
i 

viaams nationaal 
Pond-devaluatie gevaar voor vlaamse textielnijverheid. 

De C.V.P. — ja ook de vlaamse — spaart klaar
blijkelijk haar spot niet voor de 100.000 betogers 
van 5 november. Nog zijn de persklanken niet uit
gestorven of de Vlaamse C.V.P.-parlementsleden 
verloochenen hun woord. Het plan Houbcn weird 
opnieuw naar voor gebracht voor de C.V.P.-parle-
mentsfrakties. Alleen senator Van Cauwelaert be
streed het. Volksvertegenwoordiger Verroken nam 
daarentegen volgens de Standaard een « gescha
keerd » standpunt in ! 

Op de daarop volgende partijraad van de C.V.P. 
jl. zaterdag 18 november verdedigde de h. Derine 
de overbrenging van Leuven-Frans naar Wallonië 
en niet naar Brussel. Hij was de enige ! Partijvoor
zitter Houben wees hem terecht ! 

Hebben wij gedroomd ? Heeft de vlaamse C.V.P.-
parlementsfraktie zich niet tot tweemaal toe dui
delijk en gezamenlijk akkoord verklaard ? Tans 
verdedigen alleen Van Cauwelaert en Derine nog 
dit standpunt. Waarom zwijgen de anderen ? 
Waarom verdedigt volksvertegenwoordiger Verro
ken het niet ? Heeft hij niet gemarsjeerd omdat 
hij vooraf wist dat hij het standpunt van de beto
gers, van heel de vlaamse beweging niet zou huldi
gen maar het tegenovergestelde, het anti-vlaamse 
standpunt zou helpen verwezenlijken ? Werkt het 

HET FRAN.STALIGE ESTABLISHMENT. 
Nadat de kardinaal tot zijn eigen verbazing vast

gesteld had dat zijn macht over de gelovigen in po
litieke zaken ten einde was, zocht en vond hij een 
Vlaming die zijn plannen kon vertolken. Hij vond 
heer Houben, degelijk man maar zonder enig 
Vlaams refleks, die het vlaams vraagstuk niet eens 
ziet en leeft te midden in de ban van de grootste 
drukkingsgrocp in ons land, de brusselse machten. 
Hij moet de vlaamsgezinde C.V.P.-welpen temmen. 
En hij temt ze. Het schijnt piet eens lastig. 

De vlaamse volkswil ? Een betoging van 100.000? 
Ach wat. Het zijn maar geusjes, die zullen gekal
meerd worden door de bruikbare vlaamse politici 
van de grote partijen. Wel is er de vrees van de par
tijen voor een politieke grondverschuiving, die hun 
zetels doet vallen als bladeren in de herfst. Wij 
hebben de indruk dat de C.V.P. de 20 verloren ka
merzetels van 1965 al vergeten is. Dat ze het zelf
moordplan heeft er nog een 20 te verliezen. Het te 
veel aan vlaams vet zal er nog afmoeten volgens de 
Brusselaars. Misschien hopen ze dat de P.V.V. die 
haalt ? 

Zij zullen zich zwaar vergissen. Deze partij wacht 
in Vlaanderen dezelfde afranseling als de C.V.P. 

VLAAMSE WATER 
voorbeeld van minister De Saeger die op Hertogin-
nedal zijn ministerzetel verdiende zo aanstekelijk? 

Zelfs Wilfried Martens sprak niet. Hij stuurde 
een C.V.P.-jongere naar het podium om zich uit te 
spreken tegen het federalisme. Wij zullen na hun 
programma voor « Autonomie » alles beleefd heb
ben. 

Wat gebeurt er met de vlaamse C.V.P. ? Twee
maal heeft de haan gekraaid, en nog geen driemaal, 
doch al twee maal hebben zij verloochend : wij 
kennen die betoging niet ! Zelfs het groot funda
ment van de betoging wordt verloochend : Leuven-
Frans naar Wallonië ! 

Wat scheelt de vlaamse C.V.P. ? Niets nieuws. 
Het oude onvermogen. Ten eerste meer dan de 
helft niet ei^nstig vlaamsgezind. Met hoeveel waren 
ze op de betoging ? Ten tweede de meeste vlaams
gezinden hebben te weinig formaat of te weinig 
wilskracht. Het zijn dan nog de minst slechte. De 
anderen ? Och hemel. Dat zijn de mannen die den
ken aan ministerportefeuilles in de gevestigde 
(wan)-orde en aanvaard door Hof, Kapitaal of Kar
dinaal. Wat echte staatsmanskunst is, weten ze 
niet. Dat is nochtans ideeën hebben, waarmee hét 
establishment niet moet akkoord zijn, en die idee
ën verwezenlijken. Maar dat is heel wat lastiger. 
Zij zijn maar schijn. Blij een roiletje te mogen spe
len. 

Eerste-minister Van den Boeynants sprak over 
de belgische ekonomie als over de waterdragers 
van Amerika. Voor wie wielersport niet kent : een 
waterdrager is een wielrenner, die knecht speelt 
voor de grote kampioenen en die op warme dagen 
in de wielerwedstrijden zorgt dat hij water bij-
sleept om zijn dorstige baas te laven. 

HET BEELD IS TOEPASSELIJK : DE VLAAM
SE C.V.P.-ERS ZIJN DE WATERDRAGERS VAN 

Beheer M Lemonnierlaan 82. Brussel 1 Tel 11.82.16 
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Maar welk verschil is er nog tussen de vlaamse 
P.V.V. en de vlaamse C.V.P. ? 

De vlaamse P.V.V. geeft openlijk toe, de vlaamse 
C.V.P, zwijgend. Er is klaarblijkelijk geen verschil 
meer. De betogers en de vlaamse kiezers zullen dan 
ook geen verschil meer maken en ze van de vlaam
se politieke kaart vegen. Bloemen noch kransen. 

WIM JORISSEN 
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EN TOCH ZAL DEZE VERWOEDE 
WIj-LEZER ZIJN ABONNEMENT 
HERNIEUWEN ' 

TV-KIJK 
Overmorgen, maandag 21 november te 22 uur, 

komt de vierde T.V.-uitzending in de reeks « De 
Vlaams-nationale gedachte en aktie » op het 
scherm. Onze lezers zidlen zich herrinneren dat 
volksvertegenwoordiger Hugo Schïltz de P.V.V. 
naar aanleiding van een uitzending « De liberale 
gedachte en aktie », uitgedaagd had om een debat 
over « Het nieuwe België » te houden. Voor dit de
bat stelde «De Vlaams-nationale gedachte en aktie» 
haar zendtijd van 21 november ter beschikking. 

De heren Vanaudenhove en es. schijnen een 
openbaar T.V.-debat niet aan te willen of aan te 
durven en antwoordden gewoonweg niet op de uit
daging. We noteren dus dat de Partij Van Vol
machten de rechtstreekse demokratie via het T.V.-
scherm liever ontloopt ; ze verkondigd haar leori-
ën liever op ogenblikken en plaatsen waar zij geen 
kans op tegenspraak loopt. 

Maandag a.s. komt dus het gewone programma 
op het scherm. Het zal gewijd zijn aan het vraag
stuk van de universitaire ekspansie; het ontleent 
zijn aktualiteitswaarde aan twee feiten. Ten eerste 
moet in 1968 — dus binnen zeer kort — de univer
sitaire ekspansie opnieuw parlementair behandeld 
worden en door een nieuwe wet geregeld. En ver
volgens is er zopas het incident Willems in het 
« Nationaal Fonds voor het Wetenschappelijk On
derzoek » geweest, dat nog iedere dag spaanders 
doet vliegen. 

De film werd eens te meer gerealizeerd door on
ze hoofdredakteur Toon van Overstraeten die met 
zijn kameraploeg naar onze universitaire centra 
trok en die volksvertegenwoordiger Coppieters en 
senator Elaut te gast had in een zeer huiselijke 
« studio » waar zowel technici als « gastvedetten » 
de nodige gezelligheid, ruimte en bescherming 
voor novembermist en -kou hadden gevonden. Een 
gesprek vanuit een vlaamse huiskamer naar de 
vlaamse huiskamers dus. 

Met deze uitzending besluit het « Vlaams Insti
tuut voor T.V., pers en radio » zijn eerste jaar wer
king. In april kwam de eerste film — een schuch
tere aanloop — op antenne; hij was gewijd aan de 
opening van het Lodewijk Dosfelinstituut dat ver
leden zondag zijn tweede lessencyklus begon, en 
aan de VN SU-overwinning bij de gentse studenten-
verkiezingen. De tweede film, in juni, behandelde 
de problemen in een paar achtergestelde gewesten, 
nl. de Westhoek en Limburg, speciaal dan de lim-
burgse Maaskant. De derde film, in september 
was gewijd aan het probleem Brussel dat voor 
volksvertegenwoordiger Anciaux en een hele groep 
gelegenheidsmedèwerkers uit de doeken werd ge
daan. 

« De Vlaams Nationale gedachte en aktie » heeft 
zich, in de reeks van ideologische gast programma's 
een benijdenswaardige plaats en faam weten te 
veroveren. Wie deze gastprogramma's geregeld 
volgt, zal het er over eens zijn dat de vlaams-natio
nale tot de allerbesten behoren en dat ze — qua 
inhoud en filmische kwaliteit — het schitterend op
nemen tegen de gastprogramma's van verenigin
gen die over oneindig meer geld en middelen kun
nen beschikken. 

WIE DE VERSPREIDING VAN DE VLAAMS-
NATIONALE GEDACHTE VIA DE T.V. WIL 
STEUNEN, KAN ZIJN STORTING DOEN OP 
PRK. NUMMER 14.82.60 VAN VLAAMS RADIO-EN 
T.V.-INSTITUUT V.Z.W. M. LEMONNIERLAAN 82 
BRUSSEL 1. 

Steun en hulp is méér dan nodig : degelijk T.V.-
werk kost stukken van mensen. Wie tans steunt, 
legt mee de bazis voor het tweede werkingsjaar 
van « De vlaams-nationale gedachte en aktie », tij
dens hetwelk de programma's niet alleen moeten 
blijven drijven op het huidige peil, maar nog beter 
moeten worden. « Beter » wil alleen zegen : met 
meer geld. Want vandaag reeds wordt voor de int-
zendingen de boog van de geestdrift en energie lot 
het uitertste gespannen. 



s ARBEID IS BROOD » 

Na de betoging te Antwerpen 
ïitten we in de autocar rustig 
enkele pamfletten te lezen. Onder 
andere een open brief van een 
zekere « Vlaanis-Xationale Orga-
nizatie », ondertekend door « de 
leider »... 

Plots komt daar langs de bus
sen, na de betoging, een groep 
volwassen mannen aan. Ze zijn 
grijs-zwart geüniformeerd, kijken 
stoer voor zich uit en marcheren 
manhaftig, in de beste militaris
tische traditie. Enkelen dragen 
een muziekinstrument. Anderen 
houden een spade flink rechtop. 
Ze zingen « Arl)eid is brood »... 
In de bus glimlaclit iedereen, 
eerst onbegrijpend, dan meewa
rig. 

Het gebeurde niet ergens in 
1942. Het gebeurde op 5 novem-
zer 19Ö7. 

N.N., Leuven. 

engels haantje ! Natuurlijk als 
het iemand is die zich de moeite 
getroost om een paar woorden 
Nederlands te spreken is het eer
der onze pIjjCht hem dan in onze 
taal te woord te staan. 

V.S., Izegera. 

N.M.B.S. TWEETALIG ? 

ANTWERPEN, 5 NOVEMBER 1967 

,..,^'^."^ *"" ""S eens volk ! Kinde-
li|k IS de Vlaming vastbesloten 
zijn recht op te eisen. Geen sabel-
gerannnel, geen patriottische 
maskarade, maar vlaamse fier
heid, zelfbewustzijn ; ziedaar de 
essentie van de volkse vloedgolf 
van 5 november. De tijden dat we 
een ongeletterd knechtenvolk 
•waren zijn voorbij. Vlaanderens 
effektieven groeien van jaar tot 
jaar. Onze jeugd wil niet meer 
weten van een aftands staatsbe
stel uit de jaren 1830. La Bclgi-
que de papa zal moeten plaats 
maken voor « une Belgique des 
communautés ». 

M.J., Kontich. 

Officieel..^ ja ! ...Tenminste als 
men niet achter de schermen 
kijkt en er de toestanden moet 
vaststellen waaronder de neder-
landstalige bedienden (veelal 
vertalers geworden van franse 
tek.sten) werken. Om dan nog te 
zwijgen van hun promotiekansen, 
want officieel zijn er 5 fransta-
lige hogere ambtenaren te benoe
men tegen 4 nederlandstalige. 
Dat is de gevolgde regel ! 5 F / 
4 N. in 'n senii-officicle organi-
zatie in een land met overwicht 
van nederlandstalige inwoners 
en met 'n overwicht aan neder
landstalige lagere posten. De 4 
nederlandstaligen worden dan 
nog zo gekozen dat « "n officiële 
nederlandstalige » er door de 
N.M.B.S. zelf (op haar eigen kos
ten) in het R.T.T.-telefoonboek, 
boekdeel I in 't Frans wordt in
gelast ! 

Is tipisch voor de sfeer... 

F.P., Eisene. 

VEEL GEBLAAT 
MAAR WEINIG WOL 

TAALSTRIJD 

In « WI.I » van 4-11 onder 
< WIJ en dij », las ik de brief on
dertekend door R.B. uit Lede-
i)erg. Ik ben het daar ten volle 
mee eens en hoop daf er nog na
volgers zullen zijn ! Proficiat ! 

Nog een middel om die chiekke 
heren mores te leren : indien ge 
vaststelt dat ze onze taal wel 
kennen maar ze niet willen ge
bruiken (omdat ze denken dat ze 
". 1̂  r^ ' j ' '*'""'" ' ' ' "^ -̂̂ 8 hun dan 
\lakaf dat ze geen moderne men
sen zijn I Dat is een machtig wa
pen ! Meer dan eens heb ik een 
van die schone heren of dametjes 
doen rood worden gelijk een 

Het Nationaal Fonds voor We
tenschappelijk Onderzoek (N.F. 
W.O.) weigerde dus de neder
landstalige afdeling van de leu-
vense_ universiteit te erkennen. 
In de beheerraad van het N.F. 
AV.O. zetelen 19 franstaligen te
gen 8 nederlandstaligen. ^len ziet 
van hier hoe er met de weten
schappelijke belangen en met de 
miljoenen Vlamingen omgespron
gen wordt ! 

De vertegenwoordiging van 
Leuven-Nederlands geweigerd 
door de heer Willems, de voorzit
ter van het N.F.W.O. omdat Leu
ven-Nederlands geen rechtsper
soonlijkheid heeft. Dit motief, 
wat men er ook van zegge, is lo
gisch en teoretisch juist. Toch 
zijn de heren Houben, Vande-
kerckhove en Verroken boos of 
verontwaardigd. Alleen de vlaam
se studenten hebben het bij het 
rechte eind, waar zij de rechts
persoonlijkheid opeisen van de 
nederlandstalige vrije universi
teiten van I.eu\en en Brir^sol. 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wanf... 

EPEDA 
l lRELLÏ lüt 
Ounlopillor-
STAR ! 

>. ik koop bij 

• • • l | » . n ^ , . , ly.41. A - . , , t.1 J 3 . 4 7 . I 4 . C4Hif.rll.i •O, b.urn. , T.1. 36.5S.M 

Wij durven voorspellen : nu de 
kopstukken van de C.V.P. zo aan
dringen zal het klontje suiker 
niet langer geweigerd worden. 
De heren van het N.F.W.O. zullen 
redeneren : kom. Iaat ons dat 
ventje (Leuven-Nederlands) een 
stoel geven, het is nog wel min
derjarig maar het draagt toch al 
een lange broek (11.000 vl. stu
denten) en zijn voogd, Leuven-
Frans houdt toch een oogje in 
't zeil... 

Besluit : indien de Vlamingen 
van de drie kleurpariijen het hier 
goed menen dan is het geschikte 
ogenblik daar om een wetsont
werp in te dienen waarbij aan de 
vrije nederland.stalige universi
teiten van België de volle rechts
persoonlijkheid wordt verleend. 
Waarom zou de Volksunie niet 
onmiddellijk een dergelijk wets
ontwerp indienen ? Het ijzer is 
warm. 

M.L., Laarne. 

een uitdrukkelijke bevestiging 
van de strijdvaardige vlaam'sge-
zindheid van de V.U.-mandataris-
sen. Trouwens niet alleen in de 
straat — om even in de kijker te 
lopen — maar ook in het parle
ment voeren ze een eensgezind 
en bestendig konstruktie\e oppo-
zilie. Ze marcheren inderdaad al
le dagen ! 

Grove onzin is het te be^\ercn 
dat de C.V.P.-parlementairen in 
Antwerpen « talrijk » aanwezig 
waren. Meer dan de 2/.S zonden 
hun kat op. Of is wellicht het 
sukses van de C.V.P.-deelname 
omgekeerd evenredig met het 
aantal afwezigen ? 

In bedoeld artikel kriigt de 
V.r. ook de onvermijdelijke veeg 
uit de pan... (kwestie van de 
vlaam.se solidariteit niet te scha
den !) omdïtt, ik citeer « te Ant
werpen betoogd werd voor de 
eerlijke toepassing van de taal
wetten die destijds door de V.U. 
niet werden gestemd ». Welnu 
iedereen met een tikje gezond 
verstand weet nu dat de taahvet-
ge\ing louter teorie is zonder 
praktische gevolgen voor de ont
voogding van de vlaamse gemeen-
.schap, terwLjl anderjcijds ook ie
dereen weet dat metterdaad zes 
vlaamse randgemeenten aan de 
brusseke diktatiuir werden ver
kwanseld. 

Te onthouden jongens : te laat 
de put gevuld als 't kalf verdron
ken is ! 

W.D.P., Brussel. 

VLAAMS BRABANT 

DE AKTIE GAAT VERDER » 
Stort een milde bijdrage op 
p.r. nr. 4831.91 van Mevr. 
De Schuyteneer - Briisse! 'J. 

ROLLEN OMKEREN 

5 NOVEMBER-BEROUW 

« Dat de V.U. voltallig aanwezig 
was, is normaal » aldus de stand
punt-schrijver van de « Volks
macht » (weekblad van de kri.ste-
lijke arbeidersbeweging 11-67). 

Logisch beoordeeld — maar 
waarschijnlijk door steller onge
wild zó bedoeld — is dit een tref
fende blaam voor dé C.V.P. en 

Tijdens de T.V.-iiitzending van 
16 november jl. waarin de wer
king van het parlement onder de 
loupe werd genomen en de 
Volksunie vertegenwoordiger er 
de h. Schiltz was (simpatieke 
verschijning waartegen geen hon
derd Tindemans aankunnen) is 
mij voor de zo\eelste keer opge-
\ allen dat de G.V.P.-Acrtegen-
woordiger meer aandacht wou 
schenken (zoals altijd trouwens) 
aan de oppozitionele en zogezeg

de gemakkelijke rol van de 
Volksunie dan aan het eigenlijke 
onderwerp zélf dat er te behan
delen viel. 

Ik ben maar een gewoon mens 
en een leek in de zaak, maar als 
het mij te doen was zou ik in 
't vervolg, wel wetende dat uit de 
C.V.P.-hoek altijd maar weer dat
zelfde refreintje te verwachten 
valt met gelijke munt betalen. 

Ik zou hen b.v. kunnen \ ragen 
hoe zij de rol van hun partij op
vatten daar, op gemeentelijk vlak 
o.a., waar zij de oppozitie uitma
ken. 

Ik weet echter niet of het al
lemaal zo gemakkelijk te verwe
zenlijken is maar in ieder geval 
moet de Volksunie iets in die 
aard trachten uit te pluizen. 

Voor de T.V.-kijkers zal het 
zijn effekt niet missen en de 
C.V.P.-schreeuwlelijkerds zullen 
er wel hun bekomst van krijgen. 

S.J., Balen Neet. 

De redaktie draast 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 

3ni*s«l, 22 aovember 1967 
Betr.j hcraieiwiag raa aboaaeacate» 

We aija weer so verj vaa rolgeaie week af 
sullea de postbodea de ktfijtsehrtftea aaabie-
dea Toor de heraieuwiag raa de abomemeifcea 
op a l ler le i dag- ea weekbladea e a dtis ook op 
WIJ, tfe hope a dat oaze abomees hea eea goed 
oathaal zuilea voorbehoiïdea ea het geld zuilea 
klaar leggea, tea eiade oaaodig geloop ea ge
schrijf ea ookj eigea ergeraia over het «rea-
tueel wegblijvea taa het rertrouwde blad - os. 
de eeavoiidige redea dat mea'rergetea had het 
aboaaemejrt t i jd ic te heraieiarea» te versdj^eso 

We gelovea aiet dat de ie«er« raa WÏJ ia 1967 
te klagea haddea o -̂er hïm blad. De redaktie -
a l zegt se het self - streefde"aaar ateeds be
te r 80 aaar iahoud als aaarVorm ea vooral 
aaar afwisaeliag, steeds ia het kader raa de 
partijwerkiag doch siet het oog op werriags-
kracBt aaa de raad raa de pa r t i j . Oase sport-
pagiaa werd heraieuwd ea slet s i ja lesersaaatal 
stijgea, de rrouveapagiaa leest veel vlot ter , 
is. de kultuuTDagiaa's kanea tas» alle kulture-
le gebeurteaissea aaa bod (de heeldelöe kaastea 
aeer daa' vroeger) , oase lezersrubriek floreert 
als aooit te vore a (bewijs dat oas blad iateas 
gel#«»a wordt), oase staf geapecialiseerde mede
werkers werd gevoeHg uitgebreid (Cfeier viert de« 
se week éea jaar E»dewerkiag! )wat staadiag, jre-
sag ea variatie vaa het gebode»8 tea goede kwam, 
WIJ ia Nederlaad werd gehorea* Politiek blevea 
we op scherp staaa. ladiea IJ voorts üw vertro-jwe» 
scheakt zal 4it peil aog verhogea. Dai beloves 
we vast, met oas daak bij voorbaat. \XW 
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PUNTJES OP DE I's 

c.v.p. 
volgt 
volksunie 

•(red) Onbegrijpelijk dat de vlaamse CVP 
tans kabaal maakt over het Nationaal Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek, waar 
veel niet in orde is. Want in maart van dit 
jaar vonden ze alles opperbest, zoals we vo
rige week reeds aanstipten. 

Op 20 december 1966 dienden de VU-
senaioren een wetsvoorstel in (nr 83; RA 
7278 Senaat) met volgende artikels : 

Art. 1 : de boekhouding, de begroting 
en de rekeningen van het NFWD worden 
nagezien door een door de minister van 
Financiën aangewezen inspekteur van Fi
nanciën. Deze stelt elk jaar een verslag op 
over zijn bevindingen ten behoeve van de 
minister van Financiën en van de minister 
van Nationale Opvoeding. Een afschrift van 
dit verslag wordt ingediend bij elke van de 
wetgevende kamers. 

Art. 2 : de mandaten en beurzen, die door 
het NFWD worden verleend, worden voor 
60 t. h. toegekend aan houders van neder-
landstalige diploma's en voor 40 t. h. aan 
houders van franstalige diploma's. 

De senaatskommissie voor Nationale 
Opvoeding verwierp na diskussie dit voor
stel eenparig! (Senaat nr 164; RA 7274). 

Senator Jorissen verdedigde het VU-voor-
stel in openbare zitting van 16 maart 1967 
(zie parlementaire handelingen van die dag: 
nr 42 blz. 1.016). 

Ook daar kreeg het voorstel alleen de 
steun van de Volksunie-indieners. Alle an
deren stemden tegen. 

Tans ontdekt de vlaamse CVP dat van 
de 27 leden van het NFWO er 18 franstali-
gen zijn en dat slechts 35 t. h. van de uit
keringen naar vlaamse studenten gaan. 

Waarom steunden ze in maart jl. het 
voorstel van de \'olksunie niet ? 

Net zoals voor Leu\en had de Volksimie 
het gezien vóór de vlaamse CVP. 

Wanneer zal deze laatste poziiief leren te 
staan tegenover pozitieve VU-voorstellen ? 

Waarom altijd die vertraging ? Is het om
dat 5 november een kettingreaktie veroor
zaakte (De Somer - vlaamse CVP) ? Wat in 
maart 1967 waar is, is het in november 1967 
ook nog 1 

Het NFWO poogt trouwens een kinder
achtig maneuver uit te voeren door tans 
voor alle universiteiten een dubbele verte
genwoordiging voor te stellen * ten einde 
het bestaande evenwicht voor nederlands-
en franstalisen te handha\en >. 

• LEUVEN MISKEND 

eerbiedige 
c.v.p. 
benadering 

(red) We vragen ons af waar Willems en 
konsoorten dat « bestaande evenwicht > ha
len ? Het bestaat eenvoudig niet. De hond 
ligt elders gebonden : de Viije Universiteit 
Brussel vreest, eens dat Leuven werkelijk 

en totaal gesplitst is, zij op haar beurt niet 
aan de splitsing zal kunnen ontsnappen. 
Willems is een oud-ambtenaar van de VUB 
en het laat zich gemakkelijk aanzien waar
om hij zo tegenstiibbelt. Waarop wacht 
men om deze man de laan uit te sturen, als 
kumidard kan hij elders nog meer dan ge
noeg van zijn bestaan vullen. 

Zou het trouwens geen tijd worden dat 
men heel dit mckanisme wijzigt om niet 
meer het riziko te moeten lopen dat de rijks
subsidie voor de universiteiten en het we 
tenschappelijk onderzoek (zo al aan de ma 
gere kant) verdeeld wordt op een wijze, die 
alle verbeelding tart o.a. door een NFWO 
dal niet eens schijnt te weten, hoeveel imi-
versitaire instellingen in ons land beslaan. 
Wat is dat voor een ellendige gang van za
ken met organismen, die alleen als \elte 
kaas voor heren op jaren schijnen te dienen 
terwijl onze jeugd een \ooruitstre\endc en 
vooral ook : rechtvaardige hulp in haar we
tenschappelijke xorming onthouden wordt 
ten voordele van een kaste-jeugd, die on
vermijdelijk steeds de franstal ig-brusselse 
bomgeoisie-jeugd is ! 

De uitgebreide partijraad van de CVP 
heeft zaterdag o.a. ook over Leu\en gehan
deld. Daar werd prof. Derine kordaat 
door de giote partijbon/en terecht gewezen 
en verklaaiden Houben en Vandekerckho\ e 
(voorzitter van de \laamse CVP) dat « Leu
ven een belangrijk katoliek kapitaal is en 
dat het vraagstuk een... eerbiedige benade
ring vereist >. Zoals in maart 1967 zeker? 
Waar bleef de « eerbiedige benadeling » bij 
de bisschoppen in mei 19(")6 ? De/.e menta
liteit van « eerbiedige benadering » maakt 
ook schandalen als dat van het NFWO mo
gelijk. De CVP-haast waarmee na het de So-
mer-incident van wal werd gestoken zal dan 
ook wel van « eerbiedige > aard worden. 
Men zal Leuven niet vrijmaken en het 
NFWO niet saneren met al die voorbijge
streefde eerbied. De precedenten zijn talrijk 
genoeg om de CVP-bekering als het zo\eel-
sle afleidingsmaneuver te zien. 

> BRANDSTICHTER-POMPIER 
MOUREAUX 

linguïstiek 
delirium 
tremens 

(m\db) Deze brusselse liberale oudminister 
is onlangs in de kraam gekomen van eea 
vulgair scheldartikel, dat door « Le Soir > 
vanzelfsprekend met welbehagen als hoofd
artikel op de \ oorpagina is gepubliceerd. 
Onder de titel : « Lc délire linguistique ». 
Als staaltje van deze krankzinnige tekst la« 
ten ivij hier de aanhef volgen : « Wanneer 
de h. Cappuyns de vrije teugel laat aan zijn 
extremisme, dan verliest de rede haar pres
tige, haar waaide en haar rechten. Hij heeft 
zich tot de weinig eervolle taak gesteld, 
Brussel te vernietigen met hel te vervlaam
sen. Gelijk altijd zoekt hij zijn vergiftigde 
inge\ ing bij de Volksunie ». 

En zo gaal hel voort, twee kolommen 
vol. in een met stadhuiswoorden gekruide 
pompierssiijl, met zoveel mogelijk pejora
tieve adjektieven en superlatieven, alleen 
maar met de bedoeling de vice-goeverneur 
zoveel en zo diep mogelijk te krenken. 

Wat heefi de h. Cappuyns nu weer mis
peuterd in de ogen van de gebelgde en \ er-
bolgen belgische senator ? 

In een paar woorden, liet volgende : de 
vice-goeverneur heeft zopas de brusselse ge
meenten met uitsluitend fransialig onder
wijs medegedeeld, dat de dames en juffrou
wen kinderverzorgsters voortaan ook Ne
derlands moeten kunnen spreken. Dat 
noemt de h. Moureaux een nieuwe stap 

(Lees door blz. 4) 

De beperkte staking van de ge
neesheren der strekking Henrard 
maakte zowat de hoofdschotel uit 
van het politiek banket, dat met 
wisselende ingrediënten wekelijks 
in ons land wordt opgediend. Men 
heeft er nog niet het hoofd van Hen
rard « op tafel gezet » zoals in het 
Halewijnlied klinkt, moest het ech
ter kunnen dan zou dit al lang zijn 
gebeurd te oordelen naar de talrijke 
scherprechters in spe. Het komt ons 
voor dat ook deze stakingssoep niet 
zo heet wordt opgelepeld als opge
diend. Er was immers geen sprake 
van zorgenstaking en het incident 
met de overleden vrouw van Lier 
is zo duister dat men moeilijk ver
antwoordelijken kan aanduiden. Het 
incident is veeleer toe te schrijven 
aan een zekere zenuwachtige span
ning die zich van bepaalde kringen 
heeft meester gemaakt. Men kan niet 
loochenen dat de staking behoed
zaam van wal stak en dat de fede
ratie Henrard poogt, vergissingen of 
ongelukkige verklaringen te vermij
den, afgezien van bepaalde « slip
pertjes » op lager echelon. Ook sche
nen de gematigde Henrardisten veld 
te winnen en waren er toenemende 
kontakten met partijleiders. Straks 
met regeringsleden ? 

De spanning in de medische we
reld heeft een politieke konfrontatie 
tussen de partijen veroorzaakt door 
het voorstel Leburton. Dat precies 
Leburton door de federatie Hen
rard als « bemiddelaar » aanvaard 
wordt behoort tot de (vele) para-
doksen van de politiek. Het kwam er 
op neer dat het parlement de be
sluiten van Hulpiau zou onderzoe
ken en eventueel herzien. Misschien 
zag de B.S.P. er een middel in, om 
door een debat elektorale propa
ganda te maken, net zoals haar top
leiding ernstig schijnt te overwegen, 
het voorstel tot beroepsleger als 
elektorale trekpleister te gebruiken. 
We zeggen wel : de partijtop, want 
de bazis... 

Houben en Vanaudenhove hebben 
het voorstel Leburton van de hand 
gewezen. Ze konden niet anders om
dat de reorganizatie der uitoefening 
van de geneeskunde bij volmacht 
werd opgelegd en hun partijen deze 
volmachten destijds hebben ver
leend. Deze zelfde partijpolitieke 
logika zal Houben ook verplichten 
bij voorbeeld niet de minste 
rekening te houden met eisen, waar
achter een (zeer gering) gedeelte 
van de C.V.P. op 5 november is op
gestapt. 

Hoe men uit het slop zal geraken 

is vandaag niet uit te maken. De 
beste oplossing ware Henrard in de 
voorziene kommissies op te nemen 
ai heeft hij dinsdag te Keulen ver
klaard zich niet met een paar zetels 
te laten paaien. Wordt hij echter 
nog door al zijn troepen gevolgd ? 
leen !). 

Intussen namen ook minder huis
artsen aan de beweging deel na de 
beslissing van hun vereniging, ter
wijl daarentegen bij vele geneeshe
ren kwaad bloed werd gezet door 
een twintigtal processen tegen ant-
werpse dokters, wegens hun deelne
ming aan de reeds maanden oude 
administratieve staking (2000 pro
cessen-verbaal in Vlaanderen al
leen !.) Dit maakt er de hele situa
tie niet eenvoudiger op. 

lonië, doch dat werd er weeral eens 
niet bijgezegd !). .Ia, "*at blijft er 
met die kleurpartijen <« «r van de 
zogenaamde decentralizatieplannen? 
Hoezeer ook van alle zijden wordt 
aangedrongen op een herstrukture-
ring, het blijft alles bij het oude, 
wat meteen onmacht en onwil van 
de unitaire partijen aantoont. We 
dragen dan ook de kritiek die tot 
uiting kwam op deze C.V.P.-bijeen-
komst op aan de C.V.P.-flamingan-
ten. Idem wat Leuven aangaat : de 
vlaamse C.V.P. is eens te meer door 
de knieën en zwaait met De Somer, 
die nu zelf het failli-ssement van zijn 
taktiek moet bekennen. 

Het kongres der waalse socialis
ten te Verviers, dat vandaag en mor
gen doorgaat, wierp reeds deze 

IN EEN NOTEDOP 

beroepsHALVE 
bekeken 
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EN WAALS KONGRES 

De aandacht van de uitgebreide 
C.V.P.-raad van vorige zaterdag 
werd door de pondevaluatie sterk 
afgezwakt. De belgische regering 
betoogt trouwens dat deze devalua
tie geen invloed op de belgische 
munt zal hebben doch in zakenkrin-
gen vreest men de sterker geworden 
konkurrentiepozitie der Britten in 
de staal- en textielsektoren, ook 
door verhoging der invoertarieven. 
Ook het kusttoerisme rekent in 1968 
met een verminderd brits bezoek 
ten voordele van Spanje, dat naast 
zijn zon nu ook een evenredig beter-
kope peseta zal bieden. Op de 
C.V.P.-raad werd geklaagd over het 
feit dat inzake investeringspolitiek 
Brussel meer dan ooit centralizeert 
(en eenzijdig oriënteert naar Wal

week zijn schaduw vooruit. Het rap
port van Freddy Terwagne komt 
neer op een federalistische hervor
ming, die er de naam niet van 
draagt en geen rekening houdt noch 
met Vlaanderen (zelfs niet met de 
vlaamse socialisten) noch met Brus
sel. In tegenstelling met sommige 
kommentaren kan men het echter 
ook zo bekijken, dat de waalse so
cialisten een zo radikaal mogelijk 
standpunt innemen om des te 
zwaarder druk te kunnen uitoefe
nen wanneer het tot een vlaams-
waals-bru.sselse konfrontatie komt. 
Bovendien is het normaal dat de 
waalse partijvleugel van de B.S.P. 
gemakkelijker dan de vlaamse vleu
gel haar eigen weg wil gaan, wan
neer reeds de waalse A.B.V.V. dat 
al geruime tijd doet. Dit kongres zal 
de partij-eenheid andermaal op de 
proef stellen en zal gezien de te 
Doornik herwonnen waalse eenheid 
zelfs zwaarder dan vroeger op de 
unitaristen van het slag Collard, 
Van Eynde of Van Acker wegen. 

