. 
Polyethyleen : zakken, v#l-
len ma folie op rol. 

RAADPLEEG ONS, 
— ^ LB 120 



bewegingswijzer 

SRABANT 

Kortenberg 
GESLAAGDE 
11 NOVEMBERVIERING 

De stoutste verwachtingen wer
den ruimschoots overtroffen. 

Meer dan 3(M) personen vulden de 
ruime zaal. De kleinkunstavond, 
die op meesterlijke wijze verzorgd 
werd door eigen mensen, kreeg n:t 
ieder nummer een daverend ap
plaus. 

Machelen 
BAL 

Ons jaarlijks bal gaat door op 
zaterdag 16 december a.s. in de zaal 
« Egniont », Dorpstraat 31, te Ma
chelen. Orkest Waltra. 

O.L. Vrouw Tielt 
WERFTOCHT 

Op 26 november trekt de leuven-
so kolportageploeg na;»r deze ge
meente. Verzamelen om 9 uur ni 
café Opera, Bondgenotenlaan .^, 
Leuven o( om 9 uur 30 aan de kerk 
van O.I^. V'rouw-ïielt. 

Knkele nieuwe krachten hebben 
hun medewerking beloofd. 

Vilvoorde 
KANTONALE VERGADERING 

De e.k. kantonnale vergadering 
heeft jjlaats op woensdag 6 decem
ber a.s. te Vilvoorde, in de zaal «De 
Gouden Voorn», hoek Vlaanderen-
straat en Houtkaai (Vaartbrug). De 
afdelingen van het kanton worden 
nu reeds dringend verzocht de no
dige schikkingen te treffen om tlo-
ze kantonnale vergadering bij te 
wonen. 

Wolvertem 
KANTONALE VERGADERING 

De e.k. kantonnale vergaderin.^ 
heeft plaats op donderdag 21 de
cember. 

De afdelingen worden verzocht 
deze datum nu reeds vrij te hou
den en hun leden ertoe aan te zet
ten deze vergadering talrijk bij te 
wonen. 

Onze volksvertegenwoordiger, dr. 
Vic Anciau.\, en onze arrondisse-
mentsvoorzitter. Tuur Ebraert, zul
len de vergadering leiden. 

Plaats en luir van vergadering 
worden in een volgende medede
ling bekendgemaakt. 

OOST-VLAANDEREN 

Arr. Aalst 
VERKIEZINGSFONDS 

Het arr. Aalst is niet zinnens zich 
t( laten verrassen door onverwachte 
verkiezingen. (ïezien de strijd hard 
en kostelijk zal zijn, werd door het 
bestuur eenparig besloten met de 
iinancitle aktie onverwijld te star
ten. Uw milde steun : op prk 
398.()0 van de Kredietbank Aalst, 
voor rekening nr 15.900 van het Fi
nancieel Komitee, Lokerenveldstr. 
111, Aalst. Mogelijk krijgt U eer
lang Ijezoek van een onzer propa
gandisten die U een steunkaart zal 
aanbieden. Of U steekt een briefje 
in een omslag en stuurt dit naar 
Jan Van den Berghe, Lokerenveld-
slraat 11, Aalst Hartelijk dank 
bil voorbaat. 

KADERDAG 
Alle kaderleden \ an het arron

dissement worden uitgenodigd op 
dl- \ergadering in «De Vriendschap» 
op zaterdag 16 december 1%7 te 
1óu.>0. De leden van het partijbe-
stinn- Wiin .lorissen, Rehmond Mat-
the\ssen, Walter Luyten en GJes 
Eeckhoudt zullen eveneens aan de 
> ei ga dering deelnemen. 

GEWESTPLAN 
Ken samenloop van omstandig

heden heeft verhinderd dat de ge-
l)lande vergadering i.v.m. het ge
westplan Aalst-iNinove-Geraards-
bergen-Zottegeni kon plaats heb
ben. Deze studie-bijeenkomst 
v\ordt opnieuw belegd woensdag
avond 22 november e.k. te 20 uur 
« De Wiendschap », te Aalst. 