Het parlement is dinsdag aan zijn 
nieuwe zittijd begonnen met een 
reeks interpellaties, waarbij o.m. 
door waalse woordvoerders de 
Zwartberg-akkoorden ten gunste 
van waalse probleemgebieden wer
den ingeroepen of nog eens aan 
« klassieke politiek » werd gedaan 
door het schoolpakt weer op te ra
kelen. Een parlementaire werkgroep 
is intussen begonnen met de studie 
van tans reeds totaal voorbijge
streefde voorstellen inzake grond
wetsherziening (grendel meerderhe
den enz.). Wat zal daarvan terecht 
komen in een klimaat, dat toch dui
delijk naar vee! radikaler oplossin
gen wijst ? Ook de havenkwestie 
kwam in het nieuws met een om
streden TV-uitzending en een be
langrijke verklaring van schepen 
Delwaide. Dit doet ons belanden in 
het zakenleven, waar het officiële 
optimisme niet wordt gedeeld en 
waar men geen belang meer hecht 
aan de verklaringen van een Van 
Offelen, tans door iedereen als mi
nister afgeschreven. In de universi
teitskwestie viel vooral de kampan
je van de Standaard tegen Willems 
en Descamps op : in het kader van 
het pleidooi voor hervorming, later 
afschaffing van hef N.F.W.0. wordt 
niets minder gevraagd dan de ver
vanging van Descamps door de vol
waardig te maken rektoren van Leu
ven Nederlands en Frans ! Een 
lange weg is afgelegd, doch laten we 
ons niet van de rechte weg afleiden! 
Zelfs in de Vrije Universiteit Brus
sel roeren de vlaamse studenten 
zich met de eis tot werkelijke split
sing, een eerste simntoom van ver
zet zoals ook « Volksbelang » van 
het L.V.V. schriift, dat vel« Vlamin
gen zich niet meer thuis voelen in 
de P.V.V. Waarop wachten ze dan 
om er vandoor te trekken ? 

Ten slotte vernemen we dat de 
fiskus in oktober een zeer goede 
oogst aan belastingen kon binnen
halen, wat stellig de opper-citroen-
persers V.D.B, en De Clercq zal ver
heugen. Meteen konden ze zich in 
alle gemoedsrust laten vertegen
woordigen op de begrafenis van Ju-
lien Kuypers, de socialistische top
ambtenaar en flamingant, die de 
zeldzame prestatie vermocht, strij
dend Vlaming te zijn én toch in alle 
officieel-belgische middens een aan
vaarde figuur te zijn. 

P D . 
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(\'ervolg van biz. 3) 
raar de vervlaamsing van Brussel; dat 
druist volgens hem in tegen de logika m 
het gezond verstand. 

Als we nu nagaan dat in die fran>,talige 
brusselse gemeenten hondeiden vlaam.se 
kindjes in de kinderbewaarplaaisen en de 
vakantieoorden moeten terechtkomen, om
dat de betrokken gemeentebesturen hun 
meest elementaire plichten tegenover hiui 
Vlaamse inwoners-belastingbetalers weige
ren te vervullen, moeten we het dan geen 
ongehoord schandaal noemen, dat die 
Vlaamse kindjes ook nog aan totaal neder-
landsonkundige dametjes moeien o\eigela-
ten worden. 

Ik ken persoonlijk het ge\al \an een drie
jarig meisje dat aldus te Ukkel in een als 
vlaams aangekondigde kleuterklas terecht
kwam. Als het kindje 's avonds bedrukt 
thuiskwam konden de ouders er met moei
te enige woorden o^er de school uitkrijgen, 
en toen na een paar dagen de vraag gesteld 
werd of de juffrouw dan nooit iets zei tot 
Gerda 'kwam het verin'eiigende antwoord : 
« De juffrouw verstaal Gerda niet, en Ger
da verstaal de juffrouw niet ». 

Kunnen de vaders en moeders in Vlaan
deren zich wel inbeelden wat een drama 
dit geweest is voor een vlaams kindje dat 
met zoveel illu/ics en verwachtingen voor 
de eerste maal schoolwaarts trok, en dat 
reeds op de drempel van zijn schoolleven 
keniris maakte met het hatelijke brusselse 
taalrassisme. Er zijn honderden \an die 
kleine paria's in de brussel.se kleuterscho
len ! 

En de senator-oudminister vindt het maar 
normaal dat die vlaamse kindjes aan hun 
lol worden o\ergelaten, omdat de juffrouw 
zich niet de moeite heeft kunnen getroos
ten Nederlands te leren. Erger nog : vol
gens hem ziet al wie uit Wallonië herkom-
stig is, zich voortaan de betrekking van 
kindei-verzorgster ontsnappen; hij noemt 
dat : « de Walen minori/eren ». Asjeblief ! 

Niemand is verplicht kinderverzorgster 
te worden, maar wie dit toch wil, moet zich 
maar schikken naar de eisen en de kennis 
ivelke daar\oor ?ijn bepaald. 

De h. Moureaux durft te schiijxen dat 
Brussel zijn welvaart heeft gevestigd op de 
terbied welke alle Belgen daar elkaar toe
dragen. 

Maar het vlaamse kindje, dat heeft geen 
recht op eerbied, dat moet men te Brussel 
aiaar de inspanning opleggen een tweede 
:aal te leren, die men niet eist van een da
metje dat daarmee nog een niet onaardig 
Dc/oldigde betrekking zou kunnen beko
rten. 

Het is er deze oudminister van openbaar 
onderwijs natuurlijk niet om te doen, de 
IValen (in casu de Walinnen) ex cathedra 
;en brevet van onbekwaamheid of van on-
t\il toe te kennen, maar enkel om zijn 
penzeloze haal tegen het Nederlands bot 
ie vieren, zelfs ten koste van onze vlaam
se kindjes ! Men moet werkelijk een lage 
ticl hebben om de zo verheven funktie van 
kinderverzorgster te willen devalueren lot 
een vulgair element van taalrassisme. 

Ja, zo zijn nu eenmaal onze frankofonen: 
keiharde egoïsten, die alle vrijheid voor 
zich zelf en voor zich alleen opeisen, maar 
geen enkele samenlevingsplicht erkennen. 
Het is niet de eerste maal dat wij de h. 
Moureaux op de korrel nemen, maar dit
maal heeft hij het al te gortig gemaakt. En 
zeggen dat deze haatdragende en dus hate
lijke meneer het in ons land tot minister 
heeft kunnen brengen, minister van open
baar onderwijs nog wel ! En dat het Libe
raal Vlaams Verbond voor hem propagan
da heeft gemaakt bij de jongste parlements
verkiezingen ! Zullen de ogen van de vlaam
se liberalen dan nooit opengaan ? 

CENTRALIZATIE i.p.v. 
DECENTRALIZATIE 

beurs van 
antwerpen 
bedreigd ? 

(h. van altena) In de jongste weisdekreten 
van de regering Van don Boeynants komen 
artikelen voor die een diepe in\loed kun

nen hebben op de toekomst van de effekten 
beurzen en van de wisselagenten. 

Er wordt nl. een Waarborg- en Toezichls-
kas opgericht waarvan alle wisselagenten 
lid moeten worden, en bij welke ze een ze
ker bedrag als waarborg moeien storten. 
Dit betekent een vorm \an ceniralizaiie die 
tot nog toe onbestaand was. Volgens de wet 
zijn er in België vier effeklenbcurzen, die 
elk het centraal piuii zijn van een wissel-
agentenkorps dat zijn eigen bcmskoinniis-
sie kiest. In het vroegere stelsel storten die 
wisselagenten eveneens een waarborgsom, 
maar dat gebeurde langs de eigen beur.s-
kommissie om. 

De effeklenbcurzen van Gent en van I.m'k 
zijn zo zwak, en de wisselagenten die erbij 
ingeschreven zijn zo klein in aantal, dat 
men bezwaarlijk van hen kan verwachten 
dat ze ook maar iets kuirnen doen om de 
belegging in effekten ie bevorderen en om 
hel beroep \an wisselagent te stimuleren. 

\'oor Antwerpen ziet de zaak er echter 
anders uit. Hoe zwaar de antvverpse effek-
tenmarkt ook te lijden heeft gehad onder 

allerlei omstandigheden, toch dient de 
vraag gesteld of het wel noodzakelijk was 
de antwerpse wisselagenten over te hevelen 
— wat hun waarborgstorting betreft — 
naar een te Brussel gecentraliseerde Waar
borg- en Toezichtskas. Is deze centralizatie 
niet de eerste stap naar de geleidelijke af
braak van de Beurskommissies die tot nog 
toe een autonome bevoegdheid hadden ? 
Tot nog toe hadden de beurs van Antwer
pen en het antwerpse wisselagentenkorps 
een kompetentie die in geen enkel opzicht 
van een gecentralizeerde brusselse instantie 
afhing. Wordt dat weldra anders? 

De nieuwe Waarboi-g- en Toezichtskas zal 
— de naam zegt het zelf — ook een kon-
irolerende bevoegdheid hebben. Die kon-
troletaak zal uit geoefend worden van Brus
sel uit. De werking van de centrale kas zal 
denkelijk totaal in handen zitten van brus
selse cemralislen, met alle gevolgen van 
dien. 

We vrezen dat de nieuwe wetsdekreten 
een begin maken met de afbraak van de 
laatste eflëktenbeurs die naast die van 

julien kuypers 
Verleden maandag werd Julien Kuypers ten grave gedragen, begeleid door 

veel officieel gedoe en uHgehiid in een groot aantal gelegenheidsredevoeringen, 
waarvan er ettelijke nogal schijnheilig (als zulks over absoluut a-klerikale graf
reden mag gezegd worden) klonken als men ze vergelijkt met het leven dal daar 
zopas op 75-jarige onderdom afgeshten iverd. Er worden heel wat mensen onder 
dubbelzinnige vlag begraven : hun dood brengt velen er toe, de hoge zijden en 
de zxuarte rok even op te delven voor een officiële plichtpleging. En anderen, 
die in de dode oprecht een medestrijder en een paralleel-marsjeerder-op-afstand 
gedenken, blijven liever thuis dan zich te voegen bij de officiëlen van het be
grafenis-ritueel. 

Het toeval — maar hel is geen toeval, geloveii wij vast — heeft gewild dat 
de laatste officiële daad van Julien Kuypers er een was die ver af ligt van het 
wereldje waarin de begrafenisgenodigden doorgaans vertoeven : hij was een der 
weinige vooraanstaanden die zich publiek akkoord verklaarden met de doelstel
lingen en het opzet van de vlaamse betoging van 5 november te Antwerpen. De 
daad van een overtuigd vlaamsgezinde, de daad van een onafhankelijk man. 

Vlaamsgezinde, overtuigd flamingant, is Julien Kuypers zijn hele leven ge
weest. In andere omstandigheden — in een andere, volkser werkelijkheid dan 
die van het unitaire België — * « dit aan initiatieven en verwezenlijkingen zo 
rijke leven nog vruchtbaarder geweest zijn. Vandaag echter dient vastgesteld 
dat Julien Kuypers, die zich op velerlei wijzen en o.m. als topaynbtenaar vast
gelegd had in het establishment, daaraan allerminst is ten onder gegaan en 
steeds genoeg armslag heeft weten te behouden om zijn persoonlijkheid, zijn 
kunstzin en zijn flamingantisme ruimte te geven. 

Er is iets schrijnends aan dat leven geweest. Of beter : iets schrijnends aan 
de wereld waarin dat leven zich bewogen heeft. Julien Kuypers was officieel 
een socialist, zoals iedere hogere ambtenaar (en zelfs op het lager niveau, tot en 
met de poetsvrouw) \)fficieel dient te behoren tot een der drie partijen, die ei
genlijk reusachtige ondernemingen van plaatsbezorgers en promotors zijn. Ju
lien Kuypers, de aristokraat met de witte kuif, de kultuurmens en de voorname 
flamingant — een B.S.P.-er, een partijgenoot van de kultuurloze bende die nog 
al te veel en al te vaak de toon aangeeft in de Volkshuizen en, via het stemhokje, 
in de gemeentehuizen, de pi\)vincies en de Wetstraat ? Julien Kuypers een par
tijgenoot van de onbeschaafde laatdunkenden voor wie de Vlaamse Beweging 
hoogstens een verachtelijke rest folklore is? Tot zulke onvenvachte situaties, tot 
zulke verbazende kompromissen leidt de verpolitieklheid van ons openbaar leven. 

Niet de socialist Kuypers heeft ons steeds weer verbaasd — wel integen
deel ! Maar de B.S.P.-er, de man wiens ^cialisme toch een andere, etischer voe
dingsbodem had dan het platvloers materialisme en de biefstukken-mentaliteit 
van de partij-officiëlen. 

Evenzeer heeft ons steeds de ambtenaar, de man aan de top van de admi
nistratie verbaasd. Soepel, uiterst efficiënt, bekwaam en omzichtig : een aan
vaardbare én een aanvaarde figuur in het brussels milieu. Een man die daar ge
nomen werd, die er zich met gemak bewoog en die nooit zijn toevlucht moest 
nemen tot de platheden of de grofheden van zo menig vlaams Streber en arri-
vist. 

Achter de vanzelfsprekendheid van die aanwezigheid schacl het geheim van 
een grote bekwaamheid, een veroverende persoonlijkheid, een gezond en toch 
ook wel taktisch berekenend verstand. Weer eens : dat was alleen maar moge
lijk dank zij de kompromissen die altijd weer verbazen en soms ook ergeren, 
maar waaraan nooit de essentie — het open flamingantisme, de echte bezorgd
heid van de kultuurmens tow zijn volk — opgeofferd werd. 

Julien Kuypers is altijd een man geweest die ons deed dromen van de vlaam
se mogelijkheden na de federale struktuurhervorming. Stel u een Kuypers voor, 
stel u de honderden en duizenden bekwamen en toegeioijden voor in een Vlaan
deren dat zich heeft weten te bevrijden van het kompromiskader in het unitaire 
vaderland en dat de ziekte van de verpolitiekte openbare sektor heeft weten te 
overwinnen : wat een mogelijkheden; wat een potentie die zouden vrijkomen 
alleen en uitsluitend voor pozitief werk, zonder afleidingen of tijdverlies of be
dachtzaamheid op rugdekking. 

Inmiddels moet getuigd worden dat Julien Kuypers ook in het milieu waar-
in hij — merkwaardige tweespalt! — leefde en dat hij desondanks bestreed, zo
veel gepresteerd heeft dat hij méér dan recht heeft op de warme dank en hulde 
die luij hem hier brengen. 

Hij is een dier zeldzame Vlamingen geweest, wier socialisme en flamingan
tisme verenigd waren in een zinikille sinteze : sterk genoeg om te ontgroeien 
aan veel kleinheid — kleinheid ook in de Vlaamse Be-weging, waarom het ont
kennen ? — en om, naast al het andere, voldoende 'te bewaren om een pozitieve 
erfenis na te laten. 

Deze man, deze Vlaming, deze vlaamsgezinde, deze Heelnederlander en Eu-
ropeeër bewoog zich in de zeldzame lijn van een € au dela du socialisme > — 
in de lijn ook van de ontvoogdingsstrijd der Vlamingen: 

dio Cenes. 

Brussel nog een rol zou kunnen spelen : de 
beurs van Antwerpen. We denken dat de 
regering een begin maakt met de overheve
ling van alle beursbedrijvigheid naar Brus
sel, waar deze bedrijvigheid dan integraal 
volgens centralistisch belgische normen, en 
uitsluitend in het Frans haar beslag zal krij
gen ! 

Volgens de wet is de beurs van Brussel 
tweetalig. Ook van die tweetaligheid trekt 
men zich te Brussel niet veel aan en de 
zeldzame vlaamsgezinde wisselagenten kun
nen tegen de bestendige overtreding van de 
taalwetten niets beginnen. 

Nu de Waarborg- en Toezichtskas moet 
ingericht worden (haar statuten zijn nog in 
de maak) is er misschien nog een kans om 
te vermijden dat haar werking zich richt 
tegen het voortbestaan van de effektenbeurs 
van Antwerpen. 

Misschien is het ook nog tijd om zich 
te \erzetten tegen een onrechtmatig taalge
bruik bij de Kas en om waarborgen te be
komen voor de samenstelling van haar be
stuur. We vrezen dat deze Kas anders zal 
funktioneren onder een door Brusselaars 
beheerst bestuur, waarin een paar machte
loze vlaamse gijzelaars zullen zetelen om de 
schijn te redden. 

Deze regering gaat voort met een niets 
ontziende brutaliteit tegen de stroom op te 
roeien. Die precedent geeft te denken over 
de werkelijke mentaliteit ten opzichte van 
de decentralizatie, waarover de kleurpar-
tijen zo mooi kunnen orakelen, o.z, de 
^ laamse PVV. Ondertussen centralizeert een 
CVP-premier er maar lustig op los ! 

STAKING EN ZORGENSTAKING 

regering 
hoofdschuldige 

(w.j.) Een paar dokters belden ons op om 
ons te zeggen dat we dezelfde fout maakten 
als de kranten : een staking te verwarren 
met een zorgenstaking. Het verschil is dat 
de stakers ervoor gezorgd hebben dat er 
voldoende artsen van hun federatie ter be
schikking bleven om de zieken te verzor
gen. Een zorgenstaking zou willen zeggen 
dat de dokters zouden weigeren de zieken 
te verzorgen, wat niet gebeurt. De huidige 
doktersstaking zou slechts neerkomen op 
een versterkte zondagsdienst in de week. 
Daar wij niet a priori tegen artsen zijn — 
het is een beroep zoals een ander, met nog 
meer verantwoordelijkheid — geven we 
graag ook hun uitleg. 

Zij voegden erbij dat ze niet zo reaktio-
nair zijn als de federatie Wynen, dat ze b.v. 
op tal van plaatsen in Limburg en West-
Vlaanderen minder rekenen als ereloon dan 
toegelaten is. 

Ook dat willen we graag aanstippen. 
We hebben trouwens geschreven en her

haald in onze motie dat het een zware fout 
van de regering is niet met hen te wil
len praten. Des te meer daar deze weigering 
steunt op een ekskluzieve van de federatie 
Wijnen. Zo iets is inderdaad niet te ne
men en hier begrijpen we ten volle het 
standpunt van de federatie Henrard en 
steunen we het. 

Toch wekken de stakende artsen de in
druk dat ze zich aan niets willen binden 
en dat is liberalisme uit de 19de eeuw en 
in een sociale tijd zoals de onze niet aan
vaardbaar. Is ook deze indruk verkeerd dan 
willen we ook graag hun uitleg geven! 

Ondertussen kunnen we dus al aanstip
pen dat de artsen van de federatie Hen
rard evenals wij de zorgenstaking verwer
pen. Altans de meerderheid onder hen. 
Want er schijnen ook < harden > te zijn 
die liefst alles in de steek zouden laten. 

De regering blijft de hoofdschuldige. Zij 
heeft zich door Dr. Wynen laten maneu-
vreren dat het een aard heeft; ze heeft een 
uitgesproken aanhanger van Wynen, Dr. 
Mundeleer — broer van de beruchte P W 
volksvertegenwoordiger van de oase van 
Eisene — op de voornaamste post benoemd, 
wat een blunder is. Ze zou een neutrale 
persoon op die plaats moeten benoemd 
hebben. Want deze benoeming is een krach
tige prikkel tot verzet bij de federatie 
Henrard. 

Maar ja houdt de P W tegen als het op 
benoemingen aankomt) 

http://brussel.se
file:///erzetten
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WAALSE SOCIALISTEN 

KONCRESSEREN 

Vandaag zaterdag en mor
gen zondag komen de waalse 
socialisten in kongrcs bijeen. 
He t verslag Freddy Terwagne, 
is reeds in grote t rekken ge
kend. Het komt neer op een 
pleidooi voor een waalse fede
rale staat, zonder gebruik van 
he t woord federaal. De waalse 
socialisten zullen dus te Ver-
viers — en dat was toch te ver
wach ten — veel verder gaan 
dan h u n aan een minori tei ts-
kompleks voor tdoktc rende 
Vlaamse par t i jgenoten te 
Klemskerke. Ze gedragen zich 
(a l tans volgens dit verslag) 
volkomen als au tonoom waal
se socialisten en spreken niet 
over Vlaanderen of Brussel . 
Men kan dat i rreal is t isch vin
den, doch men zou toch be te r 
he t kongres zelf afwachten 
wan t het zou verbazend zijn 
moes t t i jdens de deba t ten de
ze leemte van he t verslag Ter
wagne niet aangevuld worden . 
Als zodanig lijkt de veroorde
ling van dit verslag en de voor-
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stelling ervan als een soort 
kongresbeslui t nog vóór het 
kongres begonnen is, voorba
rig. Laten we het socialistisch 
kongres van Verviers afwach
ten vooraleer een beslui t te 
t rekken . Geplaatst tegenover 
he t C.V.P.-P.V.V.-unitaristisch 
offensief (Leuven, g tondswets-
herziening enz.) zijn de waalse 
socialisten daar om de uni ta i re 
heren e raan te her r inneren da t 
er nog zoiets als een federalis
tisch getij in dit land wast . Uit
eindelijk zijn he t de Volksunie 
en de waalse socialisten die de
ze « wank lank » lakten horen , 
Vlaamse socialisten en C.V.P.-
ers ? Zij kru ipen b l i jkbaar 
doodsbang in hun schelp, ook 
hun marsec rdc r s ... 

BELGISCHE HAVENKWESTIE. . . 
Het dossier « belgiuhe havenpoluick » groeit voortdurend 

aan. De Volksunie zal trouxvens te gelegener tijd op haar beurt 
v\}or een stevige aanvulling zorgen eens dat de VU-havenkommis
sie met haar werkzaamheden klaar gekomen is. Tijdens recente 
bijeenkomsten werden gegevens ingezameld, verstrekt door de 
vertegenwoordigers in deze kommissie van de drie voornaamste 
havensteden (Antwerpen, Gent en Brugge). Weldra zullen deze 
gegevens en bijkomende inlichtingen gekonfronteerd worden en 
zal na beraadslaging een verslag opgemaakt worden dat dan in de 
partij-instanties de bazis van een verdere gedachtenwisseling zal 
uitmaken en leiden tot het innemen van een veranlivoord stand
punt. Het is immers duidelijk dat een zo belangrijk vraagstuk 
niet klakkehos kan benaderd worden. De Volksunie wenst zoals 
steeds degelijke studie te paren aan durf, zonder in roekeloosheid 
'te vervallen. Waarschijnlijk zal de VU ter zake ook de eerste par
lij in het land zijn die met pozitieve voorstellen voor de dag zal 
treden. 

Het ligt dan ook voor de hand dat we in deze zaak als blad 
niet vooruit willen lopen. Wel weze het ons in deze kVrte be
schouwing toegelaten, even de stand van zaken na te gaan .nnds 
de geruchtmakende berichten over de mogelijkheid van aanleg 
van een oliepijpleiding tussen Antwerpen en Rotterdam. 

De jongste « gebeurtenis » was ontegensprekelijk de TV-re-
porlage van Maurits De Wilde, die zich op dit vlak een zekere 
faam heeft verworven (Mijnalarm, de enquête over de energie
voorziening en verdeling enz.) « Anatomie van België : de ha
vens » heeft lange tijd op uitzending moeten wachten, omdat er 
van officiële zijde bezwaar tegen bepaalde passages bestond en 
Maurits De Wilde als auteur deze bezzcaren niet wou aanvaat den 
en weigerde in te stemmen met bepaalde schrappingen. Hij was 
hiermee trouwens niet aan zijn proefstuk al moest hij in een 
vroegere enquête toch bepaalde belangrijke schrappingen (maar 
niet zonder pivtest) toelaten. De TV-haveenquete van Maurits De 
Wilde is in feite neergekomen op een soort rekivizitoir tegen Ant
werpen en het is dus niet verwonderlijk dat niets minder dan het 
antwerps schepenkollege een scherp protest heeft laten horen en 
een recht op anlvXiord eist. Het argument van het antwerps stads
bestuur luidt, dat de uitzending op een anti-antwerps uilzending 
neerkwam en aldus nationaal en zelfs iiiternationaal grote schade 
aan antwerpens faam berokkent. De h. Dehvaide, schepen voor 
haven, zou belast worden met de formulering van een antwoord 
op de De Wilde-enquete (die daarom nog geen... wilde enquête 
kan genoemd worden). 

Het blijkt dat verscheidene autoriteiten hun medewerking 
aan deze uitzending hebben geweigerd. Vandaar het verwijt als 
Oou ze op een te gebrekkige voorlichting neerkomen, wat dan 
niet de schuld van de TV-reporter zou zijn. Feit is dat de h. De 
Wilde vaak de neiging heeft, zelf te veel aan het wooid te wnllen 
komen en de ondervraagden des te minder. Daardoor is ook mo
gelijk dat bij vb. baggerwerken aan de monding in één adem 
met onderhoudsbaggerwerken aan.de dokken en op neyralgivke 
pmiten in de Schelde vernoemd werden. Dat zulks een veikeerd 
beeld geeft ligt voor de hand. 

H^e het ook zijn, deze reportage viel uit legen de Schelde en 
Antwerpen en was minder voorlichting, waarmee niet gezegd is 
dat er geen probleem bestaat. Misschien zal zelfs deze TV-rcpor' 
lage in al haar scherpte de vei dienste hebben de publieke opinie 
attent te maken op een vraagstuk dat haar ten zeerste aanbelangt, 
zeker de vlaamse openbare mening. Want het havenvraagstuk is 
vooral voor de vlaamse gemeenschap en haar toekomst van levens
belang. 

Het tweede gedeelte van deze enquête zal aan de andere ha
vens gewijd zijn en zal misschien hier een te optimistisch beeld 
brengen. Het vermoeden is in elk geval sterk, het schijnt zelfs mo
de te zijn, dat men de Schelde afkraakt om de Noordzeekust op 
te hemelen. Hoe het ook zijn, deze Noordzee, die zogezegd geen 
Ichepen van een half miljoen ton zou kunnen « herbergen » lijkt 

DE ECHTE 
FEDERALISTEN 

De stichting Lodewijk De 
Ract organizeert te Aalst op 
het s tadhuis een weekeinde 
me t als titel « Dient federalis
me polit iek ges t ruk tureerd of 
niet en hoe ? » 

De stichting is er in geslaagd 
voor dit colloquium over fede
ral isme volgende mensen a!s 
inleiders te laten fungeren : dr . 
Van Haegendoren en Jan 01-
sen als « niet-politiekers ». 
Verder B.S.P.-volksvertegen-
woordiger Van Hoorick, C.V.P.-
jongerenrodenbach Wilfried 
Mar tens , H. Todts , C.V.P.-voor-
zi t ter Deurne : dus de twee 
«tradit ionelen » zijn goed ver
tegenwoordigd. Heel wat reak-
ties ontvingen we reeds van de 
« echte » federalisten, diege
nen die het met h u n gezond 
vers tand volledig normaal zou
den vinden dat, alleen al m a a r 
van ui t he t beginsel « Volksop
leiding en voorlichting » men 
in elk geval iemand zou aan he t 
woord laten van een bepaalde 
poli t ieke par t i j die 12 % van 
de s t emmen in Vlaanderen 
heeft en waarschi jnl i jk de 
overgrote meerderhe id van de 
federalist ische kiezers, VAN 
DIE H E T M E N E N . Want de 
anderen zijn het nog nooit ge
weest . Dienen deze volkse nati
onal is ten soms slechts voor 't 
knechten werk ? Of zijn ze niet 
salonfaehig genoeg ? Wenst de 
st ichting volledige informatie 
te geven dan moet ze als zoda
nig handelen. Zeker niet zoals 
te Aalst ! 

HET 
SPEKTAKELNUMMER 

Dames en Heren , komt bin
nen : he t spektakel gaat begin
nen. In onze jeugd hebben we 
he t vaak gehoord op onze ker
missen. 

In Vlaanderen is er voor he t 
ogenblik een rondreizende foor 
bezig. Het is geen beer of geen 
klown die men ronds leur t , 
m a a r iets soortgelijks : een ge
vallen oud-eerste-minister, die 
zijn vergane glorie niet kan 
vergeten. De m a n vindt de gek
s te u i t spraken . Is voor federa
lisme in Eu ropa en tegen fede
ra l i sme in België. De grote 
geest heeft nog nooit begrepen 
da t de ware federalist ische 
geest één en ondeelbaar is. 

Evenals Tindemans en Ver
roken heeft hij het speciaal op 
de Volksunie gemunt . Deze 
franskiljon, die ja renlang van 
he t kler ikal isme geprofi teerd 
heeft, beschuldigt tans de V.U. 
van klerikalisme, wij die he t 
alt i jd bes t reden hebben. 

Wat wilt ge ? 
Evenals de vlaamse socialis

ten te Klemskerke voelt hij de 
g ronds t roming ten voordele 
van de Volksunie. 

E n de oude franskiljon is af
gunstig op onze bijval. Wat 
wilt ge Theo, gij kun t niet alles 
kri jgen in he t leven : een eer-
ste-ministerschap tegen Vlaan
deren en de guns t van de 
vlaamsgezinden. 

Volhard in de boosheid. Geef 
van ka toen tegen de Volksunie. 
Wij zijn u dankbaa r voor de 
p ropaganda : w a a r gij tegen 
zijdt, is he t volk voor 1. 

De iiuUjklw'swerken ie ^te-
re schepen mogelijk moet maken, vorderen slechte traag doch 

werden na lange onderbreking hervat. 

... DOSSIER GRO:IT STEEDS 
ook in haar vernauwing daartoe in staat, altans te oordelen 
naar ivat de burgemeester van liKilterdam betoogt. Zijn betoog zal 
wel niet vrij te pleiten zijn van eigenbaat, vermits de nederland-
se regering weigert de kosten van bepaalde baggerwerken op zich 
te nemeti en voklaar^ dat de haven zelf die k\}sten moet dra
gen. Intussen heeft Rotterdam zich een meerplaats voor schepen 
van 250.000 ton geiezerveerd aan de oever van de A'""'"''//f (e, 
schepen dan voor graantransport. 

Rotterdamse kringen beweren echter, dat schepen van een 
half miljoen ton voor olietransport de haven zidlen kunnen aan-
>J"V». Olietransport in ballons of werslag door overpompen in 
volle zee acht men in bepaalde kringen voorbaiig, doch de erva
ring leert dat wat vandaag oranXjgelijk of irieeel geacht wordt dit 
tnoigen niet meer is. 

Er tekent zich intussen een konkurrentiestrijd lussen Rotter
dam eensdeels en de franse havens Brest en Le Havre anderdeels 
af, o.m. om de klientele van Antwerpen. Men kan het betreuren 
maar niet loochen dat wij in deze zich aftekenende strijd slechts 
« lijdend vXiorioerp > ziJ7i. Een vlaamse oj belgische wisseloplos-
sing voor de verminderende kapaciteit van de Schelde js er niet. 
Men heeft in elk geval tot op heden officieel naar^geen wissel-
oplossing gezocht. Op desuggesties en plannen in verband met 
Zeebrugge antwoorden tegenstanders dat ze technisch noch finan
cieel te realizeren zijn zonder dit evenwel te kunnen bewijzen. De 
voorstanders kunnen dit laatste evenmin met stellige zekerheid 
doen. Vandaar dat steeds meer en meer stemmen opgaan die plei
ten voor het instellen van een officieel vnderzoek naar de moge
lijkheden van Zeebrugge. Bij hen heeft zich zo pas schepen Del-
waide van Antwerpen gevoegd. 

Hoe dan ook, in het debat zijn volgende elementen reeds 
als min of meer algemeen geldende vaststellingen erkend : 1. de 
Schelde is niet bevaarbaar voor meer dan lOO.OOO-tonners 2. met 
alleen de olietransport doch ook de erts- en graantransfvrt ter 
zee rekent met veel hogere tonnematen en daardoor zou Antwer
pen niet alleen als oliehaven doch ook als geiuone haven in het 
gedrang kunnen komen. 3. over de mogelijkheden van Zeebrugge 
wordt geredetwist -Jonder dat een van beide partijen a plus b zijn 
gelijk kan bewijzen. Vermits nu zelfs anlxverpse en petroleum-
kringen een onderzoek haar de mogelijkheden van deze haven 
zouden billijken wordt de pozitie van hen, die dit onderzoek wei
geren, moeilijker. Een zelfde 07izekerheid — die dan niet alleen 
Antwerpen doch ook Rotterdam en dus ook eventueel Zeebrugge 
zou treffen — heerst tiver de bruikbaarheid van de Noordzee voor 
supertonnematen. Zoals we reeds stelden zijn vaststellingen hier 
niet vrij te pleitfn van beïnvloeding door het belang dat de om 
de voorrang strijdende havens uiteraard daaraan hechten. Ten 
slotte is het evenmin zeker of desgevallend de grote petroleum-
maatschappijen zekere projekl'en zouden helpen financieren. Daar
bij is het debat van de kostprijzen nog volop bezig, met tal 
van spekulatieve en dus zeer onzekere gegevens. 

Dat is ongeveer de toestand op vandaag, in zeer grote trekken 
dan. Interportuaire naijver; kommerciéle belangen; een voor ons 
land typisch onderschatten van bepaalde ekonomische belangen, 
ook gA)grafisch-linguistisch; persoonlijke rancunes en tegenstel
lingen spelen een rol in een technisch zeer ingeivikkcld en fi
nancieel al even wjeinij^ gemakkelijk vraagstuk, welks oplossing 
slechts kan bedongen worden door een zo breed mogelijke mede
werking, raadpleging en hulp. Pasklare oplossingen zijn er niet, 
men kan ook niet met zekerheid aan voorspellingen gaan doer» 
'(zijn bepaalde eventuele investeringen nog vsrantuXiordi de 
vraag stelt zich niet alleen bij ons doch ook elders, waar men 
reeds verder geëvolueerd is). Kortom, mag men niet blind blij
ven voor onaangename vaststellingen en konkluzics, juist hel trek
ken van een besluit zal gezien de komplexileit van hel. vraagstuk 
tijd en inzicht vergen, ook al diingt de tijd. 

http://aan.de
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WAAROM ZO GIFTIG ? 

De jongens van « Links » 
schrijven in hun blad dat de 
Volksunie haar s tempel niet 
heeft kunnen drukken op de 5 
november-betoging. Moest dit 
dan werkelijk ? 

De Volksunie heeft zich lo
yaal gehouden aan de geest van 
de betoging waarbi j n iemand 
diende gekwetst , die niet radi-
kaler Vlaams was dan de leu
zen die de betoging voorhield. 

Wij menen dat de geest van 
« Links » hier fout is. Wij we
ten ongeveer hoeveel percent 
volksuniekiezers in de beto-
gin marsjeerden. Dat is ons 
voldoende. Want het was meer 
dan voldoende ! Dat de man
nen van « Links » met hun tijd
schrift goed zichtbaar op zak 
liepen deed ons glimlachen, 
evenals het feit dat ze 1.000 
n u m m e r s van hun blad ver
kochten (in de geest van de be
toging ?). Hebben nog met ons 
blad gevent ? 

Wij hadden liever gewild dat 
e r in plaats van 1.000 jonge so
cialisten er vijf of t ienduizend 
zouden geweest zijn. 

Door de Volksuniestempel 
op de betoging te drukken zou
den we de andere vlaamsgezin
den wegjagen en dat doen we 
niet . Dat is de fout van de anti-
a toommars waarin massa 's be
togers, ook van de Volksunie, 
zouden opstappen achter leu

zen tegen de a toombom, over
al in de wereld, wat het offici
eel doel is van de betoging. 

Door het feit dat « Links » 
en de K.P. er een pro-russische 
betoging van maken blijven 
geleidelijk alle niet-Marxisten 
weg. 

Moraliteit : als « Links » een 
stempel op een betoging kan 
d r u k k e n en zo de betoging ver
valsen zal ze het niet nalaten. 

Wij daarentegen zijn geen 
sektairen. In gezond pluralis
tische geest kunnen we mars-
je ren met Vlamingen van alle 
overtuiging. Zonder ze te kwet
sen. 

ONWELKOME REIS... 

De reis van de h. Cool en Ma
jor naar Kongo heeft eens te 
meer aangetoond hoe s terk 
verschillend de vlaamse en 
frankofone gemeenschappen 
vele problemen benaderen. De 
franstalige liberale en katolie-
ke pers put zich uit in kleine
rende en zelfs beledigende op
merkingen ten opzichte van de 
twee sindikale leiders. Het is 
inderdaad zo, dat deze reis 
geen kompl iment is voor het 
establ ishment , dat deze reis zo 
diei-baar is. We nemen hier ook 
de verdediging niet op van de 
sindikale leiders (ze zijn trou
wens mans genoeg om dat zelf 
te doen) . Maar wanneer we de 
Libre, Dernière Heure , Soir, 

Métropole en niet het mins t 
Pourquoi Pas ? zo te keer zien 
gaan, dan vragen we ons toch 
af, of dit sindikaal op t reden in 
de kongolese kwestie niet van 
die aard is geweest, dat de he
ren zich gebeten voelen en zich 
in deze pijn solidair gevoelen 
met Harmei en zijn administra
tie, die kennelijk in de kongo
lese kwestie ter plaatse trap
pelt, al maanden lang. 

...MET REAKTIOMAIRE 
OPRISPINGEN 

Het feit, dat het om twee sin
dikale leiders en bovendien om 
twee Vlamingen (niet eens fla
mingant ) gaat zal wel niet 
vreemd aan dit hui lkoor zijn. 
Daarmee is nog eens onrecht
streeks bewezen, hoezeer in dit 
land de vlamingenhaat samen
gaat met al wat op sociaal en 
politiek vlak konservatief is. 
Indien Cool en Major franko
fone sindikale leiders geweest 
waren kan men er op aan da t 
de beledigingen achterwege 
zouden gebleven zijn en dat de 
hyena's van de brusselse pers 
zich gematigder zouden uitge
d ruk t hebben. Maar het zijn 
Vlamingen zoals ook vice-goe-
verneur Cappuj'ns van Braban t 
een Vlaming is en dus vogel-
viij voor bvb. een senator Mou-
reau, die onlangs in de vrije 
t r ibune van Le Soir een even 
dom als smerig s tuk over deze 
ambtenaa r schreef, waarbi j da
delijk kwam vast te s taan dat 
de man slechts een bevel van 
minis ter Vander Poorten had 
uitgevoerd. Ook de Kongo-reis 
der sindikale leiders is gesne
den brood voor de onvrijwilli
ge grafdelvers van het uni ta i re 
België om op de Vlamingen af 
te geven. Stel u t rouwens voor: 

daa r gaan zich twee sindikalis-
ten, bovendien nog Vlamingen, 
bemoeien met wat dit bi'ussels 
es tabl ishment beschouwt als 
zijn exkluzief jacht ter re in , 
Kongo. Dat dit frankofoon-

brussels es tabl ishement pre
cies voor de kongolese knoei
boel verantwoordel i jk is zal 'n 
andere verklaring zijn, waar
om het tans via zijn pers 
moord en b rand schreeuwt. 

Einde vorige ui^c/v UM^IICUU CW n. jimcn i\ii\pers, ere-sekretaris-
genereaal van het ministerie van Nationale Opvoeding en lange 
tijd een der invloedrijkste leden van de beheerraad van de B.R.T. 
waarvan hij trouwens de eerste voorzitter was. Hij ijverde ook 
vooral voor heel-nederlandse kulturele betrekkingen en was au
teur van verscheidene biografische werken w.o. een geschiedenis 
van het socialisme. De h. Kuypers was een socialistisch flamin
gant, die echter geremd werd in zijn streven door zijn partij-ge-
bondenheid en als zodanig veel belgisch water in zijn vlaamse 
wijn heeft moeten doen. Aan deze merkwaardige figuur wijdt 

diogenes deze week een portret. 

ül l ieSITAIRE EKSPANSiE... 
Het moge aan a'e oudste van de parlementairen der Volksunie toegelaten zijn een 
woord van waardering uit te spreken voor de brosjure die onze volksveilegen-
wojrdiger Maurits Coppieters onder bovenstaande titel liet verschijnen op de 
voora.'jud van de antwerpse 5 november 1967 betoging. 
Als katoliek, die zich voor zijn geloof niet schaamt en het sinds meer dan dei tin
jaar op een kordate en hjnciliaire manier in eer houdt en verdedigt « liet hij zich 
in zijn jongste studie leiden door uitspraken van het hoogste katoliek gezag. En 
als man die \>jlle recht van spreken heeft, wil hij, en voelt hij er zich als af ge-
vaardigde van het volk toe gediongen » het woord van de ontvoogde leek te laten 
horen, in een aangelegenheid xraar de hogere waarden van het vlaamse volk, en 
van het Rooms-katolieke volksdeel in het bijzonder, op het spel staan. 

VOOR OF TEGEN VLAANDEREN... 
Ik hen te oud geworden om mijn toe

vlucht te nemen tot holle woorden of oii-
deilinge bewieioking, ik heb al te \eel boe
ken- en artikelenwaters doorzwommen oin 
mij o\er iets uit te spreken op een andere 
manier dan ik het in gemoede meen. Ik 
heb \oor genoeg bergen statistieken en cij
fers gestaan om niet onmiddellijk naar de 
achtergTond door te dringen. Ik heb niet 
^oo^ niets de reputatie een kon aangebon
den man te zijn, die het ook zijn \ncnden 
durft te zeggen zoals hij het denkt, dan dat 
ik het nu ten opzichte van Maurits Cop
pieters en zijn laatste pennevrucht anders 
zou doen. 

Met die brosjure heeft onze \olks\erte-
genwoordigende kollega een uitstekend 
werkstuk tot stand gebracht. Hij is tot de 
kern \an de zaak gegaan en heeft zonneklaar 
bewezen dat het zogeheten plan Houben, 
dat gans de proxincie Brabant openzet voor 
de inplanting van de twee vrije uni\ersi-
teiten I.euxcn en Brussel, xan vlaams stand-
pinit uit het meest funeste is dat sinds ja
ren werd uitgebroed. Als dat plan \enve-
zenlijkt wordt, \erliezen we vlaams Brabant 
en hieraan hebben het Rijk in beperkte en 
de kerkelijke hiërarchie in steike mate 
scliuld. 

Coppieters drapeert zich niet in misic-
rieuze orakeltaal, in vage vermoedens of 
xreesdromen, maar pakt uit met de onaf
wendbare konkluzies van een waarachtig 
eksperi men teel onderzoek. Vlaanderen was 
tot op heden in de wereld yan universiteit 
en wetenschappelijke vorsing het kind van 
de rekening. Wie zou het durven tegen te 
spreken ? Gedurende honderddrieendertig 

"jaar, van 1834 af tot nu xond de katoüeke 
partij, en met haar de kerkelijke hiërarchie, 
er geen graten in dat Brussel het uitslui
tende universitaire jachtgebied was van de 
vrijzinnigen. Dat in 1967 hogere godsdien
stige belangen ingeroepen woiden, om ook 
te Brussel een sterk katoüeke universiteit 
te vestigen, is opzettelijk zand in de ogen 
\an de vlaamse gemeenschap stiooien. 
Waarom nu ? Het is toch zonneklaar dat an
dere belangen een groter gewicht in de 
weegschaal leggen, want de P \ ' \ ' helpt dit 
sinistere spel meespelen. 

De katoüeke universiteit van Lcuxen en 
de vrijzinnige uni\ersiteit van Brussel zijn 
twee handen op één franskiljons buikje om 
zich, openlijk of verkapt, tegen 's lands 
wetten in, ïe onttrekken aan de rechtsbe
ginselen xvaarop de Belgische Staat geves
tigd is. Het parlement heeft geen inzage 

in hun boekhouding, het moet maar blin
delings subsidies toekennen. 

De wet van 1965 op de universitaire eks-
pansie heeft de franstalige voorsprong, die 
op het universitaire vlak bestond, nog ver
groot, en alles wordt in de hoge regionen 
\an Kerk en Loge dusdanig bedisseld dat 
het met de in uitzicht gestelde wet van 1968 
1969 in dezelfde richting zal voortgaan. 

Opstandigheid en verzet zijn dan hoog
ste plicht ondanks en tegen iedere « verorde
ning » \an wie die ook moge uitgaan (blz. 
29). 

De verhandeling van M. Coppieters is in 
een dusdanig kompakte vorm gesteld, dat 
elke bladzijde van een naar de keel grij
pende beknoptheid is. Zij rezumeert alles 
wat zich sinds een paar jaar, vooral sinds 
het mandement van 15 mei 1966, waai van 
de inhoud op voorhand aan de voorzitters 
van CVP en PVV bekend was, heeft afge
speeld. Zij brengt een wraakroepend pro
cédé van geestelijke en politieke verknech-
ting aan het licht, dat door de twee hoogste 
geesteüjke machten ten opzichte van de 
vlaamse rechtseis wordt aangewend. 

Is het dan te verwonderen dat P. Van den 
Boeynants vloekend te keer ging, als hij 
zag hoe het vlaamse, en meest nog het 
kristelijke landsdeel tegen de bisschoppen 
in opstand kwam in de laatste weken 'van 
mei 1966? 

Meer samengebald feitenmateriaal dan 
M. Coppieters het ons brengt, heb ik zel
den aangetroffen. En Jan Verroken, och ar
me ! Ik begin kompassie te krijgen met die 
brave flamingant uit de oude zeurdoos. Die 
brosjure moest hij nog bij al het andere op 
zijn kop krijgen, na de antwerppse 5 novem-
berbetoging die dank zij zijn opeengesta
pelde flaters zo goed geslaagd is. Een on
geluk komt nooit alleen. Jan. 

Ik kan het hele vertoog van M. Coppie
ters niet overschrijven, slechts even wijzen 
op blz. 12 waar aangetoond wordt, dat de 
h. Jan \'erioken de goegemeente wil doen 
geloven dat het plan Houben in de zomer 
van 1967 bij v'errassing werd openbaar ge
maakt, terwijl het al in grote trekken in de
cember 1966 was bekend. \Vie zijn dan de 

gTooiste knullen, de CVP flaminganten of 
de V laamse katolieken in het algemeen ? Of 
vermaken de heren Van den Boeynants en 
Houben zich ten koste van Jans toch al te 
zeer op de proef gesteld naievileit? 

In mijn verlangen naar goede dokumen-
tatie in zake de universitaire ekspansie, heb 
ik de brosjure. van M. Coppieters gelezen 
en opnieuw gelezen. Zij zal in de toekomst 
van groot gewicht zijn voor onze medestrij
ders in de rangen van de Volksunie, voor 
onze tegenstanders, die hun plannen ont
maskerd en blootgelegd zien. 

Keihard en kristalheldeiheid zijn de eni
ge kwalifikaties die passen als men een ob-
jektief oordeel over de genoemde brosjure 
wil uitspreken. 

We zullen nu even keihard moeten vech-. 
ten om de inter-universitaire samenwerking 
in Groot-Brussel, die het plan Houben wil 
verwezenlijken op de rug van de (kato
üeke ?) Vlamingen, te dwarsbomen. De heer 
Houben is er niet voor teruggedeinsd 
« sclioolstrijdmotiev en » op te dissen om de 
katoüeke Vlamingen voor « zijn » plan te 
winnen (blz. 14). Het religieus argument 
van de CVP zal wel geen al te sterke in
druk maken op de honderdduizend kato
üeke leken, die zien en meemaken dat de 
Kerk — die « missie > heet in België — 
weigert haar hogere leer — en kultuurop-
dracht te vervullen in het hart van Wallo
nië, waar de afwezigheid van de missione
rende kerk nochtans erg pijnlijk is (blz. 
15). 

Met deze citaten hier en daar genomen 
uit de verhandeling van M. Coppieters, 
voor wiens werk ik al mijn waardering uit
spreek, kan het volstaan. 

Elk strijdend en denkend Volksunist 
moet ze bestuderen. Uit ganser hart wens 
ik ze in de handen te zien 'van elk gelovig, 
en ongelovig, inteltektueel. Zo kan de be
drieglijke ^operatie van < le tres grand Bru-
xelles > die vanuit de leuvense universiteit, 
met haar rektor aan het hoofd, ontworpen 
is, de pas afgesneden worden. Ja, we moe
ten uit de tans heersende, maar kunstmatig 
verwekte, mist-.-ger<iken ! 

L. ELAUT, 
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DOSFELINSTITUUT 
Het Lodewijk Dosfelinsti tuut 

werd op 14 november 1967 tot 
een V.Z.W. omgevormd, met ze
tel te Schoten, E lshoutbaan 25. 
E r zal 'n aanvraag tot erken
ning door 't Rijk worden inge
diend, terwijl langs verschillen
de zijden belangri jke s teun 
werd toegezegd. 

De lessencyklus 1967-68 kent 
een even groot sukses als de 
voorjaarscyklus 1967 : m e e r 
dan 220 inschrijvingen ! Zij die 
weten hoe moeilijk het is de 
mensen samen te brengen voor 
dergelijke initiatieven zullen 
dit cij ter naa r waarde weten te 
schat ten. 

Wij hopen dat voor dit vor
mingsins t i tuut een mooie toe
komst is weggelegd : p lannen 
werden reeds gemaakt door 
het bes tuur , die het beste la ten 
verhopen. 

NIEUW DAGBLAD 

Van 1968 af zal er een n ieuw 
Vlaams dagblad het licht zien. 
He t betreft een technisch, fi-
nancieel-ekonomische k r a n t 
« De financieel-ekonomische 
Tijd ». De pubhka t i e s « Tijd » 
(weekblad V.E.V.) en « Avond-
Echo » (dagblad) zullen tege-
lijkei tijd ophouden te bes taan , 
d a a r hun rol door de n ieuwe 
kran t word t overgenomen. 

Deze blijk van vlaamlse le
venskracht , die voorzeker tege
moet komt aan een behoefte 
voor de talr i jke vlaamse afge
s tudeerden, verdient onze sim-
patie, temeer daa r het b lad 
zich voorneemt ook de spreek
buis te zijn van de algemeen 
Vlaamse ekonomische belangen 

SANKTIES GEËIST 
Het v laams komi tee voor 

Brussel heeft sankt ies geëist 
tegen senator Moureaux in een 
brief aan senaatsvoorzi t ter 
Struye, omda t Moureaux in een 
ar t ikel in Le Soir tegen vice-
goeverneur Cappuyns (zie blz. 
4) t e rmen gebruikte die kwet
send en beledigend zijn voor 
deze ambtenaar . Moureaux h a d 
ook santies tegen Cappuyns ge-
eist. 

O.m. schreef de dwaze kemp
haan, da t Cappuyns zijn inspi
ra t ie ging zoeken bij de Volks
unie . Wij veronderstel leln da t 
noch de vice-goeverneur, noch 
he t Komitee deze ui t lat ing als 
beledigend hebben opgevat. 

Of de eis van het Vlaams 
Komitee ook rezul taat zal heb
ben betwijfelen we, de menta
liteit van Struye kennend. 

BEKENTENIS 
C.V.P.-volksvertegenwoordi-

ger T indemans besp rak als ver
slaggever op de ui tgebreide 
pa r t i j r aad van zijn par t i j za
te rdag jl . de inst i tut ionele en 
ekonomische vraags tukken . 
Hij deed c a . gelden da t zo 
langs zo meer de waals-vlaam-
se verhoudingen niet m e e r 
door de taalkwest ies dan door 
de ekonomische prob lemat iek 
worden beheers t . Hij stelde 
da t zelfs zonder taaiper ikelen 
er een spanning tussen beide 
gemeenschappen zou bes taan , 
omda t in de 18e en 19e eeuw 
de investeerders de vindplaat
sen van de steenkool opzoch
ten, terwijl ze vandaag de dag 
zich vestigen w a a r de arbeids
k rach ten beschikbaar zijn. 

Frans-briisselse O) de en kulliitu : de St. Verhaegenviering door de studenten van de vrije brus-
selse universiteit doortrok opnieuw de « capitate ». Tal van kijkers werden besproeid en de élite 
had er weer eens van genoten. De vlaamse studenten bleven thuis uit protest tegen de weigering 

V.U.B.-Nederlands te laten starten. Ze hebben niets gemist... 

Hij had e r kunnen aan toe
voegen, dat kapitaalbeleggin
gen tans ook bij voorkeur na
bij de havens en de kust ge
schieden omwille van de lage
re t ranspor tkos ten , wa t even
eens de verschuiving van de be
leggingen van het zuiden n a a r 
het noorden van ons land ver
k laar t en tegen welke na tuur 
lijke en ekonomische verant
woorde aksentverlegging de 
huidige regering ingaat door 
verdere begunstiging van Wal
lonië (cfr. Kaiser o.a.) Maar 
die « lukse » kon hij zich te
genover een Vanden Boeynants 

RAND-BEMERKING 
Misschien denkt iemand, die kroniekjes 

schrijft zoals deze Nemrod de jager of de 
stroper-stukjes, gemakkelijker aan zijn le
zers dan échte schrij\ers. Wie zal immers 
ooit te ^\eten komen of er wel lezers zijn! 
Zo komt het ook dat de eerste bedenking 
na de keuze van de titel deze week is : de 
(mogelijke) lezer zal ^^el grinikken dat 
hier nooit iets anders dan randbemerkin-
gen worden neergeschre^en. Een beden
king die niet helemaal onjuist is. Maar 
vermits we niet alleen spelen kunnen met 
de lettertekens \an het alfabet, en zo een 
ongehoorde hoe\eeIheid kombinaties kun
nen samenstellen, maar evenzeer met de 
leestekens, gaat het hier « duidehjk » om 
een bemerking o\er de Rand, de zuidafri-
kaanse munt. 

Onmiddellijk na het eerste bericht o\er 
de de\alutatie van het engelse pond wis
ten on/e « al-\\etende ^ nieuwsdiensten te 
\ertellen dat natuurlijk ook Zuid-Afnka 
deze ontwaarding zou \olgen. Tot nog toe 
is daar niets \an gebeurd en wordt dit ook 
niet meer voorzien. Het is mogelijk dat 
sommigen die helemaal geen geheugen 
hebben meenden dat de republiek van 
Zuid-Afrika nog tot het Gemenebest be
hoorde, maar anderen zullen beslist ge
dacht hebben aan de talrijke en nauwe 
ekonomische banden tussen de Unie van 
Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. 
Met gedachtenloze \anzelfsprekendheid 
werd dan wel ^e^de^ ^e^ondersteId dat 
die banden ook banden van afhankelijk
heid waren van de Unie tegeno\er het 
Verenigd Koninkrijk. En zo is bet beslist 
een hele tijd ook geweest. 

Xu bhjkf echter dat die banden en ver
bondenheid heel zeker geen ekonomische 
afhankelijkheid meer betekenen. De poli
tieke onafhankebjkheid is voor dit ene 
land in Afrika ook een echte zelfstandig
heid geworden. Vijfenzestig jaar na de 
politieke en militaire nederlaag in 1902 
heliben de stoere Boeren de wereldbeheer-
sende Britten \an huis en erf \erdrongen. 

Het staat wellicht uiterlijk moderner en 
progressie\er een staatsgreep te herden
ken die vijftig jaar geleden gebeurde en 
vervalst werd tot een re\olutie. Het 
schijnt misschien intellektueler te doen 
alsof men niets weet van een urenlange 
rede\oering vol tuitende eigenlof en die 
druipt van de verwaandheid van een kas
te. Maar het is iemands goede recht een 
heden te begroeten dat tot \andaag ge
groeid is en \erder groeit, genegenheid te 
hebben voor een land dat geen paradijs is 
en erkent dit ook niet te zijn, en zich af 
te keren van een herdenking waarin de 
matro/en \an Kronstadt, die een paar jaar 
later uitgeroeid werden, als figuranten 
^an de heersende kliek optreden. Het is 
iemands goede recht de stoere soberheid 
in woord en gebaar van die Boeren te ^e^-
kie/en bo\en het gepraat \an een Bre/nev 
dat jielfs de meest linkse kranten niet heb
ben kunnen afdrukken. 

De duizenden \ rouw en en kinderen die 
in de britse koncentratiekampen gestor-
^en zijn, de jarenlang \erbannen krijgsge
vangenen, de on\ei'müeid strijdende kom-
mando's, de gesneuvelden, /ij allen /ijn er 
niet meer. Talrijk zullen zij niet /ijn die 
de nederlaag in 1902 nog intens beleefd 
hebben en die nu dit « teken » van de 
nieuwe vrijheid bewust zullen meeleven. 
Maar in de geschiedenis \an een \olk, van 
een land met zo'n ingewikkelde samenstel
ling als de Unie, zijn deze dagen gemerkt. 

De ligging \an de Unie is buitengewoon 
gunstig, zelfs als het Suezkanaal eens open 
is ; de bodemrijkdom is groot, hoewel mis
schien niet \oldoende veelzijdig — maar 
het is ten slotte de taaie mens die alles be
werkt en gebruikt. De pozitie \an de Band 
is maar een uiterlijk teken ; een aanlei
ding om te hopen dat ook onze verwante 
taaiheid het halen zal. Hoewel -wij in de 
tijd al achterstand hebben en nog geen 
eigen Rand. 

NEMROD. 

natuur l i jk niet permi t te ren . 
In tussen : waar hebben we 

die taal nog gehoord ? En wie 
bes tempelde deze taal tot voor 
kor t nog als deel u i tmakend 
van een vals probleem ? Wat 
hebben die C.V.P.-ers toch al 
een lange weg afgelegd. De 
Volksunie ach te rna ! ... 

POLITIEKE ORGANEN 
Het kongres van het Aktie-

c e n t r u m voor Europees Fede
ra l i sme (A.E.F.) beplei t te vori
ge zaterdag te Brussel de op
r icht ing van een politiek en mi
li tair orgaan voor Europa , c«t-
ontbeerl i jk om de eenmaking 
volledig te maken . Geprojek-
teerd op het belgisch nationa
l i te i tenprobleem is het toch ei
genaardig, da t p rominenten , 
die een europees federalisme 
belijden, met polit ieke integra
tie tot en met , weigeren deze 
evidentie te e rkennen wat on
ze b innenlandse s t ruk tuurher -
vorming betreft en zich vast
k lampen aan halve oplossingen 
die de oplossing van het bel
gisch vraagstuk zoveel moeilij
ker maken . Waarom in bel
gisch verband weigeren wa t 
men in europees verband voor
wendt na te s treven ? 

FRANKOFOON 
DELIRIUM 

Tijdens de jongste zitting 
van de brusselse gemeenteraad 
stelde raadsl id Pire van de 
« Union Francophone » voor, 
25 % belast ingsvermindering 
toe te s taan voor franstalige 
uithang- en rek lameborden ver
mits « Brussel een franstalige 
stad is, die echter tot tweeta
ligheid werd gedwongen ». Het 
voorstel werd verv\orpen om
dat het ongrondwette l i jk is, 
vermits alle Belgen gelijk zijn 
voor de fiskus. Dit laatste is 
dan nog m a a r relatief want we 
weten toch dat fiskale verplich
tingen meer voor Wallonië en 
Brussel geden dan voor Vlaan
deren. De regeringspolit iek in 
dit verband is welsprekend ge
noeg. 

Het frankofoon del i r ium in 
Brussel—Hoofdstad n e e m t 
steeds bedenkel i jker vormen 
aan. Na Moureaux tans 'n Pire 
( inderdaad, een naam met een 
betekenis !) 

Zelfs wanneer de kleurpar-
tijen te Brussel zich tegen zijn 
voorstel verzetten is het duide
lijk, dat hun laksheid op taai-
vlak te Brussel deze dolle 
dr iestheid van de ultra-franko-
fonen heeft uigelokt. 

EENZIJDIGE STEUN 
Uit de lijst van de personen 

die een bekend ultra-franko-
foon brussels initiatief t en 
voordele van verlaten kinde
ren s teunen (het gaat hier niet 
om het beginsel, let wel) bl i jkt 
da t ex-koning Leopold, koning 
Baudhouin en koningin Fabiola 
a lsmede alle burgemeesters en 
prominenten uit het hoofdste
delijk gebied met aanzienlijke 
bedragen dit werk bijstaan, da t 
onder de hoede s taat van een 
der groots te belgische franko-
fone kranten , berucht om zijn 
hetze tegen als wat Vlaams is. 
We zouden dat laten voor wa t 
het is, ware het niet dat we 
eens te meer moeten vaststel
len hoe deze prominenten e r 
als de kippen bij zijn om in 
een dergelijk frankofoon geori
ënteerd werk een goed figuur 
te slaan, doch tevens stelselma
tig schi t teren door hun afwe
zigheid wanneer het om een 
ui tgesproken liefdadig vlaams 
werk gaat. Ook daaraan kan 
men de « liefde » meten. 

BETALING PER WISSEL 

In de jongste reeks uitvoe
ringsbesluiten van de vol-
mach twe t wordt voorzien d a t 
het Wegenfonds de aannemers 
van openbare werken zal kun
nen betalen door wissels op 
kor te termijn, te verzilveren 
door de Nationale Bank. In fei
te komt dat neer op een ver
kapte lening bij de nat ionale 
bankinstelling, met een pla
fond van hoogstens 2,5 mil jard. 
Aldus zal de belast ingbetaler 
uiteindelijk zelf de wegen beta
len plus interest . Indien di t 
nieuwe stelsel voor de aanne
mers welkom zal zijn, die tans 
maandenlang op hun geld moe
ten wachten, dan is het da t 
veel minder voor de belastings-
plichtige. Men zou nog begrij
pen dat de regering dit doet 
in tijden van hoogkon junk tuur . 
Indien ze vandaag tijdens een 
ekonomische inzinking ge
dwongen is haa r toevlucht t e 
nemen tot dit onor todoks sis-
teem dan is dat ui tslui tend he t 
gevolg van haar geldgebrek (al
le « kloppende » begrot ingen 
ten spij t) en de schrik die h a a r 
beving, toen het protes t tegen 
het A-vignet algemeen werd . 
Deze regering mag dan ook te
recht DE regering van he t 
kunst- en vliegwerk genoemd 
worden, hoe langer hoe meer . 
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PARLEMENTAIRE KRABBEL 

DE KAMER 
Wéér een inflatie van waalse interpcl-

' laties. De heren verdringen zich gewoon 
op de tribune. Vier Walen achtten zich 
andeimaal geroepen om in vlammende 
interpellaties, met dramatische stenncr-
heffing, het alles overheersend probleem 
van de waalse industriële omschakeling 
nog eens uit de doeken te doen. Het zijn 
Périn met het Voltaire-masker, Glineiir, 
de halfzachte kommunist, die niet met 
universele problemen worstelt, de socia
list Nazé, die nog met oorlogskomplek-
sen rondloopt, en die in de \'olk^unie-
fraktic de Nazé-ist w'ordt genoemd, en 
Moreau de zwakke echo van Périn. die 
aan ploise \\oede-uit\allen lijdt. 

Périn en Nazé kwamen niet aan de 
beurt omdat de eerste-minister niet aan-
•wezig kon zijn. Glineuf deed de \oi.'ge 
intcipellaties nog eens over, en waimde 
de Waalse grieven voor de zoveelste keet 
nog eens op. Van Offelen, de slome mi
nister van Ekonomische Zaken, zei \er-
heiigd te zijn (het is harfs erhcffend te 
zien hoe blij men de minisleis met een 
interpellatie kan maken) dat hij de ge
legenheid kreeg aangeboden om een 
overzicht te ge\en van de politiek van 
ekonomische omschakeling. Met wat in-
tellektuele geringschatiing brak bij de 
staf over het arme hoofd van de waalse 
interpellant. Van uit de hoogte doceer
de hij, dat indien hij de redenering van 
Glineur zou volgen de ornschakelings-
politiek in een onontwarbare kringloop 
zou verstrikt raken. Uit het antwooul 
van de minister bleek dat al het inter-
pellatie-gedreim betrekking had op 51 
arbeiders eu enkele bedienden, die vol
gens de bewindsman vrij vlug aan het 
•werk zouden kunnen v\oiden gezet. 

Moreau \ijzelde zichzelf op en trok 
onmiddellijk de grote registers open. 
Het werk aan de waalse autoweg \ \ordt 
gesalx)teerd, deklameerde hij, omdat de 
weg niet door het noorden van het land 
loopt. Amocco komt niet in Wallonië 
kloeg hij. Maar komt in Limburg, daar
bij Geel in Limburg plaatsend. Hij 
toonde onbewust (en het zal hem plezier 
doen als hij het ooit verneemt) dat hij 
met de Fransen venvant is. Van wie men 
gezegd heeft: een Fransman is een gede-
korcerde meneer, die van aardrijkskun
de geen lap afweet. In een betoon dat 
hij waarschijnlijk voor beklemmend 
hield, riep Moreau uit dat de alarm
klokken in Wallonië luidden. Hij gaf 
het op papier dat over enkele maanden 
100.000 vastberaden Walen naar Bius-
sel zouden komen. Hij moet blijkbaar 
niet \eel vertrouwen hebben in de kan
sen van de minister om de pensioenleef
tijd te bereiken want hij kondigde drei
gend aan, dat dan de doodsklokken zou
den luiden voor al diegenen die (vol
gens hem) geweigerd hebben enig be
grip te lonen voor de .waalse grieven: 

Defraigne, een hv^tige luiker PVV-
klant leverde een spiegelgcvecht met mi
nister De Paepe over de maatschapjje-
lijke zekerheid voor arbeiders. Placide 
(De Paepe) bleef onverstoorbaar, en zei 
in zijn argeloosheid dat hij niet kato 
lieker wou zfjn dan de paus. Wat op 
kreten van gcamuzeerde \erwonderin;T 
uitliep op de Volksuniebanken, waar 
men onder algemene vrolijkheid riep 
dat n-ci te verwafhicn, \an een 
als 

paai 

Reimond Maithe)sscns niterpelleerde 
de ministers van Financiën en Openbare 
Werken over de gevolgen van de ramp te 
Oostmalle. Hij zei dat 28 miljoen ter be
schikking worden gesteld om een schade
van 145 miljoen te herstellen. Hij toon 
de aan dat de bijdrage van de staat op 
het nulpunt was, want dat de II mil 
joen die door de regering ter beschik 
kin'.; werden gesteld, gerekupereerd wer
den door de 7 t. h. en meer. om/etbelas-
tin.T. Hij citeerde enkele schrijnende ge-
v.iiien o.a. van een weduwe die met haar 
p . i.Moen nooit in staat zal zijn de kos 
ten \,;)i de heislelwerken te betalen, van 

een jong gezin dat nog 18 jaar de hvpo-
tekaire aflossing zal moeten betalen van 
een huis dat het niet meer bezit. Hij 
verwees naar Nederland waar ruim 90 
t. h. van de geleden schade wordt ver
goed. Zijn besluit was scherp : het is een 
reaktionaire houding en een nationaal 
schantlaal. 

Etienne Lootens in een stevig nici < ij-
fers gestaalde uiteenzetting nam het oo 
voor de geteisterden van de Westhoek: 
Hij betoogde dat de nation?!e solidari
teit moet spelen voor de gevolgen van 
de ramp, waaraan de geteisteiden niet 
de minste .schuld hadden. Hij stelde dat 
de stussenkomst van de staat door socia
le beweegredenen moest geïnspireerd 
zijn, want dat tussen de geteisterden tal 
van mingegoeden zijn. Hij noemde de 
staatstussenkomst volkomen ontoerei
kend en deed een oproep tot de rege
ring om de geteisterden volledig, of na
genoeg, schadeloos te stellen. 

NIK CLAES. 

DE SENAAT 
De senaat deed het deze week no<i 

steeds kalmpjes aan. 
Er was vooreerst een interpellatie v an 

de luikse socialist Dehousse, niet alleen 
een van de weinige socialisten die in de 
senaat een rol spelen, maar daarnaast 
ook een van de weinige Walen die in
zien dat de huidige waalse taktiek van 
bondgenootschap met de franstalige 
Bru,s.selaars niet tot het federalisme kan 
leiden. 

Dehousse deed een fikse aanval op de 
schoolpolitiek van de regering die hij 
verweet het rijksonderwijs te verwaarlo
zen ten voordele van het vrij onderwijs. 

Hij verplichtte de heer Van Auden-
hove uit zijn schelp te komen. De na
tionale Omer zag zich verplicht zijn per
soonlijke voorkeur voor het rijksonder
wijs te beklemtonen, al voegde hij er 
aan toe dat anderen in zijn partij voor
standers waren van het vrij onderwijs. 

Ook de heer \ ' an de Kerckhove \ an de 
CVP kwam bij deze gelegenheid op het 
podium. Met partijvoorzitter Hotiben is 

hij een van de C\ 'P special'sten vooi Na
tionale Opvoeding. Wanneer de CVP 
ook maar een poging bespeurt om aan 
katolieke instellingen te raken dan ko
men de grote bonzen op de proppen. 
Dit gebeurt niet wanneer het vlaanibe 
vraagstukken betreft. De Vlamingen 
hehhen geen kaïdinaal . 

De .Antwerpenaar De Kevser inierpel-
Iccrde over de verkeersongevallen. J,en 
belangrijke faktor. namelijk het ontoe
reikend en gebrekkig wegennet kwam 
hier niet voldoende lot zijn recht. 

Ook senator Elaut deed hier zijn duif 
in het zakje. Hij had het vooral over de 
dronkenschap. O p een on<lerbreking van 
minister Bertrand dat we wat geduld 
moeten oefenen antwoordde senator 
Elaut gevat dat de Vlamingen indeidaad 
geduld genoeg hebben I 

Senator Coppens besloot het debat en 
lokte zoals gewoonlijk bij iedereen glim
lachjes uit toen hij de vocKzitter vcoeg 
persoonlijk aan te dringen bij de tni-
nister om de verkeersreglementen op 
school aan te leien. 

Goed voorstel natuuil i jk maar .Struve 
keek verbaasd dat dit weikje van hem 
gevraagd werd. 

De Volksuniefraktie vestigde eens te 
meer de aandacht op het vraagstuk van 
de kindervergoeding door de indiening 
van een wetsvoorstel dat de sociale ge
lijkheid op dit gebied wil doorgevoerd 
zien. 

De VU-frattie vraagt immers de ge
lijke kindervergoeding niet alleen voor 
het 3de kind zoals het tans zal wor
den maar ook voor het 2de en voor het 

— — — — - ^ — — — — ^ , j 

1ste kind. In de inleiding wordt erop 
gewe/en dat de/e hervorniing sinds ja
ren gevraagd woidt, dat de juistheid 
van het beginsel door iedeieen aanvaard 
is en dat een van de regeringspartijen, 
de P\ 'V in haar progiam bepaalt dat de 
gelijkheid voor het 2de kind er moest 
komen in 19(5ü en vooi het 1ste kind in 
19(i8. 

l^e \'olLsiinie blijkt het piogram van 
de 1'\ ' \ ' beier te kennen dan de PVV-
ministei zelf ! 

De heet \ 'an Aiidcnhovc schijnt niet 
erg ingenomen met de metode van de 
VU om de P\ 'V geiegeld met de neus 
op hel eigen program te diukken want 
de stralende glimlach verflauwt geleide
lijk meer op zijn gelaat. Trpuwcns tel
kens de VU voorstellen doet en 
het PVV program erbij hetiekt 
onl)indt de Westvlaming Hilaiie La-
have zijn duivels in de PV\'-fraktie en 
eist hij de toepassing van dit P\ 'V pro
gram. Dan wordt er gesakkeid op de 
X'olfsunie in de P\ 'V gelederen wat na-
tuiiiliik niet van a<nd is om de VU ie 
ontmoedigen, wel integendeel. 

In de C\'P-kringen beklaagt men zich 
over de gematigdheid van senator De 
Boodt en over de geestesktonkelingen 
bij Vetroken, die men van ministeriële 
ambities begint te verdenken. Dit in 
verband met het plan Houben. 

De Vlaamse CVP wordt ongerust. W a t 
zullen de verkiezingen haai brengen ? 
De Volksunie wordt bij het begin van 
het parlementair jaar maar zuur beke
ken. Senator Jorissen lacht dan echter 
nog vriendelijker en zijn kollega's genie
ten in stilte. Senator Ballet is nog niet 
hersteld maar zou volgende maand op
nieuw op het toneel verschijnen. We 
wensen hem verder vlot herstel. 

Zij h ernieuwen hun abonnement. U ook natuur l i jk! 