Dagorde : 1) Gewestplan Aalst -
i\ino\e - Geraardsbergen - Zotle-
gem; 2) gewijzigde reglementering 
inzake bouwpremies (iloor provin
cieraadslid l 'rbain De Grave). 

MEETING 
Vriidag 1 december te 20 uur .30 

in de « Madeion », CJrote Markt, 
Aalst, grote Volksuniemeeting on
der het motto « Het gaat ons allen 
aafe ! ». 

Sprekers : IJrbain De Grave, 
pro\incieraadslid, over « Het finan
cieel %\anbeleid van de CVP-PVV-
regering »; Frans De Brul, gemeen
teraadslid, o\er « Vlaanderen eerst: 
ons sociaal-ekonomisch progiam-
ma J>; dr. Richard Van Leemput-
ten, \olksA'ertegenwoordiger, over 
« 3 november : de oplossing ». 

Alleen een massale opkomst van 
leden en simpatiz.imten uit gans het 
aiTondissement zal een gimstig 
pre-elektoraal klimaat scheppen ! 

Bazel 
VU SOCIALE BEWEGING 

Vrijdag 24 november te 20 uur 
spreekt volks\ertegenwoordiger Mr 
Hugo Schiltz in ons lokaal Cambri-
nus, Kruibekestraat 1, over « Volks
unie Sociale Beweging ». 

Daarna aansluitend wordt de 
film vertoond « Amedee Verbruggen 
80 jaar ». 

Leden en belangstellende worden 
\riendelijk uitgenoddigd. Alle vrien-
(len van de Scheldekant zijn harte
lijk welkom. 

Houdt deze avond vrij. 

Denderhoutem 
SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Zondagvoormiddag 19 november 
te 10 uur houden burgemeester 
Frans De Man en provincieraads
lid L'rbain De Grave zitdag voor 
sociaal dienstbetoon in café a Ni-
nove » op het Dorp te Denderhou
tem, speciaal voor het nazien van 
de aanslagbiljetten van de onroe-
I ende voorheffing. Vanzelfspreken<l 
mogen ook andere moeilijkheden 
Noorgelegd worden. 

Denderleeuw 
KOLPORTAGE 

Arrondissementele kolportage 
zondag 19 november te Dender
leeuw. 

Verzamelen in De Vriendschap 
te 9 uur ofwel te 9 uur 30 in « De 
Klok », Dorp, Denderleeuw. Allen 
op post. 

GEBOORTE 

In het gezin De Metsenaere werd 
ee^ 5de tejg geboren met name 
Koenlje. Onze hartelijke gelukwen
sen. 

OVERLIJDEN 

Op 4 noviïmber werd de moeder 
\ an onze vriend Ward je Van Cot-
them ten grave gedragen. Onze 
innige deelneming aan propagan
dist \ \ 'ard en familie. 

Destelbergen 
KOLPORTAGE 

De kolportage van jl. zondag in 
onze gemeente gaf als rezultaat 147 
verkochte nummers. Met 4 man 
minder dan op de kolportage van 
26 februari 1967 verkochten wij nu 
25 nummers meer ! 

Gent 
VOORDRACHT. 
EN 
WELSPREKENDHEIDS-
WEDSTRMD 

_ Davidsfonds Brugse Poort 6 Gent, 
richt op lal^L'dag 18 november. 1967, 

een voordracht- en welsprekend-
heidswedstrijd in, om 14 uur in zaal 
Pat, Reinaerlslraat 26, Gent. 

Tijdens de beraadslaging treedt 
het \'N.I-spreekkoor <c Freya » op 
met de « Ode aan Vlaanderen » 
van Piet Engelen, die ook voor de 
bindleksten en de muziek zorgde. 