Dit is geen bi jeenkomst van onze par lements
leden — daai-op zien we t rouwens geen koninklij
ke hoogheden verschijnen — doch van het Natio
naal Christen Middenstandsverbond (langer van 
naam dan ledenli jst) dat te Brussel een nieuw lo
kaal in gebruik nam met als tweede voorname gast 
de minis ter van de middens tand met de grafelijke 
iktitcl (een kombinat ie waarbi j niet met belgische 

toes tanden ver t rouwde bui tenlanders steevast 
ogen t rekken) en als gastheer senator Van de Put
te, ook nog de geestelijke vader van he t « nieuw 
s ta tuut » der zelfstandigen genoemd, « s ta tuut » 
waarover de overgrote meerderhe id dezer zelfstan
digen alles behalve te spreken is. Hier hebben we 
dan enkele van de « behoeders van de midden
stand » eens samen in beeld. 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 

T.V. EN 
IJZERBEDEVAART 

De grootste vredesmanifesta-
tie in West-Europa krijgt in de 
Vlaamse T.V. nauwelijks enige 
aandacht : men beperkt zich 
tot enkele flitsen en het weer
geven van enkele passussen uit 
de toespraak. Senator Jorissen 
vroeg de minister van Europe
es Zaken en Nederlanse Kui
tuur naar het waarom daarvan. 
Minister Van Elslande is gaan 
uitrekenen dat het filmverslag 
dit jaar 5 minuten en 21 sekon-
den in beslag nam en voor de 
helft uit geluidsfilm van ge
sproken tussenkomsten be
stond. Het verslag nam 1/3 van 
het desbetreffend T.V.-joernaal 
in beslag. De berichtgeving 
was geschoeid op de zelfde 
leest als de vorige jaren. Dit 
laatste vooral is geen argument 
want de vorige jaren was de 
Vlaamse T.V. als verslaggeef
ster van onze grootste jaarlijk
se manifestatie even onvolle
dig en slecht als dit jaar. 

PATRIOTIEKELOCIKA 

In een vraag gericht tot de 
minister van Financiën wees 
senator Jorissen op het feit dat 
de wet van 1 juni 1919 alleen 
vergoedingen toekent aan het 
bezit van frontstrepen en niet 
aan het bezit van de zgn. vuuv-
kaart, die slechts een eredoku-
ment is. Art. 3 van de wet van 
7 juli 1964 kent nochtans een 
verhoogde frontstreeprente toe 
aan hen, die aan de vereisten 
voldoen tot het bekomen van 
een vuurkaart. Het senaatslid 
ziet daarin een tegenstrijdig
heid. Deze vereisten hebben 
uitsluitend betrekking op dien
sten van oudstrijders van de 
eerste wereldoorlog en kunnen 
derhalve na de oorlog noch 
verworven of ontnomen wor
den. Het heeft dan ook geen 
zin te beweren dat hij die 40 
jaar na de oorlog zijn vuur
kaart werd ontnomen, niet 
meer aan de gestelde voor
waarden zou voldoen, zelfs in
dien de Vuurkaart en het 
Vuurkruis hem werden ontno
men, wat trouwens in strijd is 
met art. 125 van de Grondwet. 

Het departement in kwestie 
zou derhalve de wet van 7 juli 
1964 op een manier interprete
ren, die de wetgever nergens 
heeft uitgedrukt. De verhoogde 
frontstreeprente werd ook ont
nomen aan oudstrijders die 
wegens futiliteiten op de lijst 
van de auditeur werden inge
schreven terwijl ze wel wordt 
uitbetaald aan zwaar gestraf
ten van gemeen recht, die toe
vallig hun Vuurkaart niet ont
nomen zagen. Om deze scheve 
toestanden recht te trekken 
verzocht senator Jorissen de 
minister een logische regeling 
in te voeren zonder de bazis-
principes van de wetgeving in 
het gedrang te brengen. 

Zoals zo vaak blijkt uit het 
ministerieel antwoord om te 
beginnen dat de zaak van twee 
ministeries afhangt, het depar
tement van Financies en dat 
van Landsverdediging, dat o.m. 
beslist over het ontnemen van 
of het behoud van de Vuur
kaart. Volgt dan een zo inge
wikkelde als duistere « uitleg » 
om toch de tegenstrijdige wet
geving terzake met mekaar te 
kunnen verzoenen. Hierbij 
komt een in de vraag onver
melde wet, deze van 10 augus
tus 1948 zowat de rol te spelen 
van verbindingsteken tussen de 
wetten van 1932 en deze van 
1964. Het komt daar op neer, 
dat het bezit van de Vuurkaart 
geen rol speelt bij het ver
vroegd verhogen der front
streeprente, wel bij het vol
doen aan de voorwaarden, 
vroeger gesteld bij het vaststel
len ervan. Wat het afnemen 
van de vuurkaart betreft blijkt 
dat het bezit van de vuurkaart 
toch als kriterium een rol 
speelt, zij het dan eerder vol
gens een morele maatstaf, die 
niettemin van financiële aard 
wordt vermits het over het al 
dan niet toekennen van financi
ële vergoedingen gaat. Hierbij 
verschuilt de minister van zich 
achter zijn kollega van Lands
verdediging, die oordeelt over 
de morele kapaciteiten van de 
betrokkenen, om al dan niet 
verder van de renten te genie
ten, niet nl. wanneer de betrok
kenen in staat van « onwaar
digheid » verkeert... 

Derhalve kan aan de gevolg
de procedure niets gewijzigd 
worden en zullen voorts oud

strijders op de meest willekeu
rige gronden van het genot uit
gesloten zijn van bepaalde ver
diensten, terwijl anderen, die 
zich « slechts aan wandaden 

van gemeen recht schuldig 
maakten » verder « waardig » 
zullen bevonden blijven om 
grondstreeprenten te genieten. 

KUMULATIE 
Leerkrachten mogen mits 

vooraf gaandelijke machtiging 
steeds nevenbezigheden uitoe
fenen doch deze toelating kan 
steeds ingetrokken worden. De 
hoedanigheid van personeels
lid van het rijksonderwijs is 
echter onverenigbaar met elke 
aktiviteit die door de betrokke
ne zelf wordt verricht, of doof 
zijn echtgenote of een tussen
persoon, die het vervullen van 
de ambtsplichten van de be
trokkene zou kunnen belemme
ren of in strijd zou zijn met de 
waardigheid van het ambt. 
Aan de inrichtende machten 
van het vrij onderwijs werden 
herhaaldelijk onderrichtingen 
gestuurd nopens de ongepast
heid van sommige naschoolse 
bijbetrekkingen omwille van 
hun nadelige invloed op de be
roepsijver en de deugdelijk
heid van het onderwijs. Wat 
het gelijktijdig uitoefenen van 
twee funkties — dus binnen de 
diensturen — betreft — ver
wijst de minister van onder
wijs vragensteller senator Jo
rissen naar de wetgeving, die 
zulks verbiedt. Naschoolse ak-

tiviteiten van algemeen of soci
aal belang, die de hoofdbezig
heid van de betrokkene niet 
hinderen, zijn toegelaten. De 
kumulatie met kommerciële 
bedrij vigheden is echter verbo
den. 

UNIVERSITAIRE 
BOEKHOUDING 

Uit het antwoord van minis
ter Grootjans op een vraag van 
senator Jorissen bij kt dat de 
meeste universitaire inrichtin
gen hun rekeningen voor 1966 
tijdig indienden en twee een 
herinneringsschrijven ontvin
gen. Alle universitaire instellin
gen dienden tijdig hun begro
ting 1967 in. De rekeningen 
voor 1966 werden in twee fa
zen aan het parlement doorge
stuurd. Extra-rekenplichtige 
nota's werden samen met de 
gewone rekeningen ingediend. 
Evenwel moesten sommige in
richtingen (welke ?) verzocht 
worden de gegevens, die ver
band houden met het taalstel
sel, in de passende vorm over 
te maken. Vermits het de eer
ste maal was dat voornoemde 
dokumenten moesten inge
diend worden werd het billijk 
geacht, een termijnverlenging 
toe te staan. 

DOKUMENT 
ON2E REFERT£. 

1.855.2 
eiv-f-.cz 

u w BR.Er \ -.N 

8.11.1957 
iSFSari-

BETREFT • Zlf-r.0venb&rherderJ^ing. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Beiast net de handhaving der orde op het grondgebied aiijner 
geneente het ik besloten de volgende maatregelen te'nenen 
en dit teneinde alle roeill-ikheden te vermijden op 11 no
vember a.s, :* 

1°) Het is aan de Vlaamse r::.enderxkring en de "V.O.S." ver
boden op 11 november '95? een afzonderlijke stoet te 
vormen; -• 

^') Het is aan dezelfde verenigingen verboden in de sinds 
jaren georganiseerde stoet van de plaatselijke afdeling 
van de ïI.S.3. de Leeuwenvlag te dragen. 

Aangezien U geen eigen manifestaties op touslt̂ ult zetten is 
dan ook van mijnentwege geen erJcele toelating vereist. 

Ik ben tot deze maatregelen genoopt geweest aangezien de 
plaatselijke afdeling van de IT.S.3. officieel werd aange
duid om deze herdenkingsplechtigheden integraal te organi
seren, en dit sedert jaren tot algehele voldoening van ons 
bestuur. Ik houd er als mijn mening op na dat 11 november 
de dag is van de jr.S.3. en 11 juli, de dar v-- c'e "Vlaar.?? 
Vriendenkring". 

^w£acnï,ï;i._, 

- btirgemeestez 

De burffemeehici ui de oervlaamse gemeente DesfelberKen vond het passend, boNcnstaand schrijven 
te sturen aan de Vlaamse Vriendenkringen het Verbond V.O.S. van zijn gemeente. De inhoud er\aii 
spreekt voor zich zelf. Toch een paar randbemerkingen : was 11 november geen zeer belangrijke dag 
in het leven van de vlaamse soldaten \an het belgisch leger, dat voor 80 % uit Vlamingen bestond 7 
De burgervader \an Destelbergen kent wel slecht de geschiedenis van zijn eigen land om met zulke 
potsierlijke « argumenten » \oor de dag te komen. Deze houding herinnert ons aan het incident op 
1 mei te Oostende waar een oostendse salonsocialist een arbeider, die met een leeuwevlag in de stoet 
wou opstappen, brutaal uit de optocht wees. Nog een die niet weet dat de ^laamse beweging een 
sociale beweging is, zoals de destelbergse potentaat niet weet dat 11 november vooral een dag van 
de Vlaamse soldaten is. De destelbergse VOS.SEN en Vlamingen hebben dan maar \an de nood een 
deugd gemaakt en na de officieel toegelatenen en als « komende van andere initiatieven » een krans 
aan hun gedenkteken neergelegd. Wanneer zal de officiële potsierlijkheid in Vlaanderen ophouden? 



Tegenover de E.E.G. heeft de devalu
atie zeker indruk gemaakt doch niet 
voldoende opdal de eendaagse E.E.G.-
minis terkonferent ie zou besluiten on
middelli jk besprekingen met Engeland 
aan te knopen over de mogelijkheid 
van onderhandel ingen betreffende zijn 
l idmaatschap. Opnieuw huldigde Frank-

MONETAIRE TROONSAFSTAND 

mers het ondenkbaar dat de Demokra-
ten iemand anders dan Johnson als hun 
kandidaat voor het Witte Huis zouden 
aanduiden, vooral niet tegenover een 
zelfzekerder doch nie t temin nog ver-
verdeelde Republikeinse Par t i j . He t 
s taat in elk geval vast dat de Vietnam-
oorlog in de amer ikaanse prezidents* 
verkiezingen een zeer belangri jke rol 
zal spelen en dat deze kiesstr i jd dus 
ook de ontwikkel ing in Vie tnam zal be-
invloeden, logischer wijze in de rich-
ting van een beslissing voor november 
1968. 

De devaluatie van het engelse Pond 
komt neer op een abdikatie. Dat klinkt 
in engelse oren bijna als een heilig
schennis doch het is de onafwendbare 
gang van zaken : eens dat het br i ts im
pe r ium virtueel ophield te bestaan en 
he t volume van de bri tse wereldhandel 
geleidelijk verminderde werd het dui
delijk dat het Pond als internat ionaal 
betal ingsmiddel (zoveel als gelijkge
steld met goud) had afgedaan. Men 
heeft gepoogd deze evolutie tegen te 
houden door het aangaan van leningen 
doch dat was telkens slechts uitstel van 
exekutie. Het vroeger handelsvolume 
werd er niet door hersteld en de open
ba re schuld nam zodanig toe dat men 
uiteindelijk heeft moeten kiezen. Dat 
de drie jongste munldevaluat ies telkens 
onder een Labour-regering plaats had
den zal wel eerder toeval zijn, want ook 
de huidige bri tse regering heeft een 
slechte erfenis van haar konservatieve 
vooj;gangster gekregen. Niettemin poog
de ze de operatie zo lang mogelijk uit 
te stellen en heeft ze die dan toch ge
daan tijdens de « dode periode », het 
In Engeland al even geheiligde week
end. Dit voorkwam een al te grote spe-
kulatievloed. 

Samen met de muntdevaluat ie wer
den nieuwe soberheidsmaatregelen aan
gekondigd, die voor de Brit ten een har
de, sombere winter voorstellen. We zul
len zien of ze nog altijd uit het taaie 
hout van vroeger gesneden zijn om de

ze beperkingen te doorstaan. Het moet 
voor vele Bri t ten toch een harde dob
ber zijn, na de vele vernederingen die 
ze reeds moesten slikken in hun vroe
ger koloniaal bezit en tans vanwege 
« the continent » waarop ze zo vaak 
met misprijzen vanuit hun « splendid 
isolation » neerkeken. De aftakeling 
vap het imper ium gaat gepaard met 
zware financiële en ekonomische moei
lijkheden, waarvan de sanering nog 
lang niet zeker is. Het zal de Bri t ten 
ook slechts een magere troost zijn da t 
nog 'n zeker aantal landen de muntde-
evaluatie op de eigen m u n t moet « ali-
gneren », al zijn het geen belangrijke 
landen en houden de belangrijke staten, 
waaronder de Zes, stevig s tand. Ook 
dat is een s imptoom van het teloorgaan 
van de bri tse macht : de City is niet 
langer meer het financieel knoop- en 
zenuwpunt van de wereld. 

Het is nochtans de vraag of op lange 
termijn de dollar en sommige andere 
westeuropese munten de weerslag niet 
zullen voelen van de devaluatie van het 
Pond Sterling. Tegenover het officieel 
opt imisme in Amerika en West-Europa 
plaatsen financiële kringen in deze lan
den een bezorgder opt imisme, zodat 
men zich afvraagt of de dollar en de 
westeuropese munten met ter t i jd de 
weerslag niet zullen voelen van deze 
moneta i re afbrokkeling, waarvan men 
vermoedt da t het bij deze eerste be
scheiden devaluatie niet zal blijven. 

De reiiiineiKle politiek van de (Jnuile 
ten opzichte van het hrit.se E.E.G.-Iid-
rnaat.schap is niet liet enige aspekt van 
de franse politiek, die kop-schuw is voor 
de angh)-anierikaanse invloed. Het is 
een net niet vele vertakkingen. De deva
luatie van het Pond — hoewel niet hoog 
genoeg dan toch hedoeld om een hres te 
slaan in de franse invloed op de andere 
F.K.(;.-partners, die de britse toetreding 
met een gunstig vooroordeel, daarom 
niet zonder realiteitszin willen onder
zoeken — zal misschien de franse argu
mentatiekracht tegenover de E.K.G.-part
ners ietwat verminderen, tijdens de deze 
vyeek gehouden E.P:.(i.-ministerkonferen-
tie en de ministeriële bijeenkomsten die 
daarop zullen volgen. De slag om Knge-
lan<l is waarschijnlijk in een beslissende 

leveren ondanks hel feit dat een groot 
gedeelte van de Israëlische luchtmacht 
van franse makelij was. Men zou trou
wens deze weigering tans willen omzei
len door in België Mirage's te assemble
ren, die dan zogezegd door ons land en 
niet door Frankrijk aan Israël zouden 
geleverd worden. liet was echter duide
lijk dat Parijs op een goed blaadje bij 
de .Arabieren wil staan en nu weten we 
allengs ook waarom. Dit houdt recht
streeks verband niet de aftakeling van 
het brits imperium en met de tanende 
ekonomische en monetaire invloed (ook 
in de arabische wereld) van Engeland. 
Terwijl Engeland aanstalten maakt om 
de te stichten zuidarabische federatie in 
de grootste wanorde achter te laten en 
niet stille trom Ie vertrekken is Frank

rijk het meest nuchtere en zakelijke 
s tandpunt . Zelfs een onmiddell i jke vol
doening is de Bri t ten niet gegund, 
waarbi j ze misschien de bi t tere beden
king zullen maken dat ook zij in hun 
glorietijd voor gevoelsargumenten niet 
va tbaar waren. Wilson slaagde er toch 
in, prakt isch de hele Labour achter 
zich te krijgen, m a a r ziet wel in, dat 
slechts door een verbeter ing van ' de 
bri tse ekonomie op lange termijn hij 
kan hopen het tij te doen keren, in En
geland en in West-Europa. 

SLEUTEL VIETNAM 

Een wending in de stri jd om Dak To 
waar Noordvietnamezen en de Ameri
kanen in een bloedige botsing heel wa t 
mensen verloren viel samen met het be
sluit van senator Eugen Mac Carthy om 
zich kandidaat te stellen voor de prezi-
denticle nominat ie van de Demokrati-
sche Par t i j . Velen vragen zich af, wat 
de senator er toe bewoog om deze s tap 
te zetten, wan t zijn p rog ramma beperk t 
zich tot Vietnam, waar de toestand bin
nen hier en een j aa r grote wijzigingen 
kan ondergaan. Niemand weet immers 
wat prezident Johnson, met het oog op 
d^ verkiezingen, ter zake in pe t to houdt . 
Al is er van enige toenadering geen 
sprake en al daalt zijn popular i te i t 
s terk, toch achten de meeste waarne-

RIJZENDE ZON 
Japan kwam na lange afwezigheid in 

het n ieuws door het bezoek van pre
mier Sato aan Washington. Op het eer
ste gezicht teleurstellend, bleek achter
af Japan toch met rezultaat op t e rmi jn 
te mogen rekenen. Okinawa en de Koe-
-illen zullen met te r t i jd door Amerika e n 
Rusland aan Japan terug geschonken 
worden. Japan heeft handig van de 
Oost-West-tegenstelling gebruik ge
maak t om er zich helemaal bovenop te 
werken : handelsui tbreiding naa r alle 
kampen, geen scherpe politieke stelling
namen en geen' mili taire deelneming 
aan de amer ikaanse oorlogen in Azië. 
Het Albion van het Oosten staat er dan 
ook beter voor dan het ... J apan van he t 
Westen (Engeland) ... 

ZONDERLINGE 
NATO PARTNERS 

In het Midden-Oosten weinig nieuwe 
gegevens tenzij de plotse krizis op Cy
prus waar Grieken en Turken ingevolge 
een op zichzelf dwaas incident wee r 
met ge t rokken messen tegenover me
kaar s taan, hoewel Atene noch Ankara 
er op gebrand is, de zaken op de spi ts 
te drijven. (Nota bene : beide zijn 
NATO-lidstaten en waren o.a. d insdag 
op de vergadering van NATO-parle-
mentsafgevaardigden te Brussel verte
genwoordigd.. .) . 

K.V.B. 

minder afhankelijk wenst te worden, 
wat dan weer een andere draad is in het 
veeldradige net van de Gaulle's politiek), 
en Iran heeft gedaan. In beide landen 
heeft Parijs verzaakt aan het tot dan toe 
sakrosant beginsel van de fifty-fjfty-
Nvinstdeling. In Iran vergenoegt Frank
rijk zich zelfs met een afschrijvingsver-
goeding in ruil voor ruwe olie : van 
enige deelname in de winst door Frank
rijk is hier zelfs geen sprake meer ! Het 
hoeft geen betoog dat deze houding, die 
officieel gerechtvaai-digd wordt door het 
principe, dat in deze tijd koloniaal op
gevatte samenwerking en exploitatie van 
olierijkdommen niet meer opgaat, bij de 
anglo-amerikaanse petroleumniaatschap-
pijen eerst grote onrust en tans zware 
ergernis veroorzaakt, .\chter deze schohe 

NIET ALLEEN IN WEST-EUROPA 
voorbereidingsfaze getreden. Want in
dien ondanks Parijs of ingevolge een 
over minder harde argumenten beschik
kend Parijs moet toegeven, het beginsel 
wordt aanvaardt dal er met Engeland 
over zijn lidmaatschap kan gepraat wor
den dan betekent zulks geenszins dat 
daarmee dit lidmaatschap in kannen en 
kruiken is. Ook zij, die vandaag pleiten 
om ten minste de mogelijkheid van be
sprekingen over een lidmaatschap te 
overwegen, zijn daarom niet geneigd, de 
Britten op hun eigen voorwaarden tot 
de familie toe te laten. 

Een an<ler aspekt van de franse poli
tiek tegenover Engeland kunnen we van
daag echter ook in het Midden Oo.sten 
nagaan. Het is nu duidelijk geworden 
waarom Frankrijk tijdens de jongste 
arabi.schisraëlische oorlog zijn woord 
mei gelrouw was. (Een frans publicist 
steil in een zopas verschenen boek vast, 
<lflt heel de gaullistische politiek een 
jinricnrijging is van niet gehouden be
loften...). Zoals men weet weigerde 
Frankrijk oorlogsmateriaal aan Israël te 

rijk bezig Engeland van de markt in het 
Midden Oosten te verdringen. De Gaulle 
wenst zich voor zijn neutraliteit te laten 
betalen. Zo stellen we vast dat de franse 
p a r a s t at a 1 e petroleummaatschappij 
« Compagnie Frangaise des Pétroles » 
achter de rug van de grote angelsak-
sische oliekoncerns poogt in Rumailia 
(Irak) een nieuwe aanboringskoncessie 
te verkrijgen. Het gaat om een rijk olie
gebied, dat bij volle benutting 20 mil
joen ton ruwe olie zal produceren, dat 
is nagenoeg een derde van het franse 
olieverbruik. Terzelfdertijd zet Parijs 
spoed achter de uitbouw van superlan-
kerhavens (het gaat hier vooral tu.ssen 
Le Havre en Brest, die in parijse vizie 
.\nlwerpen en zelfs Rotterdam zouden 
moeten overvleugelen, waardoor we dan 
weer de franse zucht naar suprematie 
op een ander terrein ontwaren... pas si 
béte de Gaulle). Daarmee is de kous 
echter niet af. Frankrijk dat voor een 
vierde mede-eigenaar is van Iraq Petro-
leum Company stelt tans voor, de finan
ciële bazis te veranderen, zoals het reeds 
in Algerië (waarvan het overigens .steeds 

woorden ziet men in Washington en 
Londen alleen het verlangen van Parijs, 
om de voor beiden in het Midden Oosten 
ontstane moeilijkheden zoveel mogelijk 
ten eigen bate te benutten. Bovendien 
ziet men in Frankrijk de wegbereider 
v.d. russische invloed in het Midden Oos
ten. Te Parijs ziet men het natuurlijk 
anders en komt men zelfs met « histo
rische rechten » voor de dag : .sinds de 
kruistochten was de franse invloed in de 
arabische wereld steeds groot, doch door 
allerlei intriges en vooral gebruik ma
kend van de tijdelijke machteloosheid 
van Frankrijk tijdens de tweede wereld
oorlog slaagden de Anglo-Amerikanen er 
in, de Fransen bijna geheel uit hel Mid
den Oosten te verwijderen. De Suez-kri-
zis en het ingrijpen van Frankrijk en 
Engeland zou door Parijs vooral bedoeld 
geweest zijn, om deze verloren gegane 
invloed le herwinnen. Door de « britse 
slapheid » en de «amerikaanse dolkstoot 
in de rug », aldus steeds Parijs, zou het 
Suez-a%-ontuur mislukt zijn, waarbij de 
russLsche dreigementen uiteraard onver
meld gelaten worden. 

Hel komt dus neer op een re\anche-
poliliek die terzelfdertijd harde, koel be
rekende business is (zelfs in het Frans 
klinkt dat overtuigend !) en bij verzwak
king van de britse invloed in het Midden 
Oosten ook de britse kansen in West-
Europa ondermijnt. De pas gewonnen 
good will in de arabische landen wil 
Parijs trouwens ook benutten om behal
ve zijn optreden als vrijschutter in de 
olie-oorlog ook een afzetgebied voor zijn 
afgewerkte en half-afgewerkte produk-
ten te vinden. De jongste maanden zijn 
de arabische bestellingen aan Frankrijk 
dan ook aanzienlijk gestegen. In 1966 be
droeg de franse uitvoer naar hel Midden 
Oosten meer dan 250 miljoen frank, het
zij vijf maal zoveel als de vorige vijf jaar 
samen. De franse minister van buiten
landse handel Chambrun rekent er op, 
dat de volgende twee jaar de huidige uit
voer een verdubbeling van het cijfer zul
len vertonen. De boykot van anglo-ame
rikaanse en ook westduitse produkten 
werkt deze tendens in de hand. 

Uit wat voorafging kunnen we aflei
den dat hetgeen we hier enkele weken 
geleden met betrekking tot de verhou
ding Westen-Midden Oosten schreven 
alvast door de ontwikkeling van de 
franse handelsbetrekkingen met de ara
bische landen bevestigd wordt : Parijs 
heeft Israël als te weinig omvangrijk en 
te weinig belangrijk handelspartner af-
ge.schreven ten voordele van de zoveel 
talrijker en als afnemers nog zeer lange 
tijd te bewerken arabische landen. Dat 
verklaart deze brutale ommekeer en de 
even brutale cavalier-seul-houding van 
I'rankrijk in welhaa.st alle domeinen. 
Dat verklaart ten slotte de snel stijgende 
franse investeringen in het Midden Oos
ten : men investeert niet in landen, 
waarmee men niet vast van plan is, 
steeds nauwere handelsbetrekkingen te 
onderhouden. Dat daarbij Frankrijk van 
weinig blanke resp. europese solidari
teit blijk geeft is slechts de bevestiging 
die dezer dagen ook op een kongres van 
europese federalisten te Brussel werd 
gemaakt : in de geest is men in Europa 
nog zeer ver verwijderd van enig een-
heidsbesef. Het lol van het Pond en bet 
frans doordringen in het Midden Oosten 
zijn daar om dal zeer aklueel te onder
strepen. 

K.V.B. 
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SCHOTS 
NATIONALISME 

De verkiezing van de 38 jari
ge advokate Winifred Ewin in 
Hamil ton tot lid van het La
gerhuis te Londen word t door 
waarnemers niet alleen als een 
uit ing van ontevredenheid \ a n 
he t kiezerskorps aldaar tegen
over Labour gezien. Men ziet 
he t op langere termi jn in het 
r a a m van een beperk te autono
mie waarvan het Scott isch Of
fice te Edingburg het s imbool 
zou moeten zijn, doch in feite 
slechts een flauw afkooksel 
van enige autonomie is en sim
bool der verwaarlozing van de 
schotse ekonomie door Enge
land. Zowel een Labour- als een 
Tory-regering onderneemt 
niets tegen de werkloosheid, 
die in Schot land steeds hoger 
is dan in Engeland. (En in Wa
les eveneens) . Met cijfers 
word t bewezen dat Schot land 
meer aan Londen geeft dan het 
krijgt. ( In Vlaanderen kent 
men het wijsje van zulk klaag
liederen bes t ) . 

In hoever de schotse nationa
listen grotere invloed zullen 
verwerven is de vraag. Toch is 

Japanse studenten, uitgerust met helmen en knuppels, leverden slag met de pohlie, eveneens uit
gerust met helmen en knuppels, op het vliegveld te Tokio bij het vertrek van de Japanse eerste 
minister Sato naar Washington. Deze reis heeft Sato vooreerst weinig opgebracht, want de U.S.A. 
weigeren Okinawa terug te schenken aan Japan en gaven de premier 'n doekje voor het bloeden : 
een onbetekenende reeks kleine eilandjes. In Japan, waar men op de teruggave van Okinawa 
hoopte, steeg de politieke temperatuur, al denkt men op lange termijn voldoening te krijgen. 

GEORGE BROWN 
De bulse labour wordt geteisleid door 

een aantal amdschokken die de paitij lot 
in haar fundament aantasten. De vernielen
de luetking van deze srifokken kon onlangs 
nog ajgelezen ii'orden aan het feit dat een 
der stevigste sonahstistlie LagerhuiKetels 
gewoonweg en met een overdonderend suk-
ses kon veroverd worden door de schotse 
nationalisten, die hun overwinning schraag
den op hun politieke argumenten én op de 
glimlach van een cliaimante nalionalislisclie 
kandidate. 

De ergste stliok kuaiii zofras : de deva
luatie van het britse pond die de benarde 
ekonomische toestand moet aanzuiveren en 
de toegang tot de E.E.G. vergemakkelijken, 
maar die de Britten er tevens toe zal ver
plichten, de buikncm wat strakker aan te 
halen. 

En terwijl Labonr zo doende is om met 
veel prestigeverlies de ombouw van een em
pire-centrum tot een doodgexvoon Iweede-
tarigslandje i\yort te zetten, krijgt de partij 
nog last binnen de eigen gelederen, om
wille van een minister wie men zijn Euro
pa gezindheid desnoods nog kan vergeven 
en zelfs prijzen, maar wiens hang naar 
Wein, Weib urid Gesang toch wel eert vre
selijke politieke achillespees is : George 
BI OU n. 

George Broun moge dan al veel gebre
ken hebben, één kwaal is daar alvast met 
bij : overdreven nederigheid. Wanneer hem 
verueten wordt dat hij om de haverklap 
dronken door de straat en chror de poli
tieke arena zeult, is zijn steevast antwoord 
« dat Churchill > ook dronk. Er is echter 
een (subtiel) verschil dat de heer Broiun 
te zijnen gerieve over het hoofd ziet : Chur
chill dronk op overwinningen (alhoewel het 
achteraf Pyrrus-overwinningen bleken te 
zijn), terwijl George Brown liet glas heft 
temidden van een reeks nederlagen dis 
Gr<oot-Britannié zelfs zo ver gebracht heb
ben dat het land, waar eens de « splendid 
isolation » geprezen werd als het grootst" 
godsgeschenk, als een bedelaar aan de Eu
ropoort moet staan stamelen. 

Stamelen bij monde van George l,i,,uii 
11 ie het houdt bij historische simboliek 
(maar dat is een ontrnstig liefhebbertjlje) 
zal beweren dat het geen toeval is dat de 
britse Euro-bedelaar bij uitstek een lichte
lijk dekadente figuur is, een clown-B i^jtrn 
gelijk hij al eens in de britse pers woi d 
genoemd, wiens extravaganties eerder getui
gen van een Gótterdammerung dan van de 
fris vrolijke drinkgelagen die Churchill kon 
aanrichten temidden van de ruines waar
van hij veronderstelde dat het de ruines 

' tegenpartij waren. 

Reeds maanden geleden schreef een brits 
joernalist : « Zulk een weelde als George 
Bioiun aan Buitenlandse Zaken is een ver
der bewijs ervoor, dat Groot-Br ilannië nog 
altijd boven zijn stand leeft ». 

Het is een juiste diagnose. In de lijd dat 
het Empire de aardbol overspande, kon 
Donden zich best een straalbezopen minis
ter van Buitenlandse Zaken veroorloven. 
De helft van de wereld ressorteerde onder 
Binnenlandse Zaken en luat daar builen viel, 
kon gevoeglijk verwaarlcAisd ivorden of 
overgelaten aan de bevelhebber van een mi
litaire expeditie of een vlooteskader. 

Voor de joer nalislen is George BiVwn na
tuurlijk gefundenes Pressen. Het internatio
nale persgilde was, sinds het verdwijnen 
van de schoenzwaaiende Kroesjtsjef, al lang 
op zoek naar een figuur die wat peper en 
zout strooit in de dagelijkse politieke soep. 
Op dat vlak altans worden we voortreffe
lijk gediend door de minister van Buiten
landse Zaken van her Majesty. 

BiKrwn, spijst de chronique scandaleusc 
om de haverklap. Toen hij prinses Marga
ret om toelating voor een handkus verzocht, 
merkten de kranten vrolijk op dat hij met 
kussen doorgaans niet zo zuinig omspringt. 
Hij kustte, openbaar en met overgave, al
les wat zich aan vrouwelijk schoon in zijn 
buurt bevond. Bij gebrek aan dames waagt 
hij zich zelfs aan heren. De hooggerekte 
heer Luns, een voorbeeld van haagse waar
digheid, kreeg vochtige kussen op de beide 
Euro-wangen. En mon general, Frankrijke 
de Gaulle, moest het beleven dat Brown 
hem onder de arm nam alsof hij Marianne 
zelf was. Op de « Queen Mary > deed 
Brorvn drie dingen tegelijk en dat was 
kennelijk zelfs voor hem iets te veel : hij 
kuste, hij danste en hij dronk. De verbij
sterende rezxdtaten van deze all round-ak-
tiviteit vonden htm neerslag in de vorm 
van persfoto's die ckror de kranten gretig 
afgedrukt werden. 

Brown, Beattles, boutiques : het eiland 
waarop vroeger uitsluitend kolonels en amb
tenaren voor de koloniale administratie 
leerden geteeld, levert momenteel ee» merk
waardige oogst aan extravaganties die door
gaans heel amuzant, heel « in » en een heel 
tikkeltje dekadent zijn. 

Een land dat eens een empire beheerste, 
zoekt naar nieuwe dimensies en nieuwe ta
ken binnen de enge ruimte die gebleven is. 
De energie die vroeger Imn afvloeien over
zee, zoekt het lans m salonkapriolen. George 
Brown past wonderwel in dat tafereel. 

Dus toch historische simboliek ' 

A iV Tovano. 

het zo dat naa rma te het br i t s 
imper ium verloren gaat de be
langstelling voor de eigen 
s t ruk turen toeneemt, in Schot
land tussen twee ui ters ten : de 
onafhankelijkheid tot 1707 en 
de u i t spraak van Samuel John
son in de 18e eeuw « Het mooi
ste uitzicht dat een Schot ge
niet is de landweg naar Enge
land... » 

VERVALSING? 

minister ie 
zaken be-

Het tsjechische 
van binnenlandse 
weert dat het in september in 
de « Sunday Times » gepubli
ceerd manifest van 329 tsjechi
sche schri jvers (waar in tegen 

het s taatsregime inzake kuns t 
geprotesteerd werd) vervalst 
is. De au teur van deze verval
sing, een zekere « dokter I.P. » 
zou aangehouden zijn en zal 
b innenkort voor de rech tbank 
gedaagd worden. 

Dit bericht moet men zien in 
het kader van de pogingen die 
Praag aanwendt om « de op
s tand der klerken » te minima-
lizeren. Overigens kan Praag 
niet ontkennen dat er ook in 
Tsjecho-Slovakije (zoals in an
dere oosteuropese satell ieten) 
een krizis van de intelligentsia 
is, die niet langer genoegen 
neemt met de onderdrukking 
van resp. pogingeivtot het di
r igeren van het art is t iek schep
pingsproces. 

ONDERGRONDSE 
AKTIVITEIT 

Te midden van het feestge
druis over de 50e verjaring van 
de oktoberevolutie en de kom-
mentaa r in V/est-Duitsland 
over het NPD-kongres, verliest 
men wellicht de ondergrondse 
aktiviteit van de kommunis ten 
uit het oog. Zo legt momenteel 
Oost-Berlijn de klemtoon op 
de hulp aan een aktivistische 
arbeiders- en studentengemecn-
schap in West-Duitsland, die 
vooral aanvallen richt tot de 
huidige koalitieregering Kiesin-
ger-Brandt, de noodtoestand
wetgeving en de Springer-pers. 
Door te veel te kijken naar 
rechts zou men wel eens links 
uit het oog verliezen. Dat geldt 
ook voor de arabische landen 
waar in 1967 de kommunis-
tisch geleide wereldvakbond 
zijn aktiviteit aanzienlijk heeft 
opgevoerd door allerlei mani
festaties en door financiële 
steun Tegen maar t 1968 word t 
een kongres voorzien van ar
beiders uit de olie-industrie uit 
het gebied van de Zwarte Zee 
en de Midden-Oostlanden. 

# 1 , > 

i 
VIETNAM 

illldN 

f!\y(ETNAH 

Het strijdtoneel in Vietnam : Noor-Vietnam en geallieerden : 
vertikaal doorstreept ; Amerikanen en verbondenen : zwarte zo
nes. De zwarte punten tonert de voornaamste amerikaanse en 
znidvietnamese centra aan; Tailand dient als operationele bazis 
voor amerikaanse bommenwerpers. De neutrale zone is wit ge
houden : Kambodja en Laos. De brandpimten van de jongste 
weken zijn Kon Tm (juist onder de gedemilitarizeerde zone), 
Kon Toem en Pleiikoe (op de hoogvlakte), Lok Ninh (nabij Sai
gon). Vooral te Dak To woedde een hevige strijd, die herinnert 

aan Dien Bien Foe. 



Volksunie's arrondissement nummer 1 is ongetwijfeld Antwerpen. Niet dat 
deze vaststelling enige diskriminatie of enig waardeoordeel inhoudt. Het 
arrondissement Antwerpen (met zijn vier Vü-volksvertegenwoordigers en 
2 VU-senatoren) is nu eenmaal demografisch Vlaanderens sterkste gewest 
en daarenboven van oudsher een flamingantische burcht. Normaal dus dat 
er te Antwerpen grootse initiatieven mogelijk zijn. Een van die initiatie
ven is de « Kermis der Vlaamse Harten »... een driedaags feest dan inge
richt wordt door het Algemeen Vlaams Feestkomitee, waarin arrondisse
mentsvoorzitter Reimond Frickel een zeer voorname rol speelt. 

REIMOND FRICKEL OVER 

KERMIS DER 

Vlaamse beweging staat, maar haar tel
gen een zeer onafhankelijke gedaduen-
vorming veroorloofde. Reeds in zijn stu
dententi jd stond Reimond zeer pozitief 
tegenover de vlaamse beweging, het ech
te engagement kwam echter later. Hoe
wel i.i de grond een overtuigd pacifist 
werd hij voornamelijk, zoniet uitslui
tend, vanuit vlaamse principes rezerve-
officier. In het leger wordt hij gekon-
fronteerd met de gekende diskriminatie-
verschijnselen tegenover de Vlamingen. 
Later ontdekt hij dat een van de mede
stichters van het VNV voor de oorlog 
het Vlaams Verbond van Rezerve Offi
cieren had opgericht. Dit initiatief vindt 
hij zo belangrijk dat hij geheel op ei
gen houtje besluit tot het oprichten van 
een Bond van Vlaamse Rezerve Officie
ren (BVRO). Via adreslijsten nodigt hij 
in 1960 de vlaamse rezerve officieren uit 

om in de lokalen van de antwerpse 
V T B de stichtingsvergadering bij te wo
nen. De opkomst is tegelijk teleurstel
lend en verheugend. Een twintigtal aan
wezigen diskussiëren heftig over de op-, 
portuni tei t van het initiatief. De helft 
zijn voorstanders, de anderen tegenstan
ders. De 10 pro's besluiten het maar te 
wagen. De BVRO wordt een onverhoopt 
sukses en telt al spoedig een duizendtal 
leden. De opeenvolgende ministers van 
landsverdediging vinden dit niet zo fraai 
en stellen alles in het werk om de BVRO 
in de Nationale Vereniging van Rezer
ve Officieren te integreren... na vele ver
gaderingen en geweldige diskussies ge
beurt dit ook (immers, niet alle leden 
van de BVRO waren Volksunie-ledeii, 
die enkel een NAVRO op federale ba-
zis wilden aanvaarden). Toch heeft het 
experiment van de BVRO zeer belaiig-

,.^^ ^' 
VLAAMSE MENSEN 

De lezidentiële wijk tussen Merksera 
en Brasschaat was een van de paradijzen 
waar wij onze jeugd sleten, en wieler
wedstrijden organizeerden en er als stu
denten deelnamen aan welsprekend-
-heidstornooien waarvan de prijzen in 
deciliter bier berekend werden. E e n n a n 
de villa s langs de lichtlopende maka-
dambaantjes heet De Grundel. << Een 
grundcl » zo vertelt eigenaar Reimond 
Frickel c is familie van de venetiaanse 
gondel. Het is een oud boottype waar
mee in Noord-Nederland het personen
vervoer gebeurde in die vele dorpjes 
waar grachten en kanalen praktischer 
vervoervvcgen zijn dan straten en ba
nen. De bootjes worden nog gebruikt, 
maar ik geloof dat woord grundel zelf 
in onbruik geraakt is ». 

Meteen ontdekken we in de arrondis
sementsvoorzitter met het wat strenge 
uiterlijk van een professor ( die hij niet 
is) een gezellige prater waarbij het aan
genaam luisteren is. De Frickels zijn af
komstig uit Zwitserland (in de omgeving 
van Luzern heet een riviertje Frick), 
maar wonen reeds generaties lang in 
Vlaanderen. De als Antwerpenaar in 
1929 onder het teken van de Leeuw (hoe 
kon het anders) geboren Reimond Fri
ckel stamt uit een katoliek-burgerlijke 
familie die naar traditie niet in de 



leren 

ruime steun aan de vlaamse jeugd/org 
(op het gebied van de zoig \oor verla
ten kinderen schiet de overlieid meer 
dan schromelijlc tekort) en aan de vlaam
se kultiirele werking in Biusscl. Tege
lijk wil de Kermis de mensen konfion-
teren met de problemen van de jeugd
zorg en deze van de vlaamse ku l lua r in 
het Brusselse en er het nodige begrip 
voor scheppen. 

De spil van de organizatie van de 
« Kermis der Vlaamse Har ten » is de 
heer Rie Van der He) den die op dat 
gebied reeds heel wat ervaring heeft. 

De Vlammgen uit het antwcrpse ken
nen ongetwijfeld zijn uitstekend café-
restauiant « Bristol » aan de Frankrijk
lei... wat zij misschien niet weten is dat 
Rie Van der Heyden ook de organizator 
was van de verkiezing van de katoen
prinses en dus het klappen van de pu
blic relations-zweep wel kent. 

De eerste faze van de « Kermis der 

kunnen dansen, drinken, eten... kortom, 
feesten zoals het hoort. Het driedaagse 
feest is gepland op 30, 31 maart en 1 
april 19G8. Daar waar de opbrensgt van 
de tombola in hoofdzaak ten goede /al 
komen aan de Vlaamse Vereniging voor 
Jeugdzorg, is de opbrengst van de Ker
mis bestemd voor het Vlaams Komilee 
voor Brussel. 

De Keimis begint op zaterdagavond 
30 maai t met een grandioos a\ondfeest 
dat het allure van een galabal zal hebben 
(hoewel stadskledij chiek genoeg is). Die 
avond zullen er cirie orkesten spelen : 
een groot dansorkest, een populair Ty-
rolerorkest terwijl in de bar « close dan
ce music )) het repertorium zal sieren. 
In een Weinstube zullen Oostenrijkse en 
zuid-afrikaanse wijnen geserveerd wor
den. De hele organizatie van de/e avond 
en alles wat ei bij hoort zal door eigen 
mensen verzorgd worden die onder toe
zicht staan van beroepsmensen die op de 
drukste ogenblikken natuuil i jk ook zelf 
de handen uit de mouwen zullen steken 
(een deigelijke werkwijze wordt ook tij
dens de andere kermisdagen toegepast). 

Zondag 31 maart behoort aan de 
jeugd. In de namiddag worden de jong-
sten uitgenodigd op een specifiek kin-

VLAAMSE HARTEN 

der- en familiefeest met een kermis, op
treden van jeugdkoren, een ballonwcd-
strijd, enz. De zondagavond is voorbe
houden aan de tieners en twens. Ver
schillende bcatgroepen /uilen aantreden 
en enkele \An de topxcdetten uit de pop-
wcield worden geëngageerd. 

Maandagavond tenslotte wordt de gro
te apoteose met als hoogtepunt de trek
king van de tombola. Deze a\ond gaat 
onder het motto « Spelevaren op \laain-
se baren » en is in hoofdzaak een klein-
kunstavond waaraan de beste vlaamse 
en nederlandse kabaretmensen en lied
jeszangers hun medewerking \crlenen. 

Reimond Frickel x'eilelt hel in nndeie 
zuooiden dan deze die wi] hier tieer-
schrijven... •.coo)de)i vol geesldnjl en 
vol vaste oveiluijring om van de ke)init 
der Vlaamse Hailen iels onveigelelijks 
te maken, onvergetelijk voor die kinde
ren die ons « hait n nodig hebben, on-
veigetelijk voor de feesivierdeis die hun 
(( Iiart » geloond hebben en dani zelfs 
na hel feest nog een (i goede smaak n 
aan oveihouden. 

Of de organizatoien een dei gelijk am
bitieus opzet aankunnen? Reimo7td 
1'nclfkl stiijkt exien bedenkelijk over het 
« hoge vooihoofd n, vult de gaasjes bij 
en zegt dan beslist : « Naluurhik, we 
werken er al een paar maanden aan, 
maar het zal voortdurend wet ken vra
gen, het zal ook veel geld kosten. Geluk
kig hebben we er de mensen voor... maar 
srhiijf toch maar dat iedereen die wil 
medewerken met open ai men zal ont
vangen worden. Het is zo'n groots en 
massaal opzet dat we gewoon niemand 
kunnen missen. Er moet van alles gedaan 
worden en daarvoor kunnen we teder
een gebiuiken : specialisten, vet kopers, 
handkracht, brains... 

Het is laat gewoiden wanneer we naar 
huis rijden... de laalsie dagen van maart 
en de eerste dag van apiil 1968 zal het 
nog veel later woiden. 

«1 

rijke rezultaten opgeleverd. De voorheen 
nagenoeg geheel franstalige NAVRO 
heeft haar statuten gewijzigd zodat in 
alle bestuuislichamen er een volmaakte 
pariteit tussen Vlamingen en franstali-
gen bestaat en de principes van de ho
mogeniteit der taalgebieden erkend wer
den. Deze rezultaten zijn voornamelijk 
aan Reimond Frickel te danken. 

Via de BVRO kwam Reimond Fri
ckel ook tot de Volksunie. Als lid van 
de BVRO weid hij uilgenodigd om zit
ting te hebben in de organizatieskomi-
tees van de marsen op Brussel. In de 
Brasschaatse afdeling van het Vlaams 
Aktiekomitee ontmoet hij schepen Pae-
linckx die hem voorstelt gekoöpteerd lid 
van de Volksunie - arrondissementsiaad 
te worden. In oktober 1965 wordt Rei
mond Frickel tot arrondissementsvoor-

l'l zitter gekozen. Terwijl Mevrouw Kris-
if tien Frickel de whisky in de glazen giet 

spelen de kinderen Biuno, Inez en Gu-
drun in de tuin met de hond Bodo en 
de tamme eend Pedio... wij komen ter
zake. 

VLAAMSE HARTEN 

Wat is die « Kermis voor Vlaamse 
Haitcn » ? Reimond I'iickel kan er u ien 
over pialcn. Het moet de grootste vlaam
se feestorganizatie van het land worden... 
hec bewijs dat de vlamingcn nog echt 

i|j kunnen feesten, dat ze weten hoe te fees
ten en vooral dat ze weten waarom ze 
feesten. 

Feesten omdat het prettig is, de meest 
menselijke vorm van zelfbevestiging... en 
omdat wij eidoor andere mensen kun
nen helpen. Het feest draagt dan ook 
geen enkele politieke stempel, de orga-
nizdtoren zijn stuk voor stuk wel over
tuigde Vlammgen maar hun eventuele 
pohtieke bedrijvigheid gaat hen enkel 
persoonlijk aan en heeft niets met de 
« Kei mis voor Vlaamse Harten » te ma
ken. 

Buiten de eerder abstiakte grondge
dachte « feesten » beoogt de Kennis ook 
konkrete rezultaten... in de eerste pl.iats 
het verdienen van geld om daardoor en
kele vlaamse initiatieven daadwerkelijk 
te kunnen steunen, 

In de praktijk komi dit neer op eca 

Vlaamse Har t en » is een reusachtige 
tombola met een overtuigende gamma 
van waardevolle prijzen (een NSU Prinz 
auto, een reis voor 2 personen naar een 
europees land naar keuze van de win
naar, reizen voor 2 personen naar Zuid-
Afrika, de Middellandse Zee, Oosten
rijk, enz...) Aan de verkoop van lotjes 
kan iedereen meehelpen, een beroep 
wordt hier vooral gedaan op de regio
nale Volksunieafdelingen... hoewel er in 
hoofdzaak gerekend wordt op een zelf ge-
selekteerd team van hofmeesteressen, een 
dozijn meisjes die uitgekozen werden om
wille van h u n natuurl i jke charme, h u n 
simpatiek verkooptalent en de voorname 
stijl waardoor zij tot rezultaten komen. 
Zij dragen prettige hostessuniformen in 
een elegante moderne snit en modieuze 
kleuren. 

O p dit charmante team van hostessen 
kan door alle vlaamse organizaties be
roep gedaan worden. Zij helpen bereid
willig bij elke manifestatie maar vragen 
als wederdienst wel de toelating tot ver
koop van de Harten-loten. De tombola 
heeft natuurl i jk als voornaamste doel 
zaadjes in het bakje te brengen (100.000 
lotjes en meer moeten ten minste ver
kocht worden), maar tegelijk is hij een 
6 maanden lange propaganda voor de 
Kermis zelf.' • 

VLAAMS FEEST 
Voor de « Kermis der Vlaamse Har

ten » werd de grootste zaal van Antwer
pen afgehuurd... de 'bekende Harmonie 
waarin duizenden mensen naar haitelust 

««-immw*̂  

bij de illustraties 
BLZ. 12 BÜVP:N 

Reimond Frickel, 38 jaar, via een ge
durfd persoonlijk initiatief tot de Volks
unie gekomen. Nu de kordate arrondis-
sement^voorzilter van Antwerpen. vol 
gezonde en frihse ideeën. Kortom, een 
realistische flamingant. 

BLZ. 12 BENEDEN 
Reimond F'rickel en de \olgende gene
ratie. De Frickels k\\amen san ver naar 
Maanderen. Reimond leeit welvarend 

in de residentiele wijk « De Frilinglei ». 
Welvarend en sotiaal geëngageeid. Het 
gebeuren rond hem gaat hem aan. tieft 
hem .. bracht hem tot de \olksunie 

BLZ. 13 ONDER 

. Oveiai waar Vlaanderen fee^t. danst, 
manifesteert ' zullen deze hostessen be
roep doen op uw « vlaams hart » Nooit 
te verleiden met een dan.sje. een aperi-
tiefje, een sigaret (nooit in uniform al» 
tans) maar steeds gelukkig te maken 
met het kopen >an een lotje, lielst een 
boekje van 10 (óO Ir.), 

BLZ 12 IN K.4DER 

Dit is het kenteken van de « Kermip der 
Vlaamse Harten » Overal waar u het 
ziet weet u waai over het gaat : het ge
lukkig maken van k'nderen. de vlaamse 
aanwezigheid in Brussel .. en drie pret
tige dagen te Antwerpen. 

tekst : Nic van Bruggen 

foto's: Bruno Stevens 
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KÖLTUÜR 
Deze week stellen we Haar Eigen 

Wijsje in het teken van de jeugdlek-
tuur naar aanleiding van de komende 
feestdagen, waarbij moeder de vrouw 
toch een hartig woordje meepraat. 
Daar gaan we dan. De jeugd is de laat
ste weken wel bizonder aan bod geko
men : speciale « week van de jeugd », 
boekenbeurs in het teken van het jeugd
boek, en een minister van Nationale 
Op\oeding die zijn opinie o\er het 
jeugdboek uiteenzet. 

— De minister heeft gemeend zich 
kritisch over de jeugdkultuur te moe
ten uiten, indien wij altans de T.V.-sa-
menvatting van zijn speech mogen ge
loven. 

Hij schijnt het trouwens helemaal 
niet met de huidige jeugdlektuur te 
hebben. Hij had het ook tegen de prijs-
boeken en liet verstaan dat zij zullen af
geschaft worden... zogezegd uit pedago
gische redenen .Misschien zijn er inder
daad redenen van pedagogische aard, 
maar dan moet men elke kompetitie, al
le percentage- of plaatsvermelding af
schaffen, de palmares annuleren enz.. 
Maar dit is een ander probleem. Wij 
menen trouwens dat niet zozeer de be
zorgdheid om het geestelijk welzijn on
zer kinderen, dan wel de 25 miljoen die 
zo op het budget uitgespaard worden, 
daarbij hun (grote) duit in het zakje 
doen... Wanneer een minister budgetai-
re moeilijkheden heeft, is alle l iout 
goed om pijlen van te maken. Maar in 
een departement van onderwijs, waar 
enerzijds 25 miljoen voor jeugdboeken 
teveel is, smijt men aan de andere kant 
met geld. De kranten berichten zopas, 
dat een rijkslagere school met tuee 
P.V.V.-onderwijzers o n d e r h o u d e n 
wordt \oor .. zegge en schrijve drie leer-
Imgen ! 

Wat onze uitge\ers en boekhande
laars daarover zullen zeggen, weten 
^\'ij niet : maar wij veronderstellen dat 
een bestelling van 25 miljoen voor on
ze boekhandel, die toch al opaeschept 
2" "^•' '^ "• ^ ' ' ' - ' 'tijd^welkom 

Vi Vielen niet, hoeveel jeugdboeken 
11' sier Grootjans al in handen gehad 
en beoordeeld heeft. Wij menen toch 
'"" ' "'ns onze ' ' ' ' ' • tel-

1 hun g<. ^i(j 
luet dat ze, au 

e kinderen ver
schillen. Vanuit die pozitie oordelen wij 
d ' ^ 1̂  - komen tot het besluit : het 
1' 'ise kinderboek het Neder-
1 is 
f - Er 
is een opi e verbetering waar 
te nemi^n , ,^,^,, . , , , , J K i ,., 
lazen 

PRENTENBEOKEN 
Neem nu bijvoorbeeld — en laten 

wij met de kleinsten beginnen — het 
doodgewone prentenboek. In de Knup-
petjes-reeks (Knuppeltje naar buiten, 
Knuppeltje op reis, Knuppeltje op het 
eiland) van de Standaard-uitgeverij is 
de tekening (die vToeger aan de sim
plistische kant was) nu artistiek ver
zorgd : tekenaar Lucien Delfosse haalt 
eer van zijn werk. Elke volblad-teke
ning is voorzien van een korte, verkla

rende tekst, die door de ouders of gro
te broer of zus kan voorgelezen wor
den. (25 fr. per deel). 

Een lees, prenten- en kleurboek tege
lijk ! « Goudhaantjes »-reeks, samenge
steld door Hendrik Jespcrs voor kleu-
tei-s en eerste lezertjes. « Koekeloere-
haan », « Met Wip-Wip iipar Hup-Hup », 
« De vuurvogel » en « Liesje Vierkant 
en Pietje Rond ». Een twintigtal korte 
stukjes van vier tot acht regels worden 
telkens pittig en origineel geïllustreerd, 
zodat kijk- en leesgenot samengaap. 
(45 fr. per deel). 

Voor de ietwat-groteren is er de Joris-
serie : een zestal boekjes reeds, waarin 
het ezeltje Joris telkens hoofdpersona
ge is, en waarin hij allerlei prettige en 
minder-prettige avonturen beleeft. Meer 
dan 90 bladzijden lektuur, met leuke 
zwart-wit illustratie, maken deze boek
jes uiterst geschikt voor lezers rond de 
tien jaar. (45 fr. per deel). 

Leopold Vermeiren en de Rode Rid
der : twee namen die niet te scheiden 
zijn. Zesentwintig « Rode Ridder »-boe-
ken schreef hij reeds : het 26e, » De 
gouden kroon » dat zopas verscheen, is 
evenals de vorige, met zijn romantiek 
en avontuur een boek dat de ouderen 
uit het lager en de jongsten uit het mid
delbaar onderwijs zeker aanspreekt. 
(75 fr. per deel). 

AGHTBOEK VOOR DE JEUGD 
Robinson Crusoe is, met Mow-

gli en Old Shattenhand, met Mi
chael Slrogoff en Tom Sawyer, 
een der grote helden onzer jeugd 
geweest. Het verhaal van de op 
een verlaten eiland aangespoelde 
Robinson, de wijze waarop hij in 
zijn eenzaamheid leejde, zichzelf 
bezig hield en zijn bestaan in
richtte, de komst van Vrijdag de 
inboorling, de landing der wilden, 
de terugkeer : dat alles boeide 
ons en sprak tot onze jeugdige 
verbeelding. 

Wij menen ons niet<te vergissen 
wanneer wij beweren, dat dit ver
haal nog steeds in staat is de 
jeugd — ook nu — te boeien. 
Daarom is het verheugend dat dit 
verhaal van Daniel Defoe in een 
nederlandse bewerking voor de 
jeugd verscheen bij Desclée-De 
Brouwer. Wij zeggen wél: een be
werking. Er zijn in de oorspron
kelijke versie gedeelten die min
der gewaardeerd kunnen worden 
door jonge lezers, uitweidingen 
die voorzeker htm literaire bete
kenis hebben maar die voor hen 
het vlotte vet loop van het verhaal 
wel remmers. Daaiom is een der
gelijke voor de jeugd aangepaste 
bewerking aanvaardbaar en zelfs 
nuttig. 

De wijze waarop de uitgeverij 

TIENERBOEKEN 
« Boeken \oor tieners » zou ik vol

gende reeks willen noemen. Iedereen 
die het moeder- of \ aderschap bezit 
over één of meer dezer opgroeiende 

kinderen op bakvis- en knapenleeftijd, 
(in hun « publiciteitsjaren » zegt mijn 
man altijd) — weet, welke moeilijkhe
den zij hebben om door ons begrepen 
te worden : qua kleding, muziek, idéé
ën... en ook lektuur. Enerzijds is het 
waar, dat men hen zowel literair als 
moreel en intellektueel niet mag o\er-

dit boek prezenteert, verdient al
le lof: 'n mooie, stevige linnen om
slag, met op de schutbladen de re-
prodiiktie van een oude wereld-
kaait, veelvuldige illustraties in 
zwart-wit en kleuren. Het boek 
bevat eveneens een speciaal 
hoofdstuk over « het dossier Ro
binson Crusoe », dat het verhaal 
en zijn auteur plaatst in hun tijd. 
Er is een lijst met verklaring van 
scheepstermen, van engelse ma
ten, en er zijn mooie reprodtikties 
die op schrijver en boek betrek
king hebben : zo ondermeer een 
negental afbeeldingen uit een 
Vlaamse Robinson Crusoe-uitgave 
uit de 18e eeuw. 

Dit prachtige jeugdboek, for
maat 23 X 25 cm., bevat 144 blad
zijden. Prijs; 195 fr. Dit is zeker 
niet te veel wanneer men reke
ning houdt met de zeer mooie, 
verzorgde uitgave en de veelvuldi
ge illustraties. Wie zijn kinderen 
•— en de jongens dan vooral ! — 
een mooi geschenk wil geven ter 
gelegenheid van de komende 
feestdagen, denke eens aan dit 
boek ! 

« Daniel Defoe : « Bobinson 
Crusoe » nederl. bewerking voor 
de jeugd. 

Descleé - De Brouwer — 144 blz. 
• 195 fr. 

De trammaatschappij te Mtmchen gaf gehoor aan de talrijke klachten van ' 
moeders en heeft de centrale handgrepen in de tramdeuren verplaatst 
tars kinderwagens in de trams k .,der opgeploo{d te moeten worden. Na
bij d3 deur staat een kindenvag. :d, waardoor de jonge moeders dadelijk 
kunnen zien waar ze met hun kinderwagen in de tram heen moeten. Te Brussel 

IS men met de nauwe nv;,>',.'. /- .. <•r^a ; , , , , - , , ... . .-.. 

laden. Anderzijds moet het toch peil 
hebben. Dat is de grote moeilijkheid 
voor de jeugdschrijver. 

René Streulens heeft deze moeilijk
heden aangevoeld en er rekening mee 
gehouden bij het schrijven van zijn 
jeugdboeken : na « Het geheim der Ro
de steden » dat in Centraal Amerika ge
situeerd is, schreef hij « De woedende 
Aarde », een verhaal dat zich afspeelt 
in het oude Pompei, ten tijde van kei
zer Titus Vespasianus. 

Dezelfde auteur is schrijver van de 
ERIK-BRAND-boeken. Het eerste boek 
« Enk Brand » verhaalt ons opwinden
de avonturen van Erik Brand als para-
kommando. 

Het tweede boek over Erik Brand 
« Erik Brand T.V.-reporter » verhaalt 
een gebeurtenis uit de karrière van on
ze held als filmer van T.V.-dokumentai-
res. 

In deze reeks « Vikingboeken » der 
Standaard-uitgeverij verscheen ook «De 
verdronken Amerikaan » van Hektor 
van Gijsel. Die Amerikaan is geen per
soon, maar 'n auto die in 't water is te
rechtgekomen. Drie jongens willen de 
oorzaak daarvan kennen en gaan het 
zaakje onderzoeken. (75 fr. per deel). 

Wij hebben hierboven nogaf sterk de 
jongens bevoordeeld : wij willen echter 
niet eindigen zonder onze vrouwelijke 
tieneis een nieuwe reeks voor te stel
len. Clara Wagner-Timmermans is de 
dochter van de schrijver van « Pallie
ter » en de zuster van de schrijfster Lia 
Timmermans. Zij begon met kinderver
haaltjes, maar richt zich nu tot het tie-
nerpubliek met de FLOR Y-reeks : over 
en voor meisjestieners. De geminirokte 
en witgekouste Flory prijkt op de om
slag van het eerste boek over deze ze
ventienjarige, die ervan droomt joerna-
liste te worden... Ze wint een reis naar 
Parijs, krijgt er een Italiaanse aanbid
der, komt wegens een broche in een ta-
melijk-verwarde situatie terecht... Span
nend, modern en toch met het vleugje 
romantiek, dat elke jeugd behoeft. Het
zelfde geld voor het tv\eede boek uit de 
reeks : « Flory en de Boogschutter ». 
Op het einde vilden wij reeds de aan
knopingspunten voor het derde boek 
« Flor>- in de Mist » — waarin onze tie
ner-heldin bij de Engelse familie Smith 
zal belanden. Prettige, aangename, 

'geschreven lektuur voor tieners, 
ig van taal en met alle ingrediënten 

om de vrouwelijke lezer te bekoren : 
spanning, romantiek, liefde, humor .-
(45 fr. per deel). 

R.B. 



Onze medewerker M.V.D.B, schreef vorige week in verband met de Walen en 
de S.O.S.-aktie, dat ze liever krijgen dan geven. Dat geldt uiteraard ook voor 
de bélgische staat : wie van de staat wat moet krijgen moet altijd lang wach
ten en vaak gedogen, dat hij niet krijgt wat hem toekomt. In het omgekeerde 
eeval kan het niet vlug en niet genoeg gaan. Deze zucht naar krijgen valt ook 
op in de kunstsektor : schenkingen van waarde hoeven nooit tweemaal aan-
ceboden te worden. Maar de subsidiëringspolitiek voor muzea. tentoonstellin
gen studie- en hulpbeurzen aan kunstenaars, kortom het gehele gamma waar 

50 JAAR KUNSTMECENAAT 
de staat zelf Mecenas zou moeten spelen, vertoont nog altijd de zelfde toestand 
die Jules Destrée in 1927 deed schrijven : « Moeten we er eens te meer aan 
herinneren dat de kunst recht heeft op de hulp van de staat om deze twee 
redenen : het kunstwerk is niet onmiddellijk lukratief voor zijn schepper en 
is nochtans een der waardebepalende elementen van onze beschaving. Het is 
echter schrikwekkend en bedroevend te moeten vaststellen dat sinds 1914 de 
«an de muzea voor schone kunsten toegekende kredieten in vergelijking met 
1914 met 74 % verminderd zijn ! ». 
Niet te verwonderen dat er muzea met zalen zijn waar 'het dak de regen door
laat en of met zalen, die men niet kan toegankelijk houden omdat men er 
geen suppoosten kan voor betalen. Daar helpt geen lieve moederen aan, 
geplaatst tegenover een mentaliteit, die het mogelijk maakt dat er in een 
minimum van tijd gloednieuwe, moderne gebouwen tot stand komen voor 
NATO-generaal Lemnitzer maar niet voor Rubens, Breugel of Van Djck. 

Onlangs werd — ook in de frankofone 
pers — nogal scheri)e kritiek uitgeoefend 
op de koninklijke familie, die wel allerlei 
sport- en andere vedetten ontvangt en on-
dersiheidt doch blind en doof bleek te 
zijn voor alles wat de scheppende of inter
preterende kunst aangaat, uitzondering 
gemaakt voor enkele sporadische bezoe
ken aan (meestal franstalige) toneelvoor
stellingen of koncerten en de erfenis van 
•wijlen Elisabeth, de muziekwedstrijd naar 
haar genoemd. Blijkbaar heeft deze kri
tiek wel effekt gehad want sinds enkele 
tijd bezoekt de koningin de ene retrospek-
tieve na de andere, soms vergezeld door 
prinses Paola of haar echtgenoot. Daarbij 
blijft het. Doch in omgekeerd evenredige 
verhouding verlaagt de regering alle sub
sidies aan kulturele instellingen en mani
festaties en geldt vooral in de kulturele 
diensten een strenge benoemings- en wer
vingsstop. Zelfs in de centrale laboratoria 
van de bélgische muzea worden de stages 
tot een minimum beperkt. 

We zonden daarop kunnen voortbomen. 
ïlet is echter de bedoeling op deze bondig 
geschetste achtergrond een bezoek te 
brengen aan de tentoonstelling « 50 jaar 
mecenaat » in het inuzeum voor schone 
kimsten te Brussel, Regentschapstraat. 
Hoofdkonservator Roberts-.Tones heeft in 
de inleiding tot het naar aanleiding van 
deze tentoonstelling gepubliceerde gedenk

boek, niet nagelaten de huidige toestand 
te betreuren en meteen in het licht te stel
len dat ondanks een halve eeuw kultuur-
verwaarlozing door de staat de politiek 
van onze muzea qua aanwinsten lang niet 
zo slecht is geweest, welk rezultaat zelfs 
meer dan voldoening schenkt wanneer 
men daarbij de schenkingen aan de staat 
van allerlei kunstwerken voegt, wat na
tuurlijk geen verdienste van deze staat is. 

Deze schenkingen werden in de hand 
gewerkt door een in 1907 opgerichte « So-
ciété des Amis des Musées Royaux de 
TEtat a Bruxelles ». Deze vereniging ging 
tussen beide wereldoorlogen zoveel als ter 
ziele doch werd dit jaar heropgericht. Te 
oordelen naar de samenstelling van de 
raad van beheer is het vlaamse aandeel 
wel wat sterker geworden dan voorheen, 
hoewel we er belangrijke namen van 
vlaamse esteten, gezagsdragers en deskun
digen in missen. Xog altijd is Vlaanderen, 
dat het leeuwenaandeel levert in de kunst-
produktie en de kunstmanifestaties slecht 
vertegenwoordigd in de organen die de 
kulturele sektoren leiden en prikkelen. 
Daarover zou wel een en ander kunnen 
gezegd worden en nu we in het N.F.W.O. 
naar een sanering gaan ware het ook wen
selijk dat in muzeumdirekties en aanver
wante verenigingen eveneens een sanering 
in de verhouding der taalgemeenschappen 
zou doorgevoerd worden, vooral te 

Brussel. Afgezien daarvan kan het mu-
zeum een indrukwekkende lijst van wer
ken voorleggen, die tussen 1907 en 1967 
door schenking het openbaar bezit verrijk
ten. Ook hier echter betoont de staat zich 
krenterig. Terwijl in de Verenigde Staten 
en andere landen schenkers van kunst
werken aan de staat daardoor van een 
aanzienlijke fiskale verlichting in hun 
aangifte genieten bedraagt het toegestane 
af te trekken bedrag van de waarde van 
het geschonkene slechts 5 % pro rata van 
genoemd inkomen, met een maximum van 
5 miljoen. Er wordt tans aangedrongen om 
deze fiskale faciliteiten gevoelig te verbe
teren. Het getuigt van een ingekankerde 
mentaliteit van krenterigheid, want het 
rijksbezit kan slechts winnen bij het ver
lenen van fiskale faciliteiten, voor het 
ogenblik trouwens het enige gunstig ele
ment in de zogenaamde muzeum-politiek 
van de bélgische staat. Het bestendig laag 
houden van kredieten ten bate van muzea 
verhindert hun aanpassing en het uitwer
ken van plannen, om tot een druk en in
tens muzeumbezoek in ons land te komen. 

INDRUKWEKKENDE 
VERZAMELING 

Het ensemble dat in de grote bovengaan-
derij van het muzeum te Brussel is ten
toongesteld is indrukwekkend van om
vang en kwaliteit te noemen. Alle groten 
zijn vertegenwoordigd, zowel van de oude 
als van de moderne meesters. Van de Oud
hollandse school ontbreekt alleen Vermeer 
bij de hele groten, voorts zijn het vooral 
de 15e, 16e en 17e eeuw die in deze schen-
kingskollektie prijken, al is bij vb. Rem

brandt .slechts met 2 tekeningen vertegen-' 
woordigd (overigens twee meesterlijkeJ 
schetsen). In Zuid-Nederland kunnen wei 
dezelfde vaststeHing maken, zonder Varw 
Eyck of Memling bij vb. wat zich laat be». 
grijpen, vermits deze meesters sinds lang! 
tot de hele groten gerekend worden eni 
men moeilijk nog schenkingen van hun; 
werk uit partikulier bezit kan verwachten, * 
alleen al omwille van de onberekenbare 
waarde ervan. VŜ el is Rubens goed verte
genwoordigd, Breugel met een doek dat 
minder goed bewaard of bewerkt lijkt. 
Dichter bij ons treffen we Leys, Evene
poel, Ensor, De Braeckeleer, E. Laermans 
(een der zeldzame sociaal geëngageerde 
grote schilders in de zo sociaal bewogen 
vorige eeuw). Meunier en anderen aan 
met meestal reprezentatief werk. Recen
tere generaties zijn o.a. vertegenwoordigd 
met Permeke (het monumentaal doek « De 
Vreemdeling » waarvan de schenker onbe
kend is gebleven), Servaes (is het taboe 
eindelijk geheven ?), Smits, Spilliaert (die 
voortdurend aan betekenis wint), Tytgat, 
Brusselmans (met een paar vroege wer-

,ken), R. Wouters, Van de Woestyne, 
Vrancx, Minne, De .Smedt (een Fritz Van
den Berghe werd niet geschonken), O, 
Landuyt, Delvaux (Magritte niet !), Som-
^ille, enz. 

Bij de buitenlandse scholen noteren we 
bij de oude meesters Tiepolo, Pb. de 
CJiampaigne, enz., dichter naar (jnze tijd 
toe de franse impressionisten, Picasso 
uiteraard, ("hagall, Liebermann. Matisse, 
Marinetti. e.a. Terloops : in het ensemble 
zien we dat bij vb. een Opsomer slechts 
als portrettist stand houdt (portretten \an 
P. Hymans en Destrée). 

Deze tentoonstelling is de vrucht van de 
vrijgevigheid van talrijke partikuliere \er-
zamelaars of erfgenamen, die te oordelen 
naar de waarde van het gebodene, in n'et 
geringe mate ons muzeumbezit hebben 
verrijkt en in feite een grote leemte aan
vullen, die het gevolg is van het in gebre
ke blijven van de staat, wat vooral de 
jongste tijd een in het oog sprinsrend -re-
brek is. Deze expozitie der partikuliere 
vrijgevigheid in tegenstelling tot de staatse 
gierigheid bewijst ook dat het grote pu
bliek ondanks hetgeen zo vaak beweerd 
wordt, wel goede smaak en artistieke 
speurzin bezit en qua vorming van ver
zameling zelfs meer rizikos dan de offi
ciële instellingen durft te nemen. 