Koieogratie Dirk Pauwels, alge
mene leiding me>rouw Mercelot. 

VUJO 
Heden zaterdag heeft om 20 uur 

30 in de Vujo-kelder \ a n de « Roe
land » een poëzie-avond plaats, ge
volgd door een tee-dansant. 

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. 

Lede 
SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Sj>eciaal voor het nazien van de 
aanslagbiljetten inzake onroerende 
voorheffing, maar ook voor andere 
problemen, houden de provincie-
laadsleden Jan Caudron en Ur-
bain De Grave een zitdag voor so
ciaal dienstbetoon in lokaal <t Rey-
naert », Dreef 55, Lede, heden za
terdagnamiddag 18 november te 3 

Meetjesland 
IN MEMORIAM 

Te Sint-Amandsberg overleed op 
.53-iarige leeftijd onze trouwe vriend 
Marcel Timmermon. Afkomstig uit 
Assenede was hij een Vlaming, die 
zijn vele vrienden nooit zullen kun
nen vergeten, omwille van zijn on
tembare leeuwemoed. 

Merelbeke 
VERGADERING 

Bestuursvergadering op dinsdag 
28 november om 20 uur 15, café 
<t IJzeren hekken », Himdelgenise-
steenweg. 

VOLKSVERGADERING 
Vrijdag 8 december te 20 uur 15, 

in « De Vrede » bij De Mil, Snelle 
Vogelhoek, voorlichtingsvergadering 
met volksvert. Dr Leo Wouters : 
« Nabeschouwing van de 5 novem
ber betoging ». 

DRIEKONINGSFEEST 

Ons jaarlijks kinderfeest zal op
nieuw doorgaan in « De Vrede » 
op driekoningendag zelf (6 janua
ri 1968). 

Zij die ons helpen kunnen aan 
snoep of ander klein goed, kunnen 
steeds bij onze bestuursleden te
recht. 

Moorse! 
HELDENHULDEZERK 

Zondagvoormiddag 19 november 
wordt op het kerkhof te Moorsel 
een heldenhuldezerk onthuld. Ver
zameling aan de kerk te halfelf. 
Vandaar optocht naar het kerkhof, 
alwaar korte plechtigheid en bloe
menhulde op de graven van onze 
Vlaamse oudstrijders. 

Oudenaarde 
Leupegem 
VRIENDENMAAL 

Zaterdag 25 november te 20 uur 
in de « Pallieter » demoluatische 
axondmaal van de afdeling Oude
naarde voor leden en simpatizan
ten. Onze algemene voorzitter Mter 
Frans van der Eist zal ook aanwe
zig zijn. 60 fr. i)er persoon. Spoe
dig inschrijven. Optreden van ani
mator-sneltekenaar Jos Michiels. 

BELANGRIJKE 
VERGADERING 

Al de kaderleden van het arron
dissement worden stellig verwacht 
in Pallieter te Leupegem op zater
dag 23 november van 16 tot 18 uur, 
voor een samenkomst met een de
legatie van het partijbestuur (Wim 
Jorissen, Leo Wouters en Èdgar 
Bouwens). ^ 

Sint Gillis Dendermonde 
DANSAVOND 

De Vlaamse Klub richt, in sa
menwerking met de plaatselijke af
deling Volksunie, een dansavond 
in. 

De/e zal dooigaan op zaterdag 
IS november a.s. vanaf 21 uur in de 
zaal « Barreelken » in de Boon-
wijk. Deelname in de onkosten 30 
fr. Op vertoon van de lidkaart, 
wordt een gratis konsommatie aan
geboden. 

Wij verwachten in groten getale, 
onze leden met hun families en sim
patizanten. 

Balegem 
KOLPORTAGE 

Kolportage met « Wij » zondag 
19 november 67. 

Vertrek lokaal «Onder de toren» 
bij Si Jacobs om 9 uur 15. Verza
melen aan de kerk van Balegem 
om 9 uur 45. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge - Torhout 
ARR. KONTAKT-BLAD 

Indien U ons arr. kontakt « Zo » 
niet ontvangt, geef naam en adres 
op aan VU-sekretariaat, Suveestr. 
2, Brugge. 

W E R K G R O E P ZEEBRUGGE 
VU-arr. Brugge-Torhout heeft op 

10 nov. 11. een motie goedgekeurd 
waarbij wordt aangedrongen op de 
stichting van een werkgroep, sa
mengesteld uit diverse politieke 
strekkingen en krachtig agerend 
om de toekomst van Zeebrugge 
veilig te stellen De VU heeft haar 
kaders nu reeds voor deze aktie ge-
mobilizeerd. Het teruglopen van de 
tewerkstelling in het arr. Brugge-
Torhout, afdankingen en bedrijfs
sluitingen zijn immers even zoveel 
tekens aan de wand. Het VU-be-
stuur heeft ook beslist het eerstvol
gend nr van « Zo », arr. V U-blad, 
in het teken van de zeebrugse pro
blemen te stellen. In dit verband 
zij herinnerd aan het steunfonds 
«t Zo » (i)cr. n r 178528 Kredietbank-
Brugge, rekeningnr. 7408). 

KADERDAG TE BRUGGE 
Zaterdag 2 december a.s., te 16 

uur stipt n.a.v. het bezoek van le
den van het partijbestuur aan ons 
arr., wordt een biezondere arr . 
l aad \oorzien, waarop ook alle be
stuursleden van de VU in het arr. 
Brugge-Torhout worden genodigd. 
Bovenzaal « Breydehof », Suveestr. 
2, Brugge. 

KLEINE 
ONTSPANNINGS-KALENDER 

Zat. 25 november, 21 uur herfstbal 
van \ 'U-Jabbeke in «Brouwershof» 
(kerk), Jabbeke, orkest : De Moon-
liners; zaterdag 25 november 20 
uur 30 « A-party » door de VU-jon-
geren in de bo\enzaal «Breydelhof/j, 
Brugge, inkom : 20 fr. 

Vrijdag 1 december te 20 uur 30, 
VU-tentoonstelling in « De Vrede », 
afd. St Kruis. 

Zaterdag 16 december vanaf 21 
uur « Wintei-wijn » door de VU-
afd. Knokke-Heist, zaal a Wiener-
weinslubbe », Van Bunnenplein, 
Knokke. 

WAARHEEN MET 
PROVINCIAAL G E B O U W ? 

Reeds onmiddellijk na zijn ver
kiezing in 1965 heeft ons brugs 
prov. raadslid Guido Van In er in 
de prov. raad, met klem op gewe
zen dat de oprichting van een 
nieuw prov. gebouw op de Burg 
een onding was. Hoewel de tegen
standers van deze stelling moesten 
toegeven dat onze gekozene zijn 
argumenten « met brio » (sic !) ont
wikkelde, schijnt men toch in de 
boosheid te volharden. Zelfs met 
een rechtstreekse interpellatie van 
dhr Gouverneur (zo iets was in de 
prov. raad niet eerder voorgeko
men !), was de hardleersen niet tot 
inkeer te brengen. 

Een aktie-groep ageert mee te
gen de oprichting van een « spook
huis » in het hart van de stad. Het 
door Mr. Van In gestelde dilemma 
blijft \ a n kracht : ofwel meent men 
het te Brussel met de decentraliza-
tie en dan is het voorziene gebouw 
nu reeds onvoldoende, ofwel meent 
men het niet, met de decentraliza-
tie, en dan laat Brussel Brugge in 
zijn kaarten kijken. 

Wij wachten af! 
DE VLAAMSE 
TOERISTENBOND 

_ Opende 4 november offi
cieel zijn mooi, historisch kantoor 
Brugge, aan Wollestraat en Kartui-
zerinnenstraat, o.m. ntet een toeris
tische tentoonstelling. 