Tot 7 januari 1968. 
R. CORTY. 

FLANDRIA DOCET! 
Voor een paar weken hebben wij in dit blad erop gewezen natir annleidiiig x'on 

de bespreking van « De Zuidelijkste Nederlanden » van E.H. Gantois, dal Zuid-

Vlaanderen allerminst randgebied der nederlnndse kuituur is geweest, en ini^gen-

deel eeuwenlang zelfs kerngebied dezer kuil uur was! 

Wij wezen toen op het ontstaan van het Ludwigslied in de abdij van Stnl Auunid. 

Maar ook later nog, in de 12de eeuw, zou de kulturele uitstralingskracht van dit 

gebied voortduren. Het was in het begin der 12de eeuw dat Lambert, kanunnik 

van het kapittel van Sint-Omaars, een der eerste encyklopedieén uit de Westosc 

wereld samenstelde, en de eerste uit het hele Dietse taalgebied : het « Liber Flori-

dus », waaraan hij jarenlang werkte. 

Jvana Jecmiukova en Jiri Halamka van het tsjechische ballet « Praha -> tijdens 
een herhaling voor liet 5e internal ionaal dansfesiival ie Parijs : akrobatie gepaard 

aan sierlijkheid 

De uitgave werd bezorgd door Drs. A. 
Derolez, met een inleiding van Mr. E.I. 
Strubbe, hoogleraar in de middeleeuwse 
paleografie : 620 bladzijden, met 49 pla
ten in vierkleurendruk en 74 platen in 
witzwart, formaat 40 x 29 cm. 

600 exemplaren van de 675 die er ge
druk t worden, zullen in de handel wor
den gebracht. Zo wordt een uniek doku-
ment uit onze kultuurgeschiedenis en 
uit de intellektuele geschiedenis van de 
Westerse wereld, in het bereik gebracht 
van historikus, filoloog en boekenlief
hebber. « One of the cherished treasu
res of Flemish scholarship », zo noemt 
Eva Matthews Sanford dit dokument, 
dit getuigenis dat het « Flandria docet » 
niet slechts b innen de grenzen van de 
dietse kultuurwereld, maar b innen de 
hele Westerse, middeleeuwse kultuur
wereld waarheid was. 

De uitgeverij Story-Scientia, evenals 
het editie-komitee wezen geluVrj^^i'>i-t 
met deze prachtige uitgave ! 

De grote encyklopedie, die in meer 
dan 300 langere of kortere kapittels een 
o\erzicht geeft van de toenmalige ken
nis over de meest verscheiden onderwer
pen (geschiedenis, wijsbegeerte, teologie, 
natuurwetenschap, aardrijkskunde, ster
renkunde, geneeskunde, romanlitera-
luur) werd daarenboven geïllustreerd 
met een zestigtal illustraties, meestal op 
\olbladformaat. Zij worden toegeschre
ven aan Petrus Pictor, en de frisheid van 
kleur en originaliteit doen veronderstel
len dat men hier niet met kopieën maar 
met speciaal voor deze encyklopedie ont
worpen kunstwerken te doen heeft. Het 

is deze Petrus Pictor, die tevens de dich
ter is van het vermaarde, door Dr. J. 
Van Mierio vertaalde « -De Laudae 
Flandriae » : « Vale, remitte vale. Flan
dria, terra bonorum... ». 

Sedert de 13de eeuw bewaarde de St. 
Baafsabdij te Qent het handschrift, 
waarvan volle kopieën werden gemaakt. 
Een tiental ervan zijn bewaard geble-
ben. 

Dat deze encyklopedie druk gebruikt 
werd, wordt bewezen door het feit dat 
reeds in de Middeleeuwen herschrij\ing 
nodig bleek. He t Gentse handschrift dat 
nu in de Universiteitsbiblioteek aldaar 
bewaard wordt, is het autograaf van 
Lambert. Naar aanleiding van de hon-
derdvijftigste verjaardag van de inhuldi
g ing der Gentse universiteit (3 novem
ber 1817), wordt dit handschrift, het 
kostbaarste dat de universiteitsbiblio
teek bezit, uitgegeven. 

HOFFMANN VON FALLERSLEBEN 

EN VLAANDEREN 
Bif de bespreking von het boek van Dr. 
Peter Nelde « Flondern in der Sicht Hoff
manns von Fatlersleben % voor een poor 
weken in dit blad, viel bij vergissing de 
opgave von uitgever enr. weg. Wij willen 
deie fout herstelten, temeer omdat reeds 
enkele leiers ons noor dit boek vroegen. 
Dr P.H. Helde's bock " Flondern in der 
Sicht Hoffmanns von Foltcrsleben » — 
244 biz. — werd uitgegeven bi| de 
ORANJE-UITGAVEN, Prins BoudewMnloon, 
ill. Wilrijk. Postrekening 13.63.85. 
Prijs : 260 Fr. 

file:///olbladformaat


PRIKJES EN FEITEN OVER DE BOEKENBEURS 

Ondanks de tot 5 frank verhoogde toegangsprijs, maar nu met twaalf volle 
dagen aktiviteit en de extra-piek van betogingsdag 5 november, heeft de 31ste 
Boekenbeurs voor Vlaanderen nieuwe rekords gevestigd. Het totaal aantal 
bezoekers (nu ruim 75.000) ging alweer de hoogte in. Meteen mogen wij de 
Antwerpse Boekenweek beschouwen als de grootste vlaamse kulturele mani
festatie van het jaar. Zeker niet alleen omwille van dit indrukwekkende bezoe
kersaantal, erbij komt het ontzaglijke verkoopcijfer en voor alles de uitein
delijke bedoeling van de boekenbeurs : het verhogen van de leesbereidheid... 
in de eerste plaats bij de jeugd. Dit alles en het vele werk dat ervoor gepres
teerd werd verdient niets dan lof. De beschouwingen die wij hier ten beste 
geven, moeten dan ook niet als kritiek ervaren worden. Zij betreffen feiten 
waaraan niemand « schuld » heeft, maar waaraan zovele kunnen verhelpen. 

PRIKJES 
Het massale bezoekersaantal moet in 

hoofdzaak « verwerkt » worden ti jdens 
enkele dagen (de weekends en 1 no
vember). . . en dat alles op een tentoon-
stellingsvlakte van nauwelijks 1.100 m2! 
Op de drukke dagen is het publiek één 
t raag schuifelende stoet. De warmte 
dooft het entoeziasme en na een kwar
tiert je is men blij terug de bevrijding 
van de brede Meir op te kunnen... ter
wijl toch ruim 15.000 boektitels « ver
duldig als papier » op waarder ing ho
pen. Voor Vlaanderens hoofdstad is het 
een schande dat zij niet beschikt over 
een behoorlijke en moderne tentoon-
stellmgsruimte.. . laat s taan over een 
ku l tuurcen t rum waar zo'n boekenfeest 
in feite thuishoort . 

Uiteraard lijdt ook de hele organiza-
tie onder dit plaatsgebrek. De 15.000 ti
tels staan als één hopeloos zoekprentje 
naast elkaar, terwijl de s tanden in su
permarkt-st i j l aan elkaar geschakeld 
werden zodat elk plaatsje in de zaal
ru imte een « point of no re tu rn » is. 

Het bes tuur van de Vereniging ter 
Bevordering van het Vlaamse Boekwe
zen kan aan deze toestanden ui teraard 
weinig verhelpen, wel moet zij al haa r 
invloed bij het s tadsbes tuur aanwen
den om de beschikking over (nog niet 
aanwezige) doeltreffende ru imten te 
krijgen. Een andere oplossuig kan het 
inschakelen van een tweede zaal zijn 
(b.v. voorbehouden voor de vaklitera
tuur , technische en wetenschappeli jke 
werken, enz..). Een ver; ndering moet in 
elk geval overwogen worden, anders 
verstikt de beurs in haar sukses. 

Er zijn andere tekorten waar de 
V.B.V.B. wel schuld aan heeft. De be
doeling van de boekenbeurs (het bevor
deren van de leesbereidheid) wordt 
m a a r al te dikwijls totaal teniet gedaan 
door een té kommercieel opzet. Het 
heeft geen zin om voor de naam « boe
kenweek » te opteren i.p.v. « boeken
beurs », wanneer de realiteit de naam 
« boekenwinkel » opdringt . De normen 
die aangewend worden om de leesbe
reidheid te s t imuleren zijn niet deze 
der gewenste « soft sell », m a a r in te
genstelling daarmee deze der super
markt-techniek. 

Ook in de organizatie zelf komen hier
door barsten die met het « bevorderen 
van de leesbereidheid » weinig te ma
ken hebben. Waarom b.v. mogen nog 
niet gedistr ibueerde boeken aan het pu
bliek niet getoond worden ? Alleen een 
te ver gaande kommercializering van 
de Boekenbeurs kan hiervoor een aan
wijsbare reden zijn. 

De boekenbeurs en het werk van de 
mensen die haar elk j aa r opnieuw mo
gelijk maken zijn me te lief om deze 
woorden van kritiek te s t reng te bedoe
len. De belanri jkheid van de boeken
beurs in onze ylaamse ku l tuurs t r i id 
is echter zo onvervangbaar stront aa t t 
j a m m e r zou zijn ze te weerhouden. 

FEITJES 

Van bij haar opening genoot de 31 ste 
Boekenbeurs de belangstelling van de 
politie , zij het dan om andere redenen 
dan literaire. Met een groots machts
vertoon werd Ferre Grignard « ter on
dervraging » opgeleid en enkele dagen 
later toen uw N.V.B, zijn boek Matrak-
kensabbat voorstelde waren « ze » weer 
prezcnl maar b le \en passief. 

De politionele nummer t jes brachten 

alleszins leven in de b rouwer i j , m a a r 
toch moeten wij ons afvragen : « is het 
nu echt zo dat het de grote ambit ie van 
onze politie is om zich belachelijk te 
maken ?» Om hoger aangest ipte rede
nen kwam het kijk- en leesboekje 
« Belgman » van Hugo Claus en Hugo-
ké vier dagen te laat op de beurs . Inzo-
verre zo'n boekje ooit te laat kan ko
men. Belgman is een meesterl i jke sati
re op het Belgique a Papa met zijn 
zwoegende Vlammetjes , geile Walletjes 
en hun door kardinaal Merci gezegende 
sprui t die het in de volgende boekjes 
nog erg lastig zal krijgen. Met zijn ri j
ke taal, zijn ironische, treffende zelf
spot en duidelijk veel schrijfplezier 
heeft Claus heel wat nat ionale status-
simbolen omver gehaald, zonder daar
bij te vergeten met zijn lachende vin
ger ook in eigen richting te wijzen. De 
kleurr i jke tekeningen van HugOké zijn 
stuk voor s tuk mees terwerkjes : plas
tisch perfekt van opbouw, overtuigend 
getekend en getuigend van een werke
lijk grandioos gevoel voor humor . 

De lezingen en handtekeningsessions 
waren dit j aa r wat teleurstellend. Voor
al de Bezige Bij ontgoochelde, alleen 
Remco Camper t haalde niveau. De 

door Frans De Bruyn énige vlaamse 
uitgeverij genoemd die enige gelijkenis 
met de Bezige Bij vertoont , de uitgeve
rij De Galge, verras te met een aanbie
ding van zes nieuwe boeken, waaronder 
twee dikke poëzie-uitgaven, een nou
veau roman, twee pamfletboeken en de 
volledigste s tudie over Paul Van Osta-
ijen die wij ooit voor ons kregen. Als 
kleine uitgeverij kreeg De Galge dr ie 
voordrachtbeur ten , wat uitgevers die 
zich serieuzer voelen dan ze zijn tot ja
loerse pro tes ten inspireerde. Het ver
schijnsel De Galge (onder de moeder
lijke vleugels van de Standaardboek
handel ) is wellicht het voornaamste ge
beuren van deze beurs . Vooral het Gal-
ge-forum onder de titel « Schrijven en 
schrijver is 2 » ont lokte aan het pu
bliek herhaaldeli jk applaus. 
Typisch voor de 31ste boekenbeurs 
voor Vlaanderen is dat er herhaaldel i jk 
een beroep gedaan werd "op propagan-
da-elementen die bui ten de l i t e ra tuur 
liggen. Vooral s te r ren uit de muziekwe
reld luis terden de voordrachten op : 
Ferre Grignard (S t andaa rd Boekhan
del) , Wannes Van de Velde (Bezige 
Bij) en Adam's Recital (De Galge). 

Wat voor een moderne aanpak echter 
niet getuigt, zijn de boekenbeursaffi
ches, de verpakkingen enz... Het scheel
kijkende, spast ische kabouter t je da t 
met de gelukzalige glimlach van de vol
komen idioot de affiches siert, is een 
zeldzaam voorbeeld van afzichtelijke 
wansmaak . 

Laten we het m a a r niet te zeer aan 
ons har t komen... onze l i t e ra tuur leeft 
als nooit te voren. E n da t is toch wel 
fijn ! 

NIC VAN BRUGGEN 

Salvador Dali wenst geen [JUI KCL-I inoeili]kheden en verplaatst zich niet langer in 
een Rolls Royce, wanneer hij in grootsteden expozeert. Hij bekeerde zich tot de 
opplooibare fiets, zoals hier, waar hij met een kleine lading van zijn schilderijen 
in de Rue de Rivoli te Parijs de galerij betreedt, waar hij momenteel tentoonstelt. 
De bekendste huidige surrealist vindt er altijd iets op', om de aandacht te vesti
gen op zijn werk en zijn persoon, nog steeds « versierd » met een spits snorretje. 

In avant-première bekeken en be
luisterden wij Wannes derde lang
speelplaat « Wat zang wat klank ». 
Eeti plaat die grondig van de twee 
vorige verschilt. Niet dat Wannes nu 
ABN zingt, wel dat hij zijn liedjes 
uitsluitend selekteerde uit de volkse 
feest- en verhuisliedjes. Andere ver 
schillen : deze derde LP is een ste
reo-opname (ook mono afspeelbaar) 
en zit in een viet kleurenomslag. 

Daarenboven sieren teksten vaji 
Enist van Altena en Louis Paul Boon 
de achterkant van de cover. Voor de 
Bkwnse bijdrage « chapeau ». Zoniet 
echter voor de bovenmoerdijkse. 
Ernst van Altena kunnen luij waar
deren als tekstschrijver en subliem 
liedjesvertaler, waar hij zich over het 
nationaliteilenvraagstuk buigt (en 
xoaarom in godsnaam naar aanleiding 
van een plaat f eestliedjes ?) is hij een 
nul in het kivadraat. 

El list begint zijn verhaal nochtans 
goed : « Laten we maar eeilijk zijn, 
de Belgen vinden ons Hollanders uit 
het noordiuesten hooghartig en ho
vaardig. En laten zue nog eerlijker 
zijn : dat zijn we (fok ». Voor ons 
niet gelaten Ernst, maar jezelf ver-
warren met « de Hollanders » is wat 
te hovaaidig. En véél te hovaardig 
u'ordt je wanneer je schrijft : « Er 
schuilt ongetwijfeld iets van Pallie-

WANNES 
VAN DE 

VELDE 

GEEN 
VLAMING...? 

ter onder zijn pet, maar gelukkig zon
der de aanstellerij van Felix Timmer
mans >. Wie was dan die < aanstel 
Ier > Felix Timmermans. De geeste
lijke vader van Pallieter? De dichter 
van Adagio? De prettige volksteke
naar ? De minzame Fé ? 

Ernst van Altena kent misschien 
Béranger, Aristide Bruant en Gtforges 
Brassens. Die kennen wij ook. Ernst 
kent echter Felix Timmermans niet. 
En wij toevallig wel. 

Ernst kent zelfs Wannes Van de 
Velde niet... anders zou hij nooit dur
ven schrijven : « En ondanks z'n 
tongval is Wannes geen Vlaming >. 
Alweer tX)evallig, wij kennen Wannes 
al vijftien jaar en hij is wél een Vla
ming... en ondanks het wel en wee 
ervan « Wannes heeft er plezier m 
en dat hoor je >. 

Ernst heeft wel zijn mond vol over 
« het volkslied dat in alle Vlaande
rens gebloeid heeft als een felle 
brem... » maar Vlaming zijn die dit 
volkslied gemaakt heeft, herondekt 
heeft en zingt... nee, dat mag niet. 
Dat mag niet van ernstige Ernst. En 
waarom mag dat niet? Omdat, dixit 
Ernstje weer : « ... echte troebadoers 
zijn veel te zwerverig om aan een na
tionaliteit gebonden te zijn ». 

Nog één vraagje hollandse vriend : 
t Wie is er gebonden aan de kom-
pleksen var, -e» nationaliteit? > 
Wannes of Ei /M 

Laten we het ancwooia geven door 
de andere omslagschrijver L.P. Boon: 
« Toen Stijn Streuvels in Nederland 
een grote literaire prijs in ontvangst 
moest nemen, dankte hij in het wesl-
vlaams en was er iemand die kon 
zeggen : ik heb hem niet begre
pen ? >. Waarschijnlijk zou die ie
mand onze Ernst geweest zijn. Schrijft 
hij met zijn mond vol over de niet-
Vlaming Wannes niet : « Kompleet 
met onverstaanbaar antwerps ac 
cent... >. Schrijvers schrijven beter 
niet over dingen die ze niet « ver
staan >. Zeker niet over kunstenaars 
die hun nationaliteit wel verstaan-
in de beste zin van dit zvoord. 

NIC VAN BRUGGEN. 
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DE COUDSMOKKELAAR 

Voor « Echappement hbre » 
rekende regisseur Jean Becker 
niet slechts op zijn talent maar 
ook op de « presence » die uit
straalt van Jean-Pierre Bel-
mondo aan wie hij de hoofdrol 
toevertrouwde in deze daveren
de avonturenfilm. (Maandag 
27 no\amber om 20u25). 

GRENZEN 
VAN DE GEEST 

Een van de meest ingewik
kelde en verfijnde mensehjke 
organen vormen beslist de her
senen. Daadwerkelijke vooruit
gang hebben de wetenschaps
mensen op dit gebied pas m 
onze tviintigste eeuw kunnen 
boeken, vooral in de Verenigde 
Staten. De United Artists Tele
vision was nieuwsgierig en 
wijdde daaraan een uitzen-
dmg : Frontiers of the Mind. 
Grote inspanningen ten spijt, 
blijven er nog heel wat vragen 
onbeantwoord, raadsels onop
gelost. In piekfijn uitgeruste 
laboratoria en onderzoekscen
tra wordt inmiddels de speur
tocht voortgezet. Daar kan u 
vanavond naartoe, een uur 
lang, een kijkje nemen bij ge
leerden en artsen, op zeer uit
eenlopende terreinen werk
zaam, en hard op weg om de 
menselijke emoties te gaan be
heersen en het intelligentiepeil 
te verhogen. (Woensdag 29 no
vember om 21u35). 

DE VERKLIKKER 
In de reeks « Grote film, 

klein scherm », kan u vana
vond genieten van « The Infor
mer », een John Ford-prent 
met in de hoofdrollen Victor 
McLaglen (Gypo Nolan), Hea
ther Angel (Mary McPhiUip), 
Preston Foster (Dan Galla
gher) en Maigot Grahame (Ka
tie Fox). Het verhaal speelt 
zich af in Dublin, tijdens de 
eerste onafhankelijksheids-
strijd. Gypo Nolan, een oer
sterke, doch aartsdomme ierse 
reus, werd uit het opstandelin
genleger ontslagen. Financieel 
staat hij er eerder slecht voor 
en die enkele vrienden die hij 
nog heeft betekenen ook niet 
zoveel houvast. Gelukkig is er 
zijn geliefde Katie. Gedreven 
door geldgebrek en vastbeslo
ten Katie te kunnen trouwen 
verraadt hij een vriend, waar
voor de britten een hoog los
geld hadden uitgeloofd, waar
bij de man de dood vindt. 
Doch nu vallen al zijn bereke
ningen falikant uit : hij krijgt 
noch Katie, noch het verhoop
te fortuin... (Zondag 26 novem
ber om 20u40). 

DE FILOZOOF 
VAN HAGEM 

Vanavond de zesde afleve
ring uit het vervolgverhaal in 
negen episoden, waarvan het 
scenario en de dialoog werden 
geschreven door C.J. Staes en 

De verklikker, een der meesterw eiken van John Ford over lerlands strijd - Brussel Ned. zondag 
26 november 1967, om 20u40. 

Maurits Balfoort naar de ro
man van Jef Scheirs en in 
beeld gebracht door M. Bal
foort. (Zaterdag 2 december 
om 20u25). 

SHERLOCK HOLMES 
Charles Augustus Milverton 

is een der meest gewetenloze 
kerels die er in Londen rond
lopen : hij vergaarde een for
tuin met chantage te plegen op 
vooraanstaande personalitei
ten. Met Lady Farnborough 
loopt hij echter een blauwtje 
op. Daarvoor zal hij zich wre
ken. Maar het ziet er naar uit 
dat Milverton zijn laatste 
slachtoffer heeft gevonden. 

(Donderdag 30 november om 
20u25). 

HET MUZEUM 
VANDAAG 

In de vorm van een enquête
reportage heeft Ludo Bekkers 
een onderzoek ingesteld naar 
de huidige betekenis van het 
muzeum in eigen land en in en
kele andere europese landen. 
Het verschijnsel wordt van 
meerdere zijden belicht : zin 
en funktie, organizatie en wer
king. 

Voor een vergelijking met de 
situatie in het buitenland werd 
beroep gedaan op enkele voor
aanstaande experten. (dinsdag 
28 november om 21u30). 

VOLKSUNIVERSITE^T 
In de uiteenzetting over de 

westerse kunst wordt het on
derwerp van de rijp-gotiek aan-

OVERMORGEN, 

maandag 27 november 1967 te 22 uur : 

VIERDE T.V.-PROGRAMMA IN DE REEKS 

« De V[aams-nai-(onaIe gedachte en aktie » 

HET GAAT ONS ALLEN AAN : 

DE U N I V E R S I T E I T 

gesneden, zoals die uit de veer
tiende eeuw in de bouwkunst 
van Frankrijk, Spanje en En
geland tot ons komt. Om 16u30 
volgt de vierde aflevering van 
de dokumentaire reeks over 
het ontstaan van Europa, gere-
alizeerd door de beierse televi-
zie. Na Perzië, Hellas en Israël 
is nu Rome aan de beurt, ba
kermat van de westerse kui
tuur. De Romeinen droegen 
ons niet alleen de erfenis van 
de griekse beschaving over 
maar waren ook de grondleg
gers van een staatsvorm — de 
republiek — en van het bur
gerlijk recht, waarvan de be
ginselen nu nog een samenle
ving van zowat negenhonderd 
miljoen mensen beheersen. 
Hun onooglijke stadsstaat op 
de romeinse heuvels groeide 
uit tot 'n uitgestrekt wereldrijk 
waarop zij met hun beschaving 
een eeuwige stempel hebben 
gedrukt. Tenslotte vond het 
jonge kristendom in Rome ook 
de vormen voor de struktuur 
van de kerk. Aan de hand van 
beelden over de kunstschatten 
uit het oude Rome tracht de 
film een overzichtelijke schets 
te tekenen van die ontwikke
ling. Ontsproten aan een totaal 
ander temperament dan het 
griekse, bezit de romeinse 
kunst de overtuigende kracht 
ons een geschiedenis voor ogen 
te voeren die de grondslag 
vormt van ojis huidig bestaan. 

> 
Om ]7u30 wordt meteen 

overgestapt naar de negentien
de eeuw waarin Justus von Lie-
big, wereldberoemd duits 
scheikundige, in het jaar 1803 
het levenslicht zag. Als vader 
van de moderne landbouw-
scheikunde schiep hij de bazis 
voor een geweldige chemische 
nijverheid die de steeds groter 
wordende wereldbevolking 
moet voeden. Een wetenswaar
digheid is bovendien het feit 
dat hij stamt uit een familie 
van wetenschapsmensen die in 
haar rangen niet minder dan 
30 Nobelprijswimjaars telt. De
ze boeiende dokumentaire 
werd verwezenlijkt door de 
duitse televizie (Hessische 
Rundfunk). Volksuniversiteit 
is een programma van Jerome 
Verhaeghe en wordt uitgezon
den op zaterdag 2 december 
om 16u. 

MIJNHEER 
SERJANSZOCN 

Dat de bekende roman van 
Herman Teirlinck, die in het 
begin van dit jaar op achtën-
tachtigjarige leeftijd overleed, 
nog tijdens deze november-
maand van 1967 door de Vlaam
se televizie in toneelvorm 
wordt uitgezonden, mag eerder 
een toeval worden genoemd. 
Reeds vóór de grote vlaamse 
auteu'' van dit leven afscheid 
nam, bcjtond het plan om één 
van zijn werken vóór de kame
ra's van het kleine scherm te 
brengen in een reeks uitzen
dingen gewijd aan klassieke 
Vlaamse romans. 

Een dertigtal akteurs verle
nen hun medewerking, onder 
wie in de hoofdrollen Senne 
Rouffaer als Mijnheer Serjans-
zoon, Werner Kopers als de 
verteller. Op dinsdag 28 novem
ber om 20u25 uitzending van 
het eerste deel in drie fragmen
ten. 

Op woensdag 29 november 
uitzending van het tweede 
deel. 

Op de Vlaamse IV 
ZATERDAG 25 NOVEMBER 
16 00 : Voiksuniversfteit — 18 55 Zand-
mannet ie —• 19 00 : Luceat, ka tho l iek-
god'^dienstige uitzendrng — 19 30 Ko
ningen van het woud — 19 52 Mede
delingen - Hter <;preekt men Neder.ands 
— 20 00 . TV-nieuws — 20 25 ' Het 
hoeft geen noam — 21 45 . Echo — 
22 15 : De onkreukboren 49e c t l • Oog 
om oog — 23 05 TV-nteuws —- 23 1 5 " 
Dansen Reportage van oen gedeelte "^ari 
de Europese kamptoenschappen Lot i jns-
omenkoanse dansen 

ZONDAG 26 NOVEMBER 
14 15 ' De zoon won de Sahara 5e of l 
— 14 30 . Midas — 15 00 ' Btnnen en 
Buiten — 17 20 De filosoof von Hagem 
— IS 05 . Tienerklanken p'-esenteert : 
Hul labaloo — 18 35 • Klem, klem k leu-
ter t ie •— 18 55 : Het matrozengraf 
Avonturenf i lm voor de ^eugd — 19 55 : 
Mededelingen — 20 00 : TV-nieuws — 
20 15 : Sportweekend — 20 40 : Grote 
f i lm , k lem scherm De verk l ikker Speel
f i lm van John Ford met Victor Mc Log'en 
— 22 05 : Festival van Vlaanderen 1967 
Eerste deel wan een Bach-concert — 
22 45 : TV-n ieu f6 

MAANDAG 27 NOVEMBER 
1405 : Schooltelevisie — 18 55 : Z a n d -
mannet ie — 19 00 : Hobo, de kleme 
zwerver 22e of l : De moedige jongen — 
19 25 : Vergrootglas op de postzegel — 
19 40 : Openbaar kunstbezi t : a Naak t > 
door Aemedeo Modignani — 19 52 : 
Mededelingen - De Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Speelfilm : De 
koudsmokkelaor Gangsterf i lm van Jeon 
Becker met Jean-Paul Belmondo, Joon 
Seborg en Gert Frobe — 22 00 : Gastpro-
flramma De Vlaams-not ionale gedachte 
• n ache — 22 30 . TV nieuws 

DINSDAG 28 NOVEMBER 
14 05 • Schooltelevisie — 18 55 Zand-
mannet ie — 19 00 : Tienerklanken — 
19 35 . Kwort-Eefie — 19 52 Medede
l ingen. - Hier spreekt men Nederlonds 
— 20 00 : TV nieuws — 20 25 Mi n-
hcer Serianszoon, door Herman Teir l inck. 
Eerste deel — 21 30 Het museum van
daag — 22 15 . Vergeet niet te lezeri. 
— 2? 50 TV nieuws 

V/OENSDAG 29 NOVEMBER 
17 00 : Te'evisum — 18 55 : ZondTion-
nor e — 19 00 Israe'itiscn godsdienstige 
u i t rond ing — 19 30 Jeugd zonder gren
zen — 19 52 Mededelingen - De Weer
man — 20 00 TV-nieuws — 20 25 : 
Ml pheer Serianszoon door Herman Teir-
lin'-'< Tweede deel — 21 05 • De Dick 
van D,ke-shów 43e a ' l Telefonade op 
z im Ital iaans — 21 30 Grenzen van do 
geest —- 22 45 TV nieuws 

DOr^DERDAG 30 NOVEMBER 
14 05 Schoolte'ev.sie — 18 45 Zand -
ma -iet ie — 19 00 Zorro 12e of l De 
kn-ppe schermer — 19 25 . Tienerk-onken 
— t ^ 25 Medede'mgen 
m'^n Nederlands — 20 00 
2-^ j : Shencck Ho mes 
ring . Chor'es Augustus mi vorron —• 
21 15 : Anatomie \ar\ Belaie • De havens. 
Deel 3 Besluiten — 22 20 . Premiere -^ 
22 50 TV-nieuws 

Hier spreekt 
TV ntcuws — 

De de af ieve-
Mi verton — 

VriiDAG 1 DECEMBER 
14 _5 • Schoolte'evisie — 18 55 • Zand -
ma netie — 19 00 Keramiek — 19 37 : 
Z ' - k u c h t — 19 52 : Mededelingen - De 
Wcr man — 20 00 TV nieuws — 20 25 : 
Do heer en mevrouw Nov ng — 21 10 : 
F Ti ' - ibune Eerste voo-stell ing in ons 
land van ' Afscheid van gisteren psycho
logische f i lm van A exander Kluge met 
Alexandra KlUge — 22 40 . TV-nieuws. 

Onze selektie 
ZATERDAG 25 NOVEMBER 

19.30 BRUSSEL NED. 
KONINGEN VAN HET WOUD 
21.45 BRUSSEL NED. 
ECHO 
21.00 BRUSSEL FRANS 
PAIN, AMOUR ET JALOUSIE 
Fiim met Vittorio de Sica en Gina 
Lollobrigida 
21.05 FRANKRIJK I 
LE TRIBUNAL DE L'IMPOSSIBLE 

ZONDAG 26 NOVEMBER 

20 40 BRUSSEL NED. 
DE VERKLIKKER 
Speelfilm John Ford. 
22.05 BRUSSEL NED. 
FESTIVAL VAN VLAANDEREN '67 
21.20 BRUSSEL FRANS 
LES SENTIERS DU MONDE 
20.45 FRANKRIJK I 
LEON MORIN PRETRE 
Film met J P. Belmondo en Emma-
nuèle Riva. 

MAANDAG 27 NOVEMBER 

22.00 BRUSSEL NED. 
GASTPROGRAMMA 
De Vlaams-nat.onale gedachte en 
aktie 
21.35 NEDERLAND I 
EUROPA 
Dokumentair programma. 
20.35 FRANKRIJK I 
PAS UNE SECONDE A PERDRE 

DINSDAG 28 NOVEMBER 

20.25 BRUSSEL NED. 
MIJNHEER SERJANSZOON 
door Herman Teirlinck - 1ste deel. 

WOENSDAG 29 NOVEMBER 

20.25 BRUSSEL NED. 
MIJNHEER SERJANSZOON 
dcor He man Terlinck - Tweedj deel 
21.55 BRUSSEL NED. 
GRENZEN VAN DE GEEST 
Dokumentaire 
20.30 BRUSSEL FRANS 
LES GARDIENS DE LA REVOLUTION 
50 |aar Sovietunie. 

DONDERDAG 30 NOVEMBER 

21.15 BRUSSEL NED. 
ANATOMIE VAN BELGIË 
De havens (2de deel; 
20.30 BRUSSEL FRANS 
LOLA 
met Anouk Aimée. 
21.55 NEDERLAND 1 
BRANDPUNT 
Aktualiteiten. 

VRIJDAG 1 DECEMBER 

20.25 BRUSSEL NED. 
TINGFL-TANGEL 
Klei nkunsf programma. 
22.10 NEDERLAND 1 
DE ZEVENTIGERS 
20 35 FRANKRIJK I 
CINQ COLON\'ES A LA UNE 
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PASSION SPORTIVE 
HeL Lngelse pond is wel ge

devalueerd, maar « la passion 
sportive (?) ne connait pas de 
devaluation outie-Manche », 
schrijft Les Sports — een beet
je tiiomfantelijk ? — onder 
een stukje over de herrie tijdens 
de voetbalwedstrijd Tottenham-
Chelsea, en waarbij de politie 
\erplicht was een vijftigtal per
sonen aan te houden, van wie 
sommigen in het bezit van ge-
vaailijke wapens. 

Wij denken dat de politie 
daar goed werk verricht heeft, 
en wellicht vooikomen heeft 
dat er vele gekwetsten, mis
schien doden, zouden gevallen 
zijn. 

Te somber bekeken ? 
Toen wij onlangs spraken 

over de honderden doden in 
Zuid-Amerika en de tientallen 
doden in Turkije, gevallen tij
dens (( lelietjes » tussen suppor
ters, hebben velen er ons op ge
wezen dat zo iets wel mogelijk 
is in die verre landen, maar dat 
daarvan bij ons geen sprake 
is. Wie zou daar nu aan begin
nen ? 

Wel, in Engeland was men er 
l'ilijkbaar al niet ver af. En 
rechtuit gezegd, wij verwachten 
hiei bij ons ook wel iets derge
lijks de een of andere keer. 

Voor de rest zouden wij lie
ver niet over sportpassie spre
ken, maar over doodgewone 
waanzin, zorgvuldig gefokt met 
het oog op allerlei belangen. 

Hopelijk wordt de jeugd, die 
alles zo rap doorheeft, zegt ze, 
slimmer, en gaat zij zich niet 
zo gemakkelijk lenen tot dat 
gevaarlijke spelletje. 

Want als wij op die weg 
voortgaan, is het (( einddoel ,) 
nog niet te overzien. 

' DE AKTIE GAAT VERDER ! 
Stort een milde bijdrage op 
p.r. nr. 4831.91 van Mevr. 
De Schuyteneer- Brussel 8. 

DE KENNER 

Voor enige tijd hebben we 
hier eens geschreven dat de at
lete Eva Klobukowska op de 
Europese atletiekkampioen-
schappen, na een test om haar 
sekse vast te stellen, zoals een 
Frans blad het keurig uitdruk
te, naar huis gezonden werd om
dat zij-hij (het wordt moeilijk 
zulle, jongens) niet voor hon
derd piocent als dame kon aan
vaard worden. 

Zij-hij was daar danig van on
der de indruk, naar het schijnt, 
en zij-hij wordt op dit ogenblik 
behandeld om weer als een hele 
dame te kunnen aanzien wor
den. 

Een van de leiders van de 
poolse atletiekploeg heeft overi
gens, volgens dezelfde krant, 
verklaard dat hij Eva al lang 
kent, en dat hij in haar (kate-

goriek vrouwelijk hier) nooit 
iets anders gezien heeft dan een 
heel normaal meisje, zowel naar 
uiterlijk als naar manier van 
spieken en doen. 

Nu het een of het ander. 
Ofwel is die test niet zo heel 

betiouwbaar geweest, maar dan 
snappen wij niet goed wat met 
de aan de gang zijnde behan
deling beoogd wordt. 

Ofwel is die poolse «offisjel» 
niet zo'n heel stiaffe... heu... at-
letiekkenner. 

In ieder geval, ze gaan d'r ne 
e conidor » mee. 

ZIEDE VAN HIER 
Enkele vrienden, nochtans 

straffe Anderlechtsupporters, 
waren absoluut niet te spreken 
over de prestatie van « Jeuf » 
en zijn « personel » tegen Bras-
schaat. 