Op 12 november vergaderden de 

hoofdbesturen van V.T.B, en V.A.B. 
op de Antwerpse Linkeroever, waar 
de afdeling voor Watertoerisme 
prachtige en uit.gestrekte gebouwen 
oprichtte aan de Schelde. 

Op 18 en 19 november moet een 
V T B-jury niet minder dan 44 toe-
ristiscjie en folklorefilms keuren, 
onder de 114 ^•oor de driejaarlijksse 
prijskamp ingezonden films. 

Op 19 november huldigt de VTB 
te Mariakerke de vlamnse voorman
nen, Dominikanen Callewaert en 
\ 'ervinckt. 

En op 21 november houdt de s tu. 
diekring van de V.A.B, een biezen» 
dere vergadering in het brugse 
bondsgebouw, met de h. Olivier van 
Nèste, uit Sint-Kruis, direkteur van 
het Westvlaams Ekonomisch Stu
diebureau, als bevoegd spreker. 

Ichtegem 
LEDENWERVING 

Oproep aan alle simpatizanten en 
lezers van ons blad, sluit aan bij 
onze gewestelijke afdeling van de 
i( \ 'olksunie ». 

Voor alle inlichtingen kan men 
zich wenden of schrijven aan : 
Maurits de Keyser, Engelstr. 19, 
Ichtegem; Alberik Staelens, Nieu-
we Slaatsbaan 24, Kortemark; Cy-
riel Derynck, Engelstr. 30, Eerne-
gem en Rik Schillemans, Westker-
kestraat 62, Eernegem. 

Knokke 
11 NOVEMBER 

Zoals o\eral elders moest de VU-
delegatie bij de 11 nov.-vlering ook 
te Knokke worden aanvaard. Met 
een splinternieuwe afdelingsvlag I 
'Je Knokke zoals elders bleek het 
nog eens overduidelijk : er zijn in 
ons land een aantal mensen die 
zich het monopolie van de vader
landsliefde willen toe-eigenen, zij 
gedragen zich alsof de doden van 
14-18 en 40-45 voor him persoon
lijke baat gevallen zijn. 

REEDS ACHTMAAL . NU » 
Nog voor de 5 nov.-betoging ver-

Scheen te Knokke-Heist het 8ste n r 
van het informatieblad « Nu », goed 
geïllustreerd en pittig geïnformeerd. 
Proefnrs op het adres « Nu », Lip» 
penslaan 215, Knokke. 

Oostende 
TENTOONSTELLING 

De Blauwvoetvendels - Meisjes-
scharen, afdeling Oostende, houden 
een tentoonstelling van hun jeugd
werken in het dominikanenkloos-
ler te Oostende : tekeningen, schet
sen en kleine schilderwerken. Toe
gang vrij. Christinastraat 95, Oos
tende, zaterdag 18 november van 
9 tot 20 en zondag 19 november 
van 9 tot 13 uur. 

St Kruis 
JAARLIJKS St. NIKLAASBAL 

Voor de tiende maal wordt het 
St. Niklaasbal ingericht. 

Dit bal, dat steeds een reuzesuk-
ses kende, moet dit jaar alles over
treffen. Daarom doet het bestuur 
van « D e Vlaamse vrienden uit d e 
Westhoek» een oproep voor het 
aanbrengen van prijzen voor d e 
reuzetombola. 

Alle prijzen zijn welkom en kun
nen ingebracht worden in het 
Vlaams Huis, IJzerlaan 83, Diks-
muide. Bij voorbaat dank. 

TIelt 
R. DE SMET HULDE 

Op 12 november had te Tielt een 
Robrecht de Smet-hulde plaats. Tij
dens een akademische zitting spra
ken de h. Van Landschoot, Vande-
kerckhove en Merlevede over d e 
figuur van Robrecht de Smet en de 
vernederlandsing van het onderwijs, 
het weekblad « Vlaanderen » en 
de grootnederlandse gedachte. 

Een gedenkboek Robrecht d e 
Smet zal in januari of februari a.s. 
verschijnen. Voor intekening op dit 
boek verwijzen we naar het sekre-
tariaat van het komitee, St. Jans
straat 66, te Tielt. 

Veurne • Adinkerke - De Panne 
DANSFEEST 

Ons jaarjaarlijks privaat avond
feest gaat door te 19 uur 30 op za
terdag 9 december 1967 in de feest
zaal « Vlierhof », dorp, Alveringem. 
Veel en smakelijk eten; drank naar 
believen. Leute en vermaak met ak-
kordeonorkest. 

Inschrijvingsprijs : 110 fr. 
Wie verleden jaar aanwezig wa», 

zal er weer bij zijn. 
Inschrijven bij A. Huyghc. 

file:///ergadering
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file:///oorzien


WIJ 

Uw gebouw met "persoonli jkheid 

en geen "s tempe l" . 

II 

ENIG MOOIE MEESTERWOHING 
indeling en uitwerl<ing zoals U zelf verkiest ; 
grofe hall, garage, bergplaats of bureel, rul-
me L-vormige living-eetl<amer, keuken, ge-
installeerde badkamer, 3 ruime slaapkamers. 
— B o u w p r i j s : vanaf 6 5 5 . 0 0 f r . 
— Bouwtermijn slechts 120 werkdagen en 
dat In de oerstevige klassieke materialen i 
nooit prefab. •»-• . c^ ' \ i t ^3KA' iA- j i i iUr «/'J. '-i ' '> J!.J-,i>/jV 

EEN SFEERVOLLE « HOEVE » 
door originele ontwerpen, tipisch en autentiek • robust^ eiken balken, ruime open haard, stevige 
binnendeuren over prachtige rode of blauwe tegels, 2, 3 of meer slaapkamers, met/zonder garage. 
Wij hebben voor U ontwerpen die realizeerbaar zijn vanaf 750.000 fr. 

U ZIET HET RUIMER 
Uw vrij beroep eist ruime ontvangstplaatsen... een hoogste luxe af
werking maar in verhouding niet noodzakelijk duurder 
(slechts 1.990.000 fr.). 

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

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

15% 
aan kontanten 

volstaan 

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

MEIR 18 
03/31.78.») 

GENT 
ONDEHBEKGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 23 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel : 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. - 016/459.28. 

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

f Tot uw d iens t 
i MET PRACHTIGE 
j BOUWGRONDEN 
\ . . . te ANTWERPEN : 
• 
I 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, Locliristi, enz... 

. . . t e GENK : 

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

. . . te LEUVEN : 

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

Vraag gratis meer detail* aan 
onze Inlichtingsdiensten. 

Dagelijks 

Tönissteiner 
drinken ! 

Nieuw ! Nieuw ! 
• 

Speciaal 
voor de 

ademtest 
2 Tonja's 

TONIC WATER 
en alles is Oké 

Wat is TONJA? 
Een produkt van 
Tönissteiner 

Sprudel 
Bruisend bronwater met toevoe

ging van extracten van 
CInchona-bast en 

bittere oranjeschillen. 
Sinds meer dan 2.000 jaar 

• 
Import ABTS 

Tiensesteenweg 128 
Korbeek-Lo 

Tel. 016/463.Ï1 

VERSE Z E E V I S 

V^isverdelers en diepvriea-
houders, vraagt inlichtin
gen en prijslijst 

FIRMA DEPREZ 

Vismijn 104 

O O S T E N D E 

Tel . : (059) 717.15 
LB 109 

W I M M A E S 

vraagt ü zijn militanten m moei
lijke ogenblikken (boete en gevang) 
niet m de steek fe laten. Stort on
verwijld uw steun op één der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeente : 