Inderdaad, de Sinjoren heb
ben Anderlecht niet alleen ne
gentig minuten lang van een 
doelpunt gehouden, maar 
« Trap » zelfs een paar keren 
het leven heel zuur gemaakt. 
Enfin, het bleef O - O, en men 
moest dus overgaan tot het ne
men van die stomme penalty's. 
Pas na dertig strafschoppen 
bleek Anderlecht er eentje 
meer te kunnen inschieten dan 
Brasschaat, en was de Brusselse 
ploeg dus gekwalificeerd, ten 
nadele van de Antwerpse. 

Zedelijk overwinnaar was 
evenwel BrasSchaat, en, zeggen 
de vrienden, Roosens had moe
ten een « geste » doen, en zijn 
tamme vedetten na de wedstrijd 
van het terrein roepen, aldus 
de eer verder te strijden voor 

de belgische beker latend aan 
de moedige (en knappe) Bras-
schaatjongens. Ze hadden het 
(langs weerszijden) verdiend. En 
vermits Anderlecht toch moet 
spelen voor de europese beker 
voor landskampioenen, kan het 
toch niet veel belangstelling 
hebben voor de belze vaas. 

Minuutje, jongens. Niet te 
rap klappen. 

Wil de ,sportetiek niet dat 
men zijn kans gaat, tot het ein
de toe ? 

Laat Anderlecht dan ri|k 
zijn, wil dat al zeggen dat de 
kassier de inkomsten van de 

volgende bekerwedstrijd zou 
versmaden ? Het kan een kas-
stuk zijn. 

En tenslotte, wat onwaar
schijnlijk is, maar mogelijk : 
als Anderlecht nu eens niet 
kampioen moest worden ? Nu 
blijft er de mogelijkheid, in dat 
geval, nog de Europabeker voor 
bekerhouders te kunnen be
twisten, en die kans zou alvast 
verkeken geweest zijn, als Roo-
.sens de « geste » waarvan spra
ke gedaan had. 

Maar we denken toch dat er 
aan de paarswitte lamp een 
dikke vlieg zal zitten. 

Ill ilWI II» Ill Illlllllll llllllllllll!illlllllUllllllig!illlllllllllliliiiilHhiilllllllilllllill1llliliillii|i!!llliig!liiig 

Voetbal in de novembermist :de match Standard-Olympique 
werd na de 23ste minuut wegens « zichtbeperking » stopgezet. 
Hier kopt Claessens — tevergeefs — de bal. Laat de zon meer 
van de partij zijn, ook in de voetbalsport. Dat is aangenamer, 

voor spelers en kijkers dan « erwtensoep ». 

STRIP-TEASE 
Er schijnen al lezers rond 

te lopen die denken dat wij bij de 
Charel over niets anders klappen 
dan over de sport. Ge zijt er 
naast, hé mannen. Wij praten ook 
over heel serieuze dingen, gelijk 
politiek, kuituur, onze laatste 
huishoudelijke reglementen, de 
pree en de pastoors. We hebben 
er in dit blad nog nooit over ge
sproken, alleen omdat \inj ons 
van de hoofdredakteur moeten 
beperken tot de sport. En och 
god, hij moet hij toch ook nog 
iets schrijven, nietwaar ? 

Zo hebben wij het onlangs ge
had over de televizie. De aK'onden 
dat wij naar de ktoeg van de Cha
rel mogen, zijn we er nu radikaal 
tegen. Tegen T.V. in het algemeen, 
en tegen de vlaamse met haar 
kinderazie in het bijzonder. De 
hollandse vinden we dan al stuk
ken beter, al begrijpen we dat Ne
derlands niet zo best. Maar de 
uitzendingen zijn volwassen, vrij
er, moderner. Allee, pakt nu de 
blote madam ('t kan ook een uf-
fra geweest zijn) die ze daar on
langs van onder tot boven ge
toond hebben. Ziet ge zoiets al 
binnenvallen in de vlaamse huis
kamer ? En effekens later heb
ben ze dan nog, om iedereen zijn 
plezierke te gunnen, ne blote vent 
laten zien ook. 

« 'k Zie u daar al zitten gapen 
met uw b... open », zegt nonkel 
Georges. Al onze uitleg dat wij 
geen antenne voor Holland heb
ben, pakt blijkbaar geen verf, 
want hij blijft daar maar met zijn 
venijnig lachje op zijn gerimpel
de snuit zitten. Wat wilt ge van 
een vent die nog niet weet wat 
een antenne is... 

Van die knalprestatie van de 
keesjes naar de strip-tease is 
maar een stapke. We zijn het er 
allemaal roerend over eens : wat 
kan een volwassen man nu aait-
zetten naar zo'n flauwe kul te zit
ten kijken ? Er nog geld voor uit 
te geven bij. Wij drinken d'r nog 
veel liever een pint voor. Komaan, 
Charel, doe ze nog eens vol. 

De Jiiul heeft dan aan nonkel 
Georges min of meer duidelijk ge
maakt, met een diskreet gebaart
je en gedempte stem — de Charel 
zijn vrouw is in de gelagzaal, en 
die wil van geen lichte « klap » 
weten, — wat strip-tease eigenlijk 
is. 

« Ocherme, zegt nonkel Geor
ges, is dat alles ? Maar manneke, 
dat hebben wij in zeventien al ge
zien, en niet in Parijs, maar in het 
huis hier naast, in 't voetballokaal 
in volle staminee, als er wel vijf
tig man in huis was. Daarvoor 

moesten ze bijlange de televizie 
niet uitvinden ». 

Strip-tease in de staminee van 
Lowis, die streng-deftige bazin ? 
Niet mogelijk. 

« Toch, zegt nonkel Georges, 
maar Lowis was toen nog heel 
jong. Wij hadden hier een vrien
denwedstrijd gespeeld tegen een 
brusselse ploeg, samenraapsel ei
genlijk, met enige goede spelers, 
lijk ge straks gaat horen, en veel 
krabbers. Die mannen waren ge
komen, omdat ze vóór de match 
mochten eten. 't Was nog oorlog, 
moet ge weten, en omdat ze na de 
match een brood meekregen. Ze. 
hebben die match verloren, en ze 
hebben zich vóór en tijdens de 
match effenaf schandalig gedra
gen, dat moet ik zeggen. Enfin, 
na de wedstrijd komen ze zich 
wassen en aankleden op de koer 
achter 't lokaal, ge weet het goed 
genoeg. Ze maakten daar een ka
baal van alle duivels, en de baas, 
de vader van Lowis, was al eens 
gaan kijken, maar ze hadden hem 
met veel hambras terug zijn sta
minee ingewerkt. Ge weet wat het 
in 't lokaal is, na een match. 
Veel volk, veel geraas, veel gedis-
kuteer. Dat was toen ook zo. 

Gaat daar ineens de poort van 
de koer open, en komt er daar ge
ne brusseleir paddebloot in dat 
deurgat staan roepen : « Hé sjoe-
ke, geef me ne keer een pint je l » 
Dat sjoeke dat was Lowis. 

Zij laat ne kres, en vliegt met 
haar zuster, die kent ge ook, met 
een kop lijk een tomaat, de keu

ken in. Hun moeder laat een pla
teau met pinten vallen, en de baas 
vliegt lijk een zot naar die deur, 
om die voor de neus van die « blo
te » toe te slaan. Om 't een en 't 
ander te redden springt die de 
staminee binnen, en hij staat in 
al zijn glorie naast den toog. Kunt 
ge u dat zo een beetje voorstellen? 

Gelukkig, de sjampetter was 
ook in 't lokaal, en met de hulp 
van een paar serieuze mensen 
heeft hij die kadee uit 't kafee en 
in zijn kleren gekregen. Er zijn 
daarbij een paar muilperen uitge
deeld, maar dat heeft hier nu min
der belang. 

Daar is ook een proces-verbaal 
van opgemaakt, wegens zeden-
schennis natuurijk, en ook we
gens slagen en verwondingen en 
diefstal, en wat weet ik nog alle
maal. En omdat ge me toch weer 
niet gaat geloven, zal ik u zeggen 
dat ge dat proces-verbaal nog 
kunt lezen op 't gemeentehuis, en 
dat één van die brusseleirs later 
een internationaal geworden is, 
waarvan gijlie allemaal de naam 
kent ...» 

En nonkel Georges heeft ons 
die naam gezegd, maar we gaan 
die hier niet neerschrijven, want 
de man leeft nog. En na al de 
roem die hij in heel de wereld als 
voetballer geoogst heeft, zal hij 
het misschien niet op prijs stellen 
ook nog beroemd te woiden als 
uitvinder van de strip-tease, in ze
ventien, in ons dorp. En anders 
moet hij ons maar een woordje 
schrijven. 
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SLECHTE TIJD 

Slechte tijd voor doktoors die 
aan koereuis iets voorschrij\ ea 
cm rap te genezen en hard te 
rijden. Dat \ertelden wij verle
den week al. 

Er is over die veroordeling 
van koereur en doktoor veel te 
doen geweest in de pers, en 
vooral over liet feit dal de ren
ner veel zwaarder gestraft werd 
dan de arts. 

Het zal hier niet het geval ge
weest zijn de veroordeling wijst 
erop, maar we kunnen ons voor
stellen dat een arts een renner 
een geneesmiddel voorschrijft, 
dat de man gebruikt als do-
pingsmiddel. Het zou zelfs kun
nen dat zowel renner als dok
ter handelen ter goeder trouw, 
en nog niet eens aan doping 
denken, tot ze voor de « zjuus » 
staan. 

Kan er nu werkelijk niks ge
vonden worden, om die gevaar
lijke verwarring tussen genees
middel en dopingsniiddel te 
vermijden ? 

Naar onze bescheiden mening 
wel. 

Waarom zou de arts die der
gelijke geneesmiddelen voor
schrijft, de renner niet werkon
bekwaam verklaren voor de 
duur van de behandeling. Zo
lang zou de renner dan koers
verbod hebben, en een « certi-
fikaatje » van de dokter voor de 
bond zou de kontrole gemakke
lijk maken. 

Natuurlijk komen hier ande
re zaken bij te pas, zoals bij 
voorbeeld de vergoeding van de 
zieke renner. Dat zulks alle
maal nog niet voorzien is, kan 
alleen bewijzen hoe precair de 
sociale toestand van de wielren
ners nog is in deze « sociale » 
twintigste eeuw, en hoe hoog 
tijd het wordt dat er eens op 
een serieuze manier wat aan ge
daan wordt. 

FAIR-PLAY 

De spelers van Union St-Gil-
Hs hebben de schaal Fair-Play 
Stanley Van den Eynde ge
wonnen. Daarvoor onze oprech
te gelukwensen. 

Ter gelegenheid van de over
handiging heeft de bondsvoor
zitter, meester Wouters, zoals 
dat hoort, een speechke afge
stoken (iij 't Nederlands?). 

Hij heeft enkele hartige 

woordjes gesproken over f air
play, en er, zeer terecht, op ge
wezen dat dit geen bijkomstig 
aspekt is van de sportbeoefe
ning, maar een wezenlijk be
standdeel ervan. Ook al ervaart 
de massa het niet als dusdanig. 

Dat is scherp gezien van de 
voorzitter, en wij verwachten 
nu dat hij in de voetbalbond 
ook de nodige richtlijnen zal 
verstrekken, om overal de fair-
play te doen zegevieren. 

De arbiters, 4ie op fair-play 
staan, moeten gesteund worden. 
En niet de steen geworpen als 
ze al eens een vuile fout juist 
buiten het strafschopgebied 
durven bestraffen met een pe
nalty, zoals de heer Delcourt 
het deed te Brugge. 

De klubs moet erop gewezen 
worden dat het soort fouten 
dat zij hun spelers aanleren, en 
die zij eufemistisch de (( nood
rem )) noemen, en die wij van 
week tot week meer ingang zien 
vinden, niet als fair-play kan 
bestempeld worden. 

Het publiek moet leren niet 
de scheidsrechter die de fout 
konstateert uit te jouwen, maar 
desgevallend de speler die ze 
beging. 

TROONAFSTAND 

De hoge pieten van de bel-
gische basketbalfederatie zijn 
zaterdag bijeengekomen, om 
een paar zaken uit de voeten te 
doen, zo onder meer de geval
len Steveniers en Dierickx. 

Steveniers werd op het matje 
geroepen omdat hij afwezig was 
op de stage ingericht met het 
oog op de europese kampioen
schappen te Helsinki. Tornooi 
waaraan de keizer derhalve niet 
deelnam. 

Genoemde pieten schijnen 
daar heel kwaad om te zijn, 
want ze hebben de Willy ver
teld dat hij voortaan in geen 
enkele vertegenwoordigende 
ploeg nog mag spelen, noch 
belgische, noch, en dat is erger, 
europese. 

OHZE SPORTPAGINA. BOEIT 
U ? VERGEET DAN NIET UW 
ABONNEMENT TE HER
NIEUWEN. BEGIN DECEM
BER 

Wij geloven niet dat wij Ste-
venieis hoeven te verdedigen, 
daar is hij zelf mans genoeg 
voor. En wij geloven ook niet 
dat hij in liet verleden altijd 
een voorbeeld is geweest als in
ternationaal. Maar hier kunnen 
we de basketbalbond toch niet 
volgen. Wij hebben hier al 
meer dan eens onze mening ge
zegd over al die stages en trai
ningskampen. Wij denken dat 
er andere middelen moeten zijn 
om beroepsmensen, en dan ze
ker getrouwde beroepsmensen, 
op een sportwedstrijd voor te 
bereiden dan ze enkele dagen 
thuis weg te halen, ver van 
vrouw en kinderen. 

Als Toon van Overstraeten 
ons zo af en toe moest afzonde
ren in een hotel, wij zouden 
ook « passen ». We kunnen het 
Steveniers echt niet kwalijk ne
men dat hij hetzelfde deed. 

Dierickx daarentegen, die te 
Hensinki zo een beetje de strui
se wou uithangen, en daardoor 
e kweddelen » uitlokte met de 
ploegleider, kwam er met een 
blaam vanaf. 

In het vervolg dus met Die
rickx en zonder Steveniers. Zal 
't beter gaan ? 

HET HANDICAP 

Sommige vrienden vinden dat 
men die bekerkompetitie an
ders moest spelen, serieuzer. Zo
danig dat kleinere ploegen ook 
een beetje kans krijgen er een 
centje aan te verdienen. Men 
moest die kompetitie spelen, 
zeggenwzij, als een zogenaamde 
handikap. Het is te zeggen dat 
men iedere ploeg, die tegen een 
elftal uit een hogere reeks moet 
uitkomen, één doelpunt zou 
voorgeven per reeks verschil. 
Aldus zou bij voorbeeld Bras-
schaat tegen Anderlecht niet 
begonnen (en geëindigd) zijn 
met 0-0, maar met een 2-0 voor-

HERMES 
Outrt l^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 Vlatningen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger. 
LB 106 

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 nieuvy^igheid : al uw 
miniatuurauto's (Dinky, Corgi, Match-Box, enz.) op één autobaan I 

Firma 
C O R T V R I E N D T 

Diepestraat 29, 
Antwerpen 
Telefoon : 32.44.30 

Geen gelegenheidsverkoop, maar stan
d ing, voor l icht ing en service 360 dagen 
per jaar. 

Springen naar de bal in het basketbaltreffen Royal IV-Canter 
Crossing : hoe langere slungels hoe vlugger doelen. 

sprong,' want Anderlecht speelt 
in eerste, en Brasschaat in derde 
afdeling. 

Hewel, wij zien er ook wel 
wat in. 

We hebben zo eens vluchtig 
nagekeken dat op die manier 
al bijna alle grote klubs uit de 
bekerkompetitie zouden ver
dwenen zijn, of dat ze zich an
ders wat serieuzer hadden moe
ten inspannen. 

Het sisteem met doelpunten 
voor zou ongetwijfeld de span
ning verhogen, en wellicht de 
belangstelling vergroten. 

Kleine klubjcs, die er nu na 
één zomerwedstrijd, met een 
publiek van drie man en een 
peerdekop, uitliggen, zouden 
langer in kompetitie kunnen 
blijven en op die manier ook 
een zo welgekomen centje ver
dienen aan de beker. 

Maar er is ook een groot na
deel aan. De enkele grote klubs 
die, met het oog op de euro
pese bekerkompetitie, belang
stelling hebben voor de belgi
sche, zouden het lastiger heb
ben. En dat kunnen we hun 
ook niet aandoen, wel ? 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering D D C \ / P T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K t V t T 
in gephojsfateerde staalplaat. O '^ O Q Q 
Zeer lichte bediening. £.0\J^O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.3ó_ 

C8 JOB 
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20 WIJ 

Van de V.U.-leiding 
ORGANIZATIE EN UITOEFENING DER GENEESKUNDE 
De Partijraad van de Volksunie onderzocht de zgn. besluiten Hulpiau op de 
organizatie en de uitoefening van de geneeskunde. 
De Partijraad van de Volksunie onderstreept dat de gezondheidszorg in zijn 
geheel de ganse gemeenschap aangaat en bovendien een belangrijk financieel-
ekonomisch aspekt vertoont. Het uiteindelijke doel moet zijn een kwaliteits-
geneeskunde ter beschikking stellen van alle zieken zonder onderscheid van 
sociale of financiële standing. Hieruit spruit voort dat de organizatie van de 
geneeskunde niet uitsluitend tot de bevoegdheid behoort van een enkele 
betrokken groep, hetzij de geneesheren, hetzij de ziekenfondsen, hetzij de ver-
pi egingsinstellingn. 
Daar de nationalizering van de gezondheidszorg als oplossing niet aangewezen 
lijkt en waarschijnlijk tegen het belang van de zieke uitvalt moet deze organi
zatie bijgevolg steunen op een harmonische en legale samenwerking van alle 
betrokkenen in funktie van het algemeen welzijn. In het licht van deze begin, 
selen is de Partijraad van de Volksunie de mening toegedaan dat de zgn. 
besluiten Hulpiau sterk afwijken van de oorspronkelijke bedoelingen van de 
regering en op verschillende punten het rezultaat zijn van eenzijdige toe
gevingen o.m. aan sommigesterk brussels geïnspireerde artsengroepen. 
De Partijraad van de Volksunie bevestigt het standpunt van de partij dat een 
zorgenstaking principieel niet kan aanvaard worden. Hij keurt anderzijds de 
houding van de regering af die een belangrijk deel van het artsenkorps uit de 
besprekingen heeft gesloten. Blijvende oplossingen zullen immers slechts 
bereikt worden indien de grote meerderheid van de belanghebbenden in de 
besluitvorming worden betrokken. 
Verder stelt de Partijraad van de Volksunie vast dat de bevoegdheid van de 
provinciale raden van de orde der geneesheren op overdreven wijze worden 
uitgehold ten voordele van een centralistisch opgevatte nationale raad van 
de orde der geneesheren en dit zonder voldoende raadpleging van de bevoegde 
organismen die hieï.voor adwigewezen waren. 
De Partijraad van de Volksunie klaagt de verbijsterende bepaling aan, besloten 
in art. 51 van het K.B. nr 18 waardoor personen zonder diploma en zonder 
zelfs voor het vroeger voorziene eksamen te zijn geslaagd gemachtigd worden 
de tandheelkunde uit te oefenen. Deze bepaling is een aanfluiting van het 
beginsel der hoogwaardige gezondheidszorg die precies door vermeld K.B. 
moest worden nagestreefd. 
Tenslotte meent de Partijraad van de Volksunie dat de benoemingen van een 
sterk politiek gekleurde figuur die bovendien behoort tot de aktieve elementen 
van een enkel op Brussel geïnspireerde artsensindikaat een zware psicholo-
gische fout uitmaakt die het herstel van een gezonde samenwerking tussen de 
reprezentatieve artsenverenigingen noodzakelijkerwijze ernstig zal bemoei
lijken. 

LEUVEN FRANS BLIJFT KNELPUNT 
In verband met de weigerinj; vanwege het N.F.W.O. tot erkenning van een af

zonderlijke vertegenwoordiging van de Nederlandse afdeling der Leuvense Universi
teit, stelt het partijbestuur van de Volksunie vast, dat de struktuur van deze universi
teit een hinderpaal vormt voor de normale erkenning van haar nederlandse afde
ling. 

De protesten i.v.m. de nlet-erkenning van Leuven-Nederlands mogen echter de 
hoofdzaak niet uit het oog doen verliezen : dat Leuven-Frans, als autonome instel
ling, naar Wallonië moet worden overgeheveld, zodat te Leuven alleen de, eveneens 
autonome, nederlandse katolieke universiteit gevestigd blijft. 

Het partijbestuur van de Volksunie herinnert eraan, dal het de Inrichtende 
Macht van de K.U.L. is die een einde moet maken aan de dubbelzinnige situatie van 
halve autonomie, waarvan Leuven-Nederlands tans op vernederende wijze het slacht
offer is. 
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organismen die hieï.voor adwigewezen waren. 
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TWEE A C V - L I M B U R G - T A L E N 

STOUT EN MINZAAM 

PERS 
spiegel 

Hoewel de weer::;lag van de engelse 
muntontwaarding niet zo dadelijk'bij ons 
zal gevoeld worden, hebben de ekono-
mische problemen toch in sterke mate het 
nieuws beheer.^t '̂  -.denkwestie werd 
nu wel stilaan < .t via de officiële 
nieuwsmedia. V, ,, .,,,,.<-n u wat ekono-
misch kisingoed uit de belgische winkel. 

Ondertus-cn nadert de weekenddatum 
waarop de waalse B.S.P.-ers er het hunne 
eens gaan van zeggen. Er wordt dan ook 
reeds fel vooraf over gesproken. 

DE GAZET V A N A N T W E R P E N 

In de zo stilaan aan hem voorbehouden 
Vrije Tribune schrijft Herman Todts over 
de streekproblemen. Hij komt nog terug 
op het debat Sch'.ltz-Van den Boeynants 
en weet zowel de V.U.-kool als zijn C.V.P.-
geit te sparen. Een vraag : « wat zijn nu 
de echt verwaarloosde hoeken ? ». 

« Vr-kanierlid Schiltz viel op 17 oktober 
11. (Ie regering aan. Door haar werd pres
sie Bitgeoefeiid op Petrochim. Vermits een 
piipleiding en een stuwdam dienden aan
gelegd was een nieuwe inplanting van Pe-
trochini in Wallonië bedrijfsekonomisch 
onverantwoord. « Was het niet aangewe
zen dat de uitbreiding van Petrochim 
plaatsgreep daar waar het bedrijf thans 
gevestigd is, d.w.z. in het Antwerpse ? » 
aldus pleitte Sohiltz. Mogelijk wel. Maar 
de regionaal ekonomische vooruitgang is 
in België (evenmin in Frankrijk) niet het 
rezultaat van rationeel ekonomisch den
ken. De regering is hiertoe trouwens niet 
uitgerust. De rekonversieproblemen die de 
kolen- en staalregressie in het leven geroe
pen hebben, brachten de ervaring op dat 
de regering slechts verschijnt als het 
paard gestolen is en er niets anders over
blijft dan het sluiten van de lege stal. 

Wat is die speciale hulp anders dan de 
selektieve diskriminatoire maatregelen 
waarvan wij in 1952 en volgende jaren ge
waagden en de biezondere oriëntatie naar 
de meest verwaarloosde streken welke op 
de C.V.P.-partijraad van 28 okt. 11. werd 
benleit. In zijn antwoord op de interpel
latie van Vl'-kamerlid Schiltz heeft pre
mier Vanden Boeynants geen andere filo-
zofie voorbehouden ». 

DE V O L K S M A C H T 

Als Van den Boeynants het niet zou we
ten waar de nood het hoogst is en waar 
men steeds verder met de voeten speelt 
van de brave vlaamse man, dan moet hij 
« zijn eigen » A.C.W.-blad maar eens lezen 
over de rekonversie in Limburg. 

« Stel u voor dat minister Van Offelen, 
samen met zijn ambtenaren, een lijvig dos
sier heeft opgesteld waaruit moest blijken 
dat te Holem alleen vijf nieuwe fabrieken 
zouden tot stand komen die in totaal iets 
van een 2.500 arbeiders zullen tewerk stal
len. De minister plaatste zelfs een naam 
op de vennootschap die dat allemaal zou 
verwezenlijken en hij betrok er bovendien 
enkele universiteitsprofessoren bij die de 
wetenschappelijke en technische garanten 
zouden zijn van deze grootse nieuwe ves
tiging. 

Het hele dossier werd overgemaakt aan 
de eerste-minister, die er zijn grote vol
doening over uitsprak een zo heuglijk 
nieuws aan Limburg te kunneir mede- > 
delen. 

Helaas, na een drietal maanden blijkt 
dat de vennootschap en de vijf fabrieken 
alleen in de verbeelding van de P.V.V.-mi-
nister en van zijn ambtenaren bestaan en 
dat het hele geval één grote, maar voor de 
Limburgers uiterst biltere, aprilvis is. Al
leen de vernoemde universiteitsprofesso
ren bestaan. Zij ^hebben echter aan de 
P.V.V.-minister hun verbazing uitgedrukt 
aldus te worden betrokken bij een zaak 
waar zij het eerste woord nog niet had
den over gehoord !... 

Intussen zitten er op zijn departement 
enkele ambtenaren te wachten tot de ene 
of andere anicrikaanse industrieel in Bel-

ZOEKERTJES 
Echtpaar 5 kinderen, zoekt woninj 

voor 1 dec. liefst Brusselse, richting 
Miio\e-Aalst. Sclir. bureel T 197. 

gië komt rondneuzen en dan trachten ze 
hen naar Luik, Namen of Henegouwen te 
loodsen. De limburgse noden zijn blijk
baar niet dringend ». 

DE N I E U W E GIDS 

Waar de Volksmacht aanduidde hoe cen
traal een bende waals-brusselse ambtena
ren gewoon saboteurs moeten genoemd 
worden van de vlaamse ekonomische be
langen meent de unitaire Gids even de 
draak te moeten steken met senator Joris-
sen omdat deze waarschuwde dat bij de 
samensmelting van de ('entrale raad voor 
het Bedrijfsleven en Nationale Arbeids
raad de vlaamse invloed nog zou kunnen 
achteruitgaan, wanneer alles niet siruktu-
reel zou worden vastgelegd. 

« Ken fuzie die ook maar de schijn zou 
wekken aan de On t ra l e Raad een soort 
« eerstgeboorterecht » toe te kennen zou 
dt>or de tegenstanders vun deze fuzie wor
den bes-reden met het argument dat het 
« sociale » niet aan het « ekonomische » 
mag worden (jnderworpen. 

Dit argument lijkt misschien ver ge
zocht, maar men mag erop rekenen dat het 
desgevallend zal gebruikt worden. Het is 
zelfs niet u'tgesloten dat de fuzie in naam 
van « Moeder Vlaanderen » zal bestreden 
worden, zoals reeds tot uiting kwam in 
een parlementaire vraag van Volksunie
senator .lorissen die, omdat de C.R.B. 
franssprekenden en de voorzitter en se-
kretaris van N..\.R. nederlandssprekenden 
zijn, vreest dat een fuzie van beide raden 
(wij snappen niet goed hoe of waarom) 
de eerbiediging van de taalwetten in de 
binniMi(IipTisf<Mi /<in liedreigen ». 

HET VOLK 

Jef Claes puurt de hoofdgedachten uit 
het ter tafel gelegde rapport voor het 
weekeindkongres der waalse socialisten. 
Zo denkt hij erover. 

« Het provincialisme en de decentrali-
zatie, zoals zij worden voorgesteld door 
de C.V.P. en de P.V.V. worden door de 
waalse socialisten van de hand gewezen. 
Hun plan wijkt ook grondig af van de re-
zohities, die door de vlaamse socialisten 
op hun kongres van Klemskerke werden 
goedgekeurd. 

Aan het vlaams B.S.P.-ontwerp dat de-
centralizatie voorzag naar vijf ekono
mische gewesten, worden zelfs geen woor
den verspild. Voor de Walen telt alleen 
Wallonië en alle hervormingen die zij 
voorstellen zijn gericht op een erkenning 
van de waalse gemeenschap. 

Wat de waalse socialisten vragen is in 
feite een stelsel van federalisme, dat zijn 
naam niet durft noemen. 

Sommige ideeën zijn waard, dat men er 
eens ernstig over nadenkt, want België 
kan het probleem van de hervorming der 
instellingen niet lang meer uit de weg 
gaan. Maar vooraleer ons uit te spreken 
over de grond van de zaak, moeten wij af
wachten wat er op het kongres van Ver-
viers uiteindelijk zal besloten worden. 
B.S.P.-voorzitter Collard en ondervoorzit
ter .1. Van Eynde, een der laatste koppige 
verdedigers van het vermolmde unitaris
me, hebbeu nog moeilijke dagen voor de 
boeg ». 

N I E U W V L A A N D E R E N 

Wij stelden in een vroegere bijdrage dit 
jongerenblad reeds voor. Vlaams-natio
naal, praktisch-sociaal en algemeen-neder-
lands bewust eindigt een stevige bijdrage 
over het Deltaplan van stud. ing. N. Hoste 
op de volgende manier (tussen haakjes 
een jaargang kost 50 fr. op P.C.R. Nieuw 
Vlaanderen - De Panne nr 40.82.60). 

« Nederland 1 De Lage Landen bij de 
Zee ! Hun bewoners, de Nederlanders, 
door het lot bruusk gescheiden, maar toch 
blijvend verbonden door een zelfde lots
bestemming. Een strijdend volk, eeuwig 
jong. 

« De geschiedenis begint steeds maar 
opnieuw, ook voor hen. Kijk naar de 
Noordnederlanders : bij elke overwinning 
van de zee namen zij, steeds weer, de 
handschoen op en bonden zij de strijd 
aan tegen de elementen. Ook de Zuid
nederlanders trokken steeds opnieuw ten 
strijde, maar niet tegen de zee. 

« Werkelijk een één, jong, strijdend 
volk. 

Daarom betekent elke overwinning in 
het Noorden feest in het Zuiden, of omge
keerd. En daarom schrijf ik iv^* KO-U n̂ t̂e 
fierheid over deze roemrijke ^ 'se 
opmars tegen het « gewelt endt -.^-. :er 
Noortzee », een opmars die een eerste 
hoogtepunt beleefde bij het welslagen van 
de grote Zuiderzeewerken, en nu voor de 
tweede maal doet jubelen. 

« Weer is een stap gezet op de weg naar 
de volledige uitbouw van dit lage land. 
Een stap, die een kennis en een ervaring 
op dit gebied zal leveren als geen ander 
voorgaand werk. Een kennis en ervaring, 
die de kinderen van dit Nederland in staat 
zal stellen het Waddenplan uit te voeren, 
dat de ontsluiting van de Waddeneilanden 
in het Noorden van Nederland en de af
sluiting van de Waddenzee beoogt. Kennis 
en ervaring die aldus dit volk de grootst 
mogelijke veiligheid zullen geven en die 
dit mooie land zullen maken tot een oord, 
waar het goed zal zijn te wonen en te 
werken ». 

WALTER LUYTEN. 

(j. d.) Enkele maanden geleden hield het 
ACV-Limburg een kaderdag. Hierbij aan
sluitend liet zij een memorandum verschij
nen waarin volgende zwaarwichtige zin : 
« op landelijk niveau wordt de industriali-
zatie van Limburg door bevoegde instan
ties sistematisch tegengewerkt >. 

Ik vond deze belangrijke uitspraak stout 
en gedurfd genoeg om te trachten te ach
terhalen wat het ACV-Limburg hiermee 
juist bedoelde. Door wie wordt volgens 
ACV-Limburg onze provincie in haar ont
wikkelingspoging tegengewerkt ? En ten 
voordele van wie ? Twee prangende vra
gen ! 

Zondag 29 oktober jl. hield het ACV te 
Brussel haar nationaal kongres. Een dertig
tal sprekers traden naar voor om de pro
blemen van him gewest te belichten, zo ook 
de Limburgers, welke o.a. Limburg-Maas-
kant behandelden. Toen. kwam q.a. ACV-
voorzitter A. Cool aan het woord : « Hij 
stipte met voldoening aan dat geen enkele 
afgevaardigde hierin enige waals-vlaamse 
tegenstelling gezien had. (Standaard 30-10-
67). Dus ook niet de limburgse afgevaar
digde ! Voor het ACV-Limburg is er dus op 
sociaal-ekonomisch gebied geen enkel vuil
tje aan de lucht wat de vlaams-waalse ver
houding betreft. Limburg, waarvan de werk
loosheid einde april 1967, tegenover 1966, 
gestegen is met 88 t. h. en ten aanzien van 
april 1965 met 195,2 t. h. waar dit laatste 
cijfer voor het rijk slechts 54,5 t. h. bedroeg. 

Limburg, dat einde april 1967 met slechts 
6 t. h. van het totaal der arbeidskrachten 
voor het rijk, 9 t. h. van de volledige werk
lozen teldej Limburg waar de werkloos-
heidsdruk 6 t. h. is tegenover 3,7 t. h. voor 
het rijk. En het ergste, waar op dezelfde 
datum 15 t. h. \an de werklozen minder 

dan 20 jaar en bijna 75 t. h. van de werk
lozen minder dan 40 jaar waren. 

De ekonomische toestand is sedertdien 
meikelijk slechter geworden. AVaarom heeft 
de limburgse ACV-afgevaardigde de moed 
niet gehad te Brussel deze cijfers te toetsen 
aan de toestand in de waalse gewesten ? En 
dan verantwoording te vragen voor het feit 
dat « tot nu toe 75 t. h. van de investerin
gen, in toepassing van de belangrijke eks-
pantiewetten ^an 1966, naar de twee waal
se provincies Luik en Henegouwen gingen. 
Alle vlaamse provincies samen bekomen sa
men geen 15 t. h. > (Dr. Jur. Portier in 
Tijd, XI-67, uitgave van V.E.V.). 

Met dergelijke taal en houding zou Lim
burg beter gediend geweest zijn. Het was 
te Brussel de plaats om het te zeggen en 
om zich te laten gelden ! Van de ontwik
kelingslanden zegt men dat ze t.a.v. de rij
ke landen steeds armer worden. Kan van 
Limburg niet hetzelfde gezegd worden ? 

Over Vlaanderen schrijft goevemeur 
Roppe, voorzitter van de E.R.V., in het 
voorwoord van de brosjure, « Licht en scha
duw over de vlaamse ekonomie » VI-67 : 
« Het gemiddeld inkomen is er steeds min
der. Het welvaartspeil steeds lager >. Se
dertdien is deze achterstand voor Limburg 
steeds maar groter geworden. Maar dat 
durfde het ACV-Limburg op dit nationaal 
kongres allemaal niet zeggen, want daar 
vergaderden zij samen met de Brusselaars 
en de Walen in een unitaire geest. En dit 
is voldoende opdat Vlaanderen zich zelf 
niet meer durft te verdedigen. Het ACV-
Limburg spreekt dus twee talen : een voor 
de provincie : kloek en lawaaierig en een 
tegenover Brussel en Wallonië : slaafs en 
minzaam. 
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HERNIEUWING 
LIDKAARTEN 

Einde dezer maand worden de 
lidkaarten voor 1968 aangeboden. 
Onze propagandisten hoeven dan 
tientallen huisbezoeken al" te leggen 
tijdens de gure avonden. Ze doen 
het voor de Volksunie met veel ple
zier. Ze komen echter niet graag 
soms drie tot vier keer terug om
dat « mijnheer » of « madam » die 
moment juist geen tijd heeft om de 
vaste afspraak. Dit bespaart tijdver-
geld klaar en maakt desnoods een 
vaste afspraak. Dit bepast tijdver
lies en voorkomt ergernis. 

SEKTIE-NIEUWS 

Op initiatief der sekties Noord ea 
L.O. grijpt een vergaderavond 
plaats in café ï i j l , St. Jansplein 22, 
Antwerpen op vrijdag 8 dec. Spreker 
voor die avond is Nic Van Bruggen 
die er zijn omstreden boek « Ma-
trakkensabat » behandelt. Allen op 
post want de inrichters verwachten 
meer leden dan BOB-ers. 