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

het 

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

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijn persoonlijk toe
zicht 

U wordt thuis gratis en zonder verplichting afgehaald 

decoratie 
felefooD ( 0 3 ) 7 5 . 1 8 . 7 9 woonmrichting 

meubelen -~ 10 % 
vloerbekleding 
Zonnebhnden luxaflex 
vouwdeuren 

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

N I E U W V L A A N D E R E N 
nieuw ylaams-nationaal 
J O N G E R E N T I J D S C H R I F T 

V R A A G EEN GRAT IS P R O E F N U M M E R A A N H e t volstaat 
deze aankond ig ing u i t te kn ippen en als d r u k w e r k te s turen aan 
N I E U W V L A A N D E R E N , Brouwersst raaf 7 4 , DE P A N N E . 

N a a m : ••• 

Adres : • • ••• • 

»_iemeente ; . . . . . . • 

Hebt u reeds een p r o e f n u m m e r on tvangen , STORT D A N V A N 
D A A G N O G 50 fr op p rk . nr 4 0 82 6 0 van N I E U W V L A A N 
DEREN, Brouwersst raat 7 4 , DE P A N N E of zend het bedrag 
onder gesloten omslag aan d i t adres. 
6 NUMMERS PER JAARGANG - 50 FR (STEUNA80NNEM. VANAF 80 FR.) 

N I E U W V L A A N D E R E N rekent ook op 
steun en abonnering van N I E T - J O N G E R E N 

R5 
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LEES « HONGER » 
Neen geen politieromans, die hebben we nog in voorraad. 

MENEER DE INSPEKTEU 

m 
Een \an de heerlijkste dagen uit 

mijn jonge leven was de dag dat ik 
benoemd werd tot « nationaal in-
spekteur van de gestichten voor 
geesteszieken ». Niet dat ik een 
heersersnatuur bezit of mij absoluut 
tot inspekteren aangetrokken >oel. 
Nee, dat niet. Ik %ind het gewoon 
erg fijn dat ik het \er geschopt heb 
voor iemand, die enkel middelbaar 
gedaan heeft en zelfs niet kan reke
nen op liberale partij\ riendjes. Ik 
ben daar trots op en terecht, meen 
ik. 

Trouwens, ik neem mijn taak ern
stig op. Verantwoordelijkheid is 
^ erantw oordelijkheid, zeg ik raaar. 
Daarenboven, het lot \an de gees
teszieken gaat mij naar het hart. Ik 
kan niet verdragen dat men van 
« gekken » of « krankzinnigen » 
spreekt. U soms wel ? 

Mijn taak begon in een klein stad
je in de Kempen. Ik geloof dat ik 
daar veel goeds gedaan heb. Twaalf 
« petities tot verbetering \an de er
gerlijke toestanden » heb ik tot de 
minister gericht en twaalf maal 
werden mijn wensen (eisen in feite) 
ingewilligd. Dat noem ik rezultaten. 
Toen ik het stadje verliet had ik 
vele vrienden gemaakt onder de pa
tiënten. De laatste dag van verblijf 

aldaar was één groot feest van 
dankbaarheid. Honderden patiënten 
hebben mij de hand gedrukt, één 
heeft erin gebeten (maar het was 
goed bedoeld). 

Het was een kille februaridag. In 
het kantoortje van de direkteur (die 
ik van een bruut tot een fijngevoe
lig verzorger gemaakt heb) had ik 
aK afscheid een glaasje anijs ge
dronken. In de voortuin hadden de 
zieken mij ter ere een monument 
opgericht, in sneeuw weliswaar. 
Maar het was mooi en treffend ge
lijkend, hoewel de Napoleonsteek op 
mijn sneeuwhoofd mij wat overdre
ven voorkwam. Maar niet gek het 
was de schyzofrene hulde aan ie
mand, die het verdiende (al zeg ik 
het zelf). U hoeft mij niet te gelo
ven, maar het ontroerde mij. Het 
was misschien niet erg flink van me. 
maar de tranen kwamen me in de 
ogen. 

Het gesticht waar ik nu mijn taak 
waarneem is een traai gesticht, met 
een gebouw als een paleis en een 
tuin als een bos. Niet dat die natuur-
pracht mij tot milder inspekteren 
aan/.et, evenmin als de vriendelijk
heid van de direkteur en de verple
gers. Plicht is plicht en niets kan 
mij vermurwen. Het gaat tenslotte 

om het welzijn van zieke mensen 
en dat gaat voor alles. Iets niet in 
orde... hop, met de grove borstel er
door. Ik heb al zeven petities aan 
de minister geschreven, hoewel ik 
hier nog maar drie weken aan het 
werk ben. 

V zult misschien zeggen, Ijeve le
zer, dat ik te streng ben. Neen en 
nog eens neen. Zet u zich in mijn 
plaats en kijk naar die zieke stak
kers, verdienen zij niet het beste ? 
Zet u hier in mijn plaats op deze 
bank in het park. Een pril lente
zonnetje schijnt door de eerste bla
deren. Kijk naar de tuinman. Nu ja, 
hij noemt zich tuinman. P2en bleke 
bonk van een vent. die voortdurend 
zijn kwijl aan zijn mouw veegt en 
bij elk sprietje onkruid huhuhu 
roept en het dan met zijn lome, wil
loze lichaam in de grond stampt. Hij 
was vroeger een grootgrondbezitter. 
Is dit niet triest, vooral nu wanneer 
de zon weer voor het eerst schijnt ? 
Of kijk naar de schoolmeester. Hij 
noemt zich schoolmeester, maar zijn 
eigenlijke beroep is timmerman. Hij 
had altijd schoolmeester willen zijn, 
ofschoon zijn vader het hem ver
bood. Xu kleft hij als 'n lange rub
beren pop over de paadjes, zit uren 
op een bank waggelend te peinzen 

en springt dan plots op om met hoge 
« 1 -f- 1 =: 2 » kreetjes in het struik
gewas te verdwijnen. 

Ik zeg. beste lezer, kijk en leer uw 
verantwoordelijkheid kennen en de 
mijne begrijpen. Dit zijn de jongens 
en mannen die in de tuin mogen, 
maar boven, dezen die in de bedden 
liggen met hoofden als badkuipen 
en daarin het vuile water van hun 
hersenen. Kijk naar degenen die in 
hun dwangbuizen huppelen als pui
ten en wier visogen stralen van een 
koortsig geluk om dingen die er niet 
zijn. 

Zegt u nu nog dat ik als inspek-
teur te streng ben ? Moet voor deze 
mensen niet alles gedaan worden 7 
.4ch. ik ken die rotpraatjes « Ze in 
leven houden is een zonde tegen de 
natuur, een misdaad tegen de Schep
per ». Hitleriaanse kulkoek, zeg ik 
tegen zo'n vuilspuiterij. Ik zit hier 
op mijn bank en kijk naar ze. Ed
ward de bankier heeft een bloem in 
zijn neusgat en Josje zegt entoeziast 
« tat » tegen Albert de Baron die 
zandpastijtjes eet. Ik zit hier en 
voel me tevreden over het zware 
werk dat ik hier doe als « nationaal 
inspekteur van de gestichten voor 
geesteszieken ». 

De zon zinkt achter de hoge ben
ken en daar zie ik Walter de ver
pleger komen. « Kom inspekteur », 
zegt hij. « kom het wordt donker ». 
« Meneer de inspekteur... » verbe
ter ik hem. Hij glimlacht. Ik zal 
maar niet verder aandringen, anders 
krijg ik voor het eten een koud 
stortbad want Walter denkt dat 
ik gek ben. 

NIC. 