SEKRETARIAAT 

Op het vast sekrelariaal der afde
ling Antw. Stad, geopend van 12 
uur 30 tot 16 uur 3U en donderdags 
lot 19 uur (zaterdag en zondag ge
sloten), kan men de volgende inte
ressante boekjes verkrijgen ; « Uni
versitaire expansie voor of tegen 
Vlaanderen » door M. Coppieters. 
30 fr. <t Sociaal Eken. Ontwikke
lingsplan voor Vlaanderen » uitge
geven door de soc. ekon. groep van 
de Volksunie 2.5 fr. « Matrakkensa-
bat » door Van Bruggen 85 (r. 
« Witboek over Zwartberg » 5 fr. 
« Kalender 1968 » N'erschaeve 25 fr, 

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. Oe 
waar wordt thuis bezorgd. Voor in
lichtingen tel. sekretariaat 328101. 

BERTEN FERMONT 

HERDENKING 

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

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

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

SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Ten gerieve van de lezers die voor 
het eerst kennis maken met ons 
blad i Wij j), 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 
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, Vinvottestr. 
41. Tel. 36.79.97. 

VORMINGSCYKLUS 

De eerst\olgende les van Were-
Di vormingscyklus gaat door op 
vrijdagavond 8 december te 20 uur 
in het « Scheldehof », Oude Koorn-

GELDLENINGEN.oor elk doel 
donr pMikuhpr- Jel "''55197) • 9-20: 

markt 28, Antwerpen. Tema : « De 
romantische vlaamse beweging 
(1830 tot 19(K)) door Karel Dillen. 

VOLKSUNIE ANTWERPEN 
SEKTIE OOST 

Onze daverende kameraadschaps
avond van 28-10 kende één inder
daad daverend sukses. Niet minder 
dan 41 deelnemers. De sfeer was 
uiler.st gezellig. Karel Dillen hield 
een zeer opmerkelijke toespraak en 
Lieve Cools bracht op een prach
tige ontroerende wijze enige ge
dichten van Ward, Heriuans. De 
tombola werd eveneens een mee
valler. Het was onze eerste maar 
zeker onze laatste kameraadschaps
avond nie t ! 

Onze sektie gaat steeds maar 
bergop! Het ledenaantal groeit 
traag maar zeker. Onze sektiekas 
gaat eveneens de hoogte in. De 
plak-, kolportage- en busploegen 
werden uitgebreid. Mogen wij ook 
op U lekenen? Geef U op aan ons 
sektie-adres om ook iets te doen. 
Wij ontvangen U met open armen. 
Sekretariaat VU-sektie Oost : Ver
meulen Luc Transvaalstraat 50, 
Berchem tel. 306678. 

Berchem 
ZEER GESLAAGDE 
VERGADERING 

Onze ledenvergadering van jl. 
woensdag 15 nov. in de feestzaal 
« Rubens » kende een verheugende 
belangstelling. 

Bij gelegenheid van de opening 
van het nieuw parlementair jaar gaf 
volksvertegenwoordiger Dr. H. Goe-
mans een overzicht van de huidige 
politieke toestand. Hij vestigde er 
de aandacht op dat tijdens het ko
mende parlementair jaar talrijke 
problemen waarbij essentieel 
vlaamse belangen betrokken zijn 
zullen behandeld worden. Dr. Goe-
mans riep onze leden en simpati-
zanten op tot aktieve medewerking. 

Mevrouw Poelvoorde vroeg onze 
aandacht voor de « Kermis voor 
Vlaamse Harten » en de « Tombola 
voor Vlaamse Harten ». 

Onze gastspreker was ditmaal de 
heer R. Hoyaux, uitgever-hoofdre-
dakteur van het maandblad Me
dium. Hij bracht ons boeiende leis-
indrukken met dia's van achter het 
IJzeren Gordijn. Wij danken de 
aanwezigen en rekenen op hen voor 
onze komende ledenvergaderingen. 

DANSFEEST 
Zaterdag 16 december 1967 te 20 

uur 30 in feestzaal « Rubens », Sta
tiestraat 175. Sioux-dansorkest, zang 
André Romano. 

inkom 30 fr. Kaarten te beko
men. Grote steenweg 165. 

Hemiksem 
OOK DE RUPELSTREEK 
WAS D A A R ! 

De meer dan geslaagde 5 novem-
ber-betoging, zag ook van uit de 
Rupelstreek een zeer opgemerkte 
massale opkomst, die fier achter 
haar spandoek (t Rupelstreek » op
stapte. Deze betoging leverde het 
bewijs, dat men van vlaamsvoelend 
naar vlaams-politiek bewust geëvo
lueerd is, teken aan de wand voor 
de traditionele kleurpartijen. 

BESTUURSVERKIEZING 
Onze jongste vergadering stond in 

het teken der statutaire bestuurs-
verkiezing. Het uittredend bestuur 
werd door geheime stemming op
nieuw in funktie bevestigd : dr. Ver-
miert, P . Luyten, G. Van de Neu-
cker. Mevr. Reussens, J. Lambrecht. 

Enkele leden drukten hun ver-
ti ouwen uit in het gekozen bestuur 
en drukten de wens uit dat de in
geslagen weg verder moge bewan-
derd worden. Onmiddellijk hierna 
werd een begin gemaakt met de 
planning van de Jeugdnamiddag 
begin januari 1968 te Boom. De Ru
pelstreek heeft voor deze gebeur

tenis nog een verrassing m petto. 
Het ledenaantal boekte een aan
winst, zodat men gerust mag zeg
gen dat de barensweeën overwon
nen zijn. 

Herenthout 
JAARLIJKS EET- EN 
VERBROEDERINGSFEEST 

Met 72 deelnemers kende ons 
jaarlijks gezellig etentje een zeer 
suksesrijk en, dank zij de jeugdige 
opdiensters, vlot verloop. De muzi
kale omlijsting zorgde niet alleen 
voor een zeer opgewekte stemming 
maar liet ook op tijd en stond het 
eigen vlaamse Hed aan bod ko-
iiien. \ 

Uit het jaarver.slag bleek dat wij 
.'.pijts enkele uitwijkelingen toch nog 
de negentig leden haalden, dat deel
name aan zangfeest, I.lzerbedevaait 
en andere vlaamse gebeurtenissen 
één opgaande lijn volgden en dat 
er dit jaar een speciale inspanning 
zou gedaan worden om degelijker 
volksvergaderingen te beleggen. 
Kortom er klonk een optimistische 
toon door o\er de toekomstige wer
king. Ruim .30 prijzen, waaronder 
\ersclieidene geschonken door Dr. 
Wertelaers, brachten ruim 3.000 Ir. 
in de afdelingskas. 

Tans vooruit naar het 100ste lid ! 

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. 

Kapellen 
KOLPORTAGE 

Zondag a.s. 26 november gaat on
ze kolportageploeg naar Kalmthout. 
Wij hopen op de medewerking van 
al onze helpers. Bijeenkomst om 10 
uur bij Mr. Lenaert, Bevrijd!ngslel 
29, te Kapellen. 

BRABANT 

Kontlch 
9de WINTERBAL 

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

Ray Chadwich en show- en dans
orkest The Tropicals. 

Merksem 
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 25. O p aan
vraag komt de Sint en Zwarte 
Piet zich onderhouden met de 
vlaamse kinderen, tenhuize, m a a r 
dan moet er tijdig een briefje ge
stuurd worden aan Mare Cale-
w a e r t 

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 wil 
verlenen in specie of natura is op 
voorhand bedankt. Mooi en bruik
baa r 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. 
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Bericht aan alle afdelingen 
in het arrondissement 
Brussel • Halle - Vilvoorde 

De verantwoordelijken voor pio-
riaganda der verschillende afdelin
gen kunnen, gratis, een voorraad 
plakaïliclies o PVV- = Pest voor 
Vlaanderen » bestellen bij de pro
pagandaleider van het arrondisse
ment, de heer Theo Beenders, Leu-
venbaan 39, te Zaventem, tel. 02-
021446. 

Hel arrondissementsbestuur re
kent ero]) dat nog voor het einde 
van deze maand deze paalaffiches 
op ruime schaal zullen verspreid 
worden. 

Brussel 
KALENDER 

ï.12 : arrondissementsraad te 15 
uur in de zaal « Hol van Enge
land o, roclitovei de KVS. Laken-
slraat te Brussel. 

6.12 : kanlonnale vergaderins; 
voor het kanton Vilvoorde in de 
zaal " De Witte Leeuw ». Markt 
te Vilvoorde. 

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

21.12 : kantonnale vergadering 
voor het kanton Wolvertem 

KOLPORTAGES 
150 luimmeis van a Wij » werden 

te Strom beek verkocht. 
Volgende tochten : op 3-12 : Pa-

niel; op 17-12 Sterrebeek. 
Welke afdeling wenst in januari 

68 het bezoek van de kolportage
ploeg ? 

Grimbergen • Beigem 
BAL 

Op 2 december a.s. heeft om 21 
uur het eerste nachtbal plaats in het 
Fenikshof. Orkest Waltra met Slan 
Philips. Reuze-tombola, gezellige 
bar, vlaamse sfeer. 

Halle 
MOSSELFEEST 

Om de fijnproevers nog beter te 
dienen heeft de afdeling Halle de 
datum van haar jaarlijks mossel- en 
frietfeest naar de mosseltijd ver
schoven. 

Het is zaterdag 25 en zondag 26 
dezer, telkens vanaf 17 uur in de 
zaal « Tijl », Volpestraat te Halle. 

Voor de uitsmijters — op de wij
ze van de voorzitter ! — zullen de 
verse eieren worden gebruikt die 
op 5 dezer door de CVP-thuisblij-
vers werden gelegd ! 

Machelen 
BAL 

Ons jaarlijks bal gaat door op 
zaterdag 16 december a.s. in de zaal 
<t Egmont B, Dorpstraat 31, te Ma
chelen. Orkest Waltra. 

0.L Vrouw Tielt 
W E R F T O C H T 

Op 26 november trekt de leuven-
se kolportageploeg naar deze ge
meente. Verzamelen om 9 uur in 
café Opera, Bondgenotenlaan .30, 
Leuven of om 9 uur 30 aan de kerk 
van O.L. Vrouw-Tielt. 

Enkele nieuwe krachten hebben 
hun medewerking beloofd. 

Steenokkerzeel 
Nederokkerzeel 
2de HERFSTBAL 

In de « Bonte Os », Fuerisonplein 
6 (rechtover de kerk), te Steenok
kerzeel, op zaterdag 2 december 
1967 om 20 uur 30. Orkest Stan Ni-

ZOEKERTJES 
Kunstenaarspaar biedt te koop 

schilderijen, tekeningen, beeld
houwwerk. Portretten op bestelling. 
Bur, blad T 171 

Te huur vlaams lokaal in volle 
bedrijvigheid van begin 1968 af. 
Inl. bureel blad ï 203. 

Gezin zoekt pL als concierge, 
chauffeur alle wagens 5 ton. Kennis 
V. onderhoud. Vrouwel hulp moge
lijk. T 202. 

Beproefde onderwijzeres, tans 
opvoedster van geestelijk gehandi-
kapte kinderen, zonder staatstoe-
lagen, zoekt « goede ziel » die 
bruikbaar TV of radiotoestel of 
pick-up zou willen schenken voor 
de ontspanning der kleintjes. Schr. 
blad T 204. 

VI. intell. j . vr. ongek. hog. niv. 
zoekt sport, vriendschap met univ. 
of gelijkw. niv. event, weduwn., 
vanaf 38 j . Antw. en geheimh. ver
zekerd. Bur. blad T 201. 

m 
i loofdredakteuT 

V. van Over i t r ae t«n . 

Alle b r i e fwi i i e l i ng voor r«-
dak t i e n a a r : 
Rota typ , Sylv. Dupui i laan . 
110. B ru i . 7. Tel. 23.11.08 

Beheer : 
Maurice Lemonn ie r l aan 82, 
Bru»«el 1. • Tel . : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet ont
vangen van blad o p dit 
Adrei . 

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 

' m i n i m u m ) 
Losse nummer» : 8 fr. 

\ l l e i t o r t ingen voor het blad 
)p p o t t r e k e n i n g : 1711.39 
t WIJ > Vlaamt -na t ionaa l 
weekblad 

Verantw uitg. Mr F. Van der 
Klit. Beizegemitr . 20. Bru t 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Engers t r aa t 161, l i rps -Kwerps 
Tel. 02/59.77.83. 

DE ENKiE KKI KEN 
IN ELHO'-'A 

a N V E H W ü E S l B A . * K 

c PI E l P O T * 
A n t w e r p e n » gezelligstr 

Bierkelder 
Grote Pieter Pots t raa t A 

(bij Sui ' e r r u i ) 
Open van af 8 uu r s avonds . 
Maandag en d i n s d a s gesloten. 

R K I S B L R K A L 
Vlaams Heisbuieau n.v 

.Maaticb. zetel Antwerpen 'i 
TeL : 03/4S>.30.4»i 49.15.94 

Bezoek « D» veerman > 
te St-Amands a.d. Schelde 

Mosselen Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

_ — - ^ — — — u lic 

De specialist der 
s t a n d a a r d d e u r e r 

J LEEMANS, Dearae t. 
Van HavrcUi 7» 1 35.63.17 
Agent : De Coene Kortrijk 

%Jt ! ! • 

BUEÜ-UUMJ 
Moderne wooninricbtlnf 

Kruidtuinlaao 6 
(tussen A. Mazlaan en 

B. Jacqmainlaan) BKL'SSËL 
VeL : 02/18.17.17 

BLANKENBERGE 
c Eubensbof > 

Weststr. 7a. 1 (050)41671 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension. 

LI- I I » 

c V U a m s B u i s > E a o k k e 
Kamers vol pension 

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor t r o e p e n . 
El i sabeth l . 105 Tel. 632.7». 

, i» • ! • 

Brerdelbol BR13GGB 
Jozef Suveestraai 

Celagzaal - 120 plaatsen 
Tel. : 050/350.67 

LB i n 

rr PAEQÜIN P.v.bA 
Lg. Lobroekstraat 44 

ANTWERPEN. 
Telefoon : 03/36.16.47. 

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

RAADPLEEG ONS. 
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bewegingswijzer 

OOST-VLAANDEREN 
Arr. Aalst 
VERKIEZINGSFONDS 

l i l t arr. Aalst is niet zinnens zicli 
tl laten verrassen door onverwachte 
vcrliiezinKen. tïezien de strij<I hard 
en kostelijk zal zijn, werd door het 
bestuur eenparig besloten niet de 
financiële aktie onverwijld te star
ten. Uw milde steun : op prk 
3')8(;0 van de Kredietbank Aal.st, 
\(inr rekening nr 13.900 van het Fi
nancieel Koniitee. Lokerenvel<lstr 
l i l . Aalst. Moselijks krijgt V eer-

lant! bezoek \an een onzer propa
gandisten die U een steunkaart zal 
aanbieden. Of U steekt een brief);; 
in een ontslag en stuurt dit naar 
Jan Van den Berghe, Lokerenveld-
straat 11, Aalst. Harteliik dank 
bir vcxirbaat. 
KADERDAG 

Alle kaderleden van het arron
dissement worden uitgenodigd op 
de vergadering in «De Vriendschap» 
op zaterdag Ki december 1%7 te 
131130. De leden van het partijbe
stuur Wim Jorissen, Reimond Mat-
thevssen. Walter Luyten en Gie-s 
1 eckhoudt zullen eseneens aan <le 
^e^yadering deelnemen 
MEETING 

N'rijdag 1 december te 20 uur .')l) 
in de « Madeion », (irote Markt, 
Aalst, grote Volksunienieeting on- 1 
der het motto « Het gaat ons allen 
aan ! ». 

Sprekers : Urbain De Grave, 
provincieraadslid, over « Het finan
cieel wanbeleid van de C\'P-1*\ \ -
regering »: Frans De Brul, gemeen-
Itraadslid, over « N'laanderen eerst: 
ons sociaal-ekononiisch program
ma »: dr. Kicharil Van l.etniput-
teii, volksvertegenwoordiger, over 
« 3 november : de oplossing ». 

Alleen een mas.sale opkomst van 
leden en sinipatizanten uit gans het 
yrrondissement zal een gunstig 
pre-elektoraal klimaat scheppen ! 

Balegem 
KOLPORTAGE 

De derde grootste gemeente ;iit 
liet kanton Oosterzele kreeg haar 
kolportage met het weekblad «Wij» 
jl. zondag. Balegem gekend om 

haar blauwe kleur gaf als kolpor
tage rezultaat 108 verkochte num
mers, wat voor een gemeente met 
34!)S inwoners nog niet zo slecht 
Is ! 

Denderleeuw 
KOLPORTAGE VERDAAGD 

Ingevolge omstandigheden onaf
hankelijk van onze wil, kon de ge-
1'iande k<)l|)ortage van 19 november 
niet doorgaan. Het afdelingshestutu' 
verontschuldigt zich hiervoor. 

Erwetegem 
BROEDERBAND 

Het 7de familiefeest van Broe-
derbaml gaat door in de ruime za
len van Ad Fundiim te Krvvetcgem 
op zonilag 2ti november, l ' roprani-
nia : 11 uur 30 plechtige H. Mis, in 

de kerk van Frwetegem, voor al de 
afgestorven leden van Broederband. 
Sermoen door een pater domini-
kaan. Aan het orgel Wies Pee. Te 
12 uur .30 gezamenlijk noenma;il in 
Ad Fiindum, tafelrede door volks-
vert. Dr I.eo V^ot^ters. Afgewisseld 
met muziek en zang door Paid An
der. 

Vanaf 3 uur gezelKg samenzijn. 
Orkest : Paul Ander. Prijs 123 fr. 

Gent 
GODFRIED BOMANS 
PLEEGT TONEEL 

Op 23 november a.s. in de zaal 
Pat, Reinaertstraat te Cient pro

grammeert het Davidsfonds hrngse-
IKiort een toneelstuk : « de Huisti-
ran » \-:tn (iodirietl Bomans. 

Deze komedie wordt gebracht 
door het toneelcentrum Elckerl\c 
tiit ' t ient, onder leiding van Oswald 
Kieleinans. 

Kaarten aan de kas vunal 19 luir 
30. 

Doek om 20 uur 2.3. 
0 | ) vertoon van abonnements

kaart komt u .gratis binnen, amle-
ren betalen 23 fr. 

KOLPORTAGE 

Voor deelntime aan de kolportage 
met « Wij t morgen zontJag 26-11-
(>7 te St Amandsberg, verzamelen 
om 9 uur « Onder de Toren », bij 
St .lacobs 2». 

Heden zaterdag kolportage in de 
Veldstraat op 2.3-1 l-f>7, bijeenkomst 
Vlaams huis Roeland om 14 uur Mi. 

Lede 
COLLOQUIUM 

Maandag 27-lt-ti7 om 20 uur gaat 
in de zaal Keynaert 'n colloquium 
o\er de jiolitiek door met senator 
Wim .lorissen als inleider. 

Ken moderator zorgt voor stijl in 
de bespreking. 

herste oiulerwerp « Is de Volks
unie een open partij ? ». Andere be
langstellenden zetten volgende vra
gen vooruit : wat gewordt er van 
\'laan«feren in het Europa van mor
gen ? 

Kan de P V \ ' no.g groeien ? en 
nog andere dingen n>eer. 

l 'itnodigers tot deze avond zijn 
de vlaamse kringen van de Rei-
naert Lede. 

Merelbeke 
VERGADERING 

BestuiMs\ergadering dinsdag 2S-
11-67 om 20 uur 15, I.lzeren hekken, 
Htuidelgemsestw. 

VOORLICHTINGS
VERGADERING 

Vrijdag <S december met als gast
spreker >'olksvert. Dr Leo Wouters 
in « De Vrede » bij De Mil, >'ogel-
hoek Merellieekstatie. 

Onderwerp « Beschouwingen iia 
de 3 no\ember betoging ». 

3 KONINGSFEEST 
Wie helpt ons de kinderen te ver-

blijtlen op ons jaarlijks driekcmings-
ftest ? Snoep en a.g. kan steeds aan 
onze bestuursleiUn .i...".-.<-n of lie-
loofd worden. 

T ENTOONSTELUNG 
De kimstschilderes Vonaneska 

« Anna Voickaert - Van Esbioeck » 
stelt tentoon in de zaal « Nova », 
fliuidelgemsestiaat 237. 

De opening had plaats vrijdag 24 
rtoTeniber. 

Vrije toegang elke dag van Ift tot 
12 en van 14 tot 20 uur, laatste ex-
poiitiedag maandag 4 december 
19S7. 

Oudenaarde 
Leupegem 
VRIENDENMAAL 

Zaterdag 23 november te 20 uur 
in de « PnHieter » demokratiscli 
avondmaal van de afdeling Oude
naarde voor leden en sinipatizan
ten. Onze algemene virorzitter Mter 
Frans van der Etst zal ook aan^^e-
ziji zijn. (jft fr. per persoon. Spoe
dig inschrijven. Optreden van ani
mator-sneltekenaar los Michiels. 

BELANGRUKE 
VERGADERING 

Al de kaderleden \an het arron
dissement worden stellig verwacht 
in Pallieter te Leni^egem op zater
dag 23 november van 16 tot 18 uur, 
voor een samenkomst met een de-
Ugatie van het partijbestuur (Wrm 
Jorissen, Leo Wouters en Edgar 
Bon wens). 

WEST-YLAANDEREN 

afd. Knokke-Heist, zaal o: Wiener-
weinstubbe », Van Bunnenplein, 
Knokke. 

Brugge 

Brugge • Torhout 
ARR. RAAD 
KADERNAMIDDAG 

De arr. bestuursleden worden er-
;>an herinnerd dirt op zaterdag i 
december a.s. iii de lx)venzaal van 
het « Breydelhot »̂  Suveestraat 2, 
Vismarkt, Brugge, van 16 uur af een 
kadervergadering plaats vindt. 

Deze saiueukoiust gaat door met 
eea afvaardiging van het partijbe
stuur. De vergadering zal stipt te 14 
uur beginnen en even stipt te 19 
uur (niet te 17 uur, zoals op som
mige uitnodigingien staat \ernield) 
eindigen. 

W E R K G R O E P ZEEBRUGGE 

VU-arr. Brugge-Torhout heeft op 
10 iiov. H. een motïe goedgekeurd 
waarbij wordt aangedrongen op de 
stichting van een werkgroeji, sa
mengesteld uit diverse politieke 
strekkingen en krachtig agerend 
cm 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-bs-
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 
<f Zo B (per. nr 178528 Kredietbank-
Brugge, rekenmgnr. 7408). 

KLEINE 

ONTSPANNING5-KALENDER 
Zat. 25 november, 21 uur herfstbal 

van VU-Jabbeke in «Bromvershof» 
(kerk), Jabbeke, orkest : De Moon-
Uners; zaterdag 25 november 20 
uur 30 (t A-party » door de VU-jon-
geren in de bovenzaal aBreydelhüb, 
Brugge, inkom : 2ü fr. 

Vrijdag 1 december te 20 uur 30, 
VU-tentoonstelling iii «c De N'rede i>, 
afd. St Kruis. 

Zaterdag 16 december van;if 21 
uur « Winterwljn » door de VU-

VU-JONGEREN 
A-PARTY 

Mits betaling van 20 fr. en de 
plechtige overhandiging van een .\-
vignet, is jong en oud welkom op 
het V('-joiigeren-s;ujienzijn van he
den zaterdag 23 november te 20 uur 
M in de bovenzaal van « Breydet-
hof », Suveestraat 2, Brugge. Ste-
reivimpressies : Pat, dus «aa rborg 
voor kwaliteit ! 

Dlksmulde 
ST NIKLAASBAI. 

Voor d e Iftde maal wordt op 2 
tlecember om 20 uitr in het Vlaams 
Huis door de ic Vlaamse vrienden 
van de Westhoek » het alom ge
kende St Niklaasbal ingericht. 

Het St Nifclaasbal is steeds voor 
de arrondis.senientskas een der 
gKKitste bronnen van inkomst gie-
wcest. Het was het eerste vlaams-
natiooaal bal in het arrondissement 
Oostende - N'eurne - IMksmuide. 

Dit j;iar wordt een speciale in
spanning gedaan om de reuze-tom-
boki tot iets uitzonderlijks te doen 
uitgroeien. Vo«>r 30.1100 fr. prijzen, 
waaronder Biet diamant be-zette 
gouden ringen, armbanduiirwerken, 
reiswekkers, handtassen, enz. 

Prijzen worden steeds aan\-aard 
in het Vlaams huis, Llzerlaan S3, 
Diksmuide of bij R, Joseph, Nii-

verlieidstraat 6, Diksmuide. Orkest 
Tony Sadler. Inkom 30 fr. 

Ichtegem 
LEDENWERVING 

Oproep aan alle simpatizanten en 
lezers van ons blad, sluit aan bij 
onze gewestelijke afdeling van de 
1 Volksunie ». 

Voor alle inlichtingen kan men 
zich wenden of schrijven aan : 
Maurits de Keyser, Engektr. 10, 
Ichtegem; Alberik Staelens, Nieu
we Staatsbaari 24, Kor t rmark ; Cy-
riel Derynck, Engelstr. 30, Eernc-
gem en Rik Schillemans, Westker-
kestraat 62, Eernegem. 

Jabbeke 
HERFSTBAL 
VLAAMSE KRING 

Heden zaterdag 23 november 
vanaf 21 uur spelen de or Moonfi-
iiers » ten dans voor VlJ-afd. .lab-
beke in de zaal « BrotiAV ershof a 
(rechtover de kerk). 

Ledegem - Dadizele 
LEDENWERVING 

Het volstaat 30 fr. plus vermelding 
van naam, adres, beroep en geboor
tedatum toe te sturen aan Hendrik 
\ 'andenberghe, Fabriekslaan 20, te 
Ledegem of aan de bestuursleden 
(jeorges Raes of .lacques Devos om 
de boeking van lid te doen verzeke
ren. Voor bijleden (inwonende fa-

iniKeleden) 20 fr. Studenten 30 fr. 
Laat u niet pramen. Vrienden komt 
onze grote Vü familie vervoegen. 

ABONNEMENTENSLAG 
Nu reeds gaan onze projiagandis-

teii de baan op te Ledegem en re 
Dadizele om het aantal abonnenien-
ten voor ons weekblad « Wij » voor 
1968 in de hoogte te drijven. Abo»-
nementsjiriis (aangepast) 300 fr. per 
jaar, 170 fr. per halfjaar en 93 fr. 
per kwartaal . Ook aan hulsbestel

ling voor degene die het wenst wonl 
gc-daan. 

De brochuie « Universitaire eks-
pansie voor of tegen Vlaanderen » 

door dlir. M. Coppieters Ls bij de 
bestuursleden beschiktxuir tegen 
3»> h. alsook de Cyrict \ 'erschaeve 
kalender, 25 fr. 

FINANCIEELE AKTIE 
VS'ij danken de leden, simpati-

santen en lezers die reeds gevolg 
gaven tot steun aan de aitleling. Wij 
menen nogmaals deze oproep te 
mogen hernieuwen : door uw hulp 

kunnen wij onze arr. bijdrage voor 
« Kijk Nieuw » naleven en ook on-
ze plaatselijke aktie doorvoeren. 
Steun mild door storting op P R 
3<l(M.1fi van Hendrik N'andcnberglie, 
Fabriekslaan 20 te Ledegem of bij 
de liestnursfeden Georges Raes, 
Provinciebaan 2.3, f.edcgem en .lae» 
ques I>evos, Rollegemstraat 168, 1.». 
degem. 

St Kruis 
ALGEMENE VERGADERING 

Viijdag t december a_s. gaat in 
tokjial « l>e Vrede », Moerbeke-
steenweg een algemene verjjadering 
door, wa:ir volksvötegenv^oordiger 
r..eïs aanwezig zal zijn. 

Er zal verslag uitgebracht worden 
over de aktiviteiten van onze al-
deUng gedurende het afgelopen jaar. 
We (Irlnyen aan op een talrijke ojv 
komst. 

Tevens zat een tenfoonstettlng van 
tijdschrilten, boeken en brochures 
gehouden worden, dit alles in ver
blind met de vlaamse beweging. 

VRIJ EN VRANK 
Vrij - \ ' rank is voor de t9tle maal 

verschenen en verspreid nl. nr 5 
van de .3de jaargang. M'i] houden 
vol! 

OVERLIJDEN 

Wij melden met droefheid het 
overlijden van nievrtxiw Maria 
WerbroiKk, echtgenote van onze 
hulpsekretaris dhr . Ben. Boddin. 
Wij betuigen onze oiwethte deelne
ming in zijn rouw. 

St Michiels 
NIEUW 

Op de maandefijkse bestuursver-
g-adering- van de afd. werd het goed 
onthaal van t Nieuw », lu' 3 in de 
lopende jaargang van het afd.-bLid, 
besjiroken. Voorzitter Jaak Galle 
drukte ook zijn tevredenlieid uit 
over het stijgend aantal leden en 
abonnementen (aantal ab . verdub-
Ijeld ten opzichte van 1966). Naast 
konkrete opdrachten aan gemeeiite-
ia;ulslid J. Fralpont, werd ook de 
inrichting van het familiaal samen
zijn op zaterdag '23 december SkA 
vastgelegd. Leden en abonnenten 
worden ook opgeroepen tot aanwe
zigheid op de Balletavond van d e 
vlaamse verenigingen, op zaterdag 
2 december te 2ft nar in het Insti
tuut Maria Inimaculata, Kon. . \ s -
tridlaan 4, St .MichieK 

Veurne - Adinkerke • De Panne 
DANSFEEST 

Ons jaaijaarlijks 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 naa r 
beHeven. Leute en vermaak met ak-
kordeonorkesC 

Inschrijvingsprijs r 110 fr. 
W ie verleden jaar aanwezig was, 

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

Hebt u ze allemaal ? 

— Sociaal-ekonomisch ontwikkelingsplan voor 

Vlaanderen 1 9 6 6 - 1 9 7 6 , . 25 F 

— Brussel, stad zonder gezicht 3 0 F 

— Het Tweede Aktivisme . . 4 0 F 

— 4 0 jaar Vlaams Nationalisme 5 F 

— 125 jaar Verfransing in Brussel 35 F 

— Kongresrede Mechelen 1963 15 F 

— Nationale Programmadag 1966 15 F 

— Witboek Zwartberg . 10 F 

Bestel l ing door s to r t ing 

op pr 1476.97 van Vo lksun ie v .z .w . , M . Lemonnier laan 8 2 , Brussel 1. 

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

De abonnees van ons b lad die be langste l lend onze s t r i j d vo lgen doch 
z i ch n ie t daadwerke l i j k k u n n e n i n z e t t e n , s teunen ge lde l i j k door be ta 
l ing van een s teunabonnemen t van 7 5 0 f r o f 1000 f r en meer. 

V a n A u d e n h o v e zei k laar en d u i d e l i j k d a t de m i l j oenen voor de P W -
ve rk iez ingss t r i j d meesta l v o o r t k o m e n van f ransk i l j onse V l a m i n g e n I 

Laten w i j de Volksunie in fret z icht van de overwinning stranden op 
de franskiljonse geldmuur ? 

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

Beheer « W I J - vlaams-nationaal», M . Lemonn ie r laan 8 2 , Brussel 1 

Naam: 

Adres: 

Wenst een steunabonnement te betalen 

Tweemaal van nu tof de verkiezingen ( I ) — 

( 750 f r ( I ) 
I 
\ 1.000 f r (1) 
I 

l f r (1) 

Ook na de verkiezingen (1) 

(1) Doorhalen wat niet past. 
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Uw gebouw met "persoonlijkheid 

en geen "stempel". 

l i 

ENEG M O O I E M E E S T E R W O N I N G 
indel ing en uitwerl<ing zoals U zelf verkiest : 
grofo hal l , garage, bergplaats of bureel , r u l -
me L-vormige l iv ing-eetkamer, keuken, ge-
installeerde badkamer, 3 ru ime slaapkamer». 
— Bouwprijs: vanaf 655.00 fr. 
— Bouwtermi jn slechts 120 werkdagen en 
dat in de oerstevige klassieke materialea ( 
nooit prefab 

EEN SFEERVOLLE « HOEVE » 
door or ig inele ontwerpen, tipisch en autentiek : robuste eiken balken, ruime open haard, stevige 
b innendeuien over prachtige rode of b lauwe tegels, 2, 3 of meer slaapkamers, met /zonder garage. 
Wij hebben voor U ontwerpen die realizeerbaar ï i jn vanaf 750.000 fr. 

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

U heeft- weinig tijd Maak U geen zorgen : 
wij doen alies voor U 

• ideeën die uw «^chitekt voor U u i twerk t ; 

• u i tzonderl i jk grote grondenkeuze; 

• administratie is onze zorg; 

technisch bestudeerde u i tvoer ing; 

technisch studiebureel tot uw dienst, 

kunstenaars voor uw interieur en open haard. 

15% 
aan kontanten 

volstaan 

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

MEIU 18 
03/31.78.20 

GENl GENK 
ONDERBERGLN « 

09/25.19.23 
WINTERSLAGSTRAAT 23 

011/544.42 

BRABANl 
Voor! bureel : 

ROlSEI.A^MSl'.BA'iN 37 
HOLSREEK. . Ü16/459 2S. 

Kantoren open van 9 u tot 12 30 u en van 14 u tot 18 u Zate dag van 9 u tot 12 u en van 14 u tot 17 u 

Tot uw dienst 
MET PRACHTIGE 
GTOUWGRONDEN 
.. .te ANTWERPEN t 

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

. . .te GENT : 

met een reeks zeer rezidentiple 
v i l lagronden te Drongen Maria 
kerke De Pinte, Lochristi enz 

. . . te GENK : 

de streek der u i t ronder l i ike be 
leggingsgronden met prachtige 
toei<oms), percelen van alle ma 
ten ui tzonderl i jke natuur en poe 
de l igg ingen een Rezidentieei 
Park in 't mooiste landschap 
zeer heuvelacht ig, vol lpoiq u"Ge 
rusr mo» mooie brede lanen te 
OPOETEREN Ml 
ONGELOOFLIJK GOEDKOOP, 

.. te LEUVEN : 

met mooie en voordpl ice gror" 
den dicht b i j Centrum Ke'^sei 
Lo Bertem, Linden Wotselaar 

Vraag qr?fis meet detail* aar 
onze mlichtmgsd'ensten 

Dagelijks 

Tönissteiner 
drinken ! 

Nieuw ! Nieuw ! 
• 

Speciaal 
voor de 

ademtest 
2 Tonja's 

TONIC WATER 
en alles is Oké 

Wat is TONJA? 
Een produkt van 

Tönissteiner 
Sprudel 

Bruisend bronwater met toevoe
g ing van extracten van 

Cinchona-bast en 
bi t tere oranjeschil len 

Sinds meer dan 2.000 faar 

• 
Import ABTS 

Tiensesfeenweg 1 28 
Korbeek-Lo 

Tel. 016/463.11 

VERSE ZEEVIS 
7isverdeler8 e j diepvries
houders, rraagt inlichtin
gen en prijslijst 

FIRMA DEPREZ 

Vismijn 104 

O O S T E N D E 

T e l . : (059) 717.15 
LB 109 

W I M M A E S 

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

— rek. nr. 1100/37 3ü5 van bet 
V.M.Ü. Antwerpen ol 

- rek Dr 1100/36 971 van bet 
Vlaams Solidariteitsfonds. 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijn persoonlijk toe 
zicht 

N I E U W V L A A N D E R E N 
nieuw vlaams-nationa^i 
J O N G E R E N T U D S C K R I F T 

VRAAG EEN GRATIS PROEFNUMMER AAN Het volstaa' 
deze aankondiging uit te kmopen en a's drikv/e''!- t<= -t --er aar 
NIEUW VLAANDEREN, Brouwersstraat 74 DE PA.-JNE 

Naam : 

Adres : 

Gemeente : 

Hebt u reeds een proefnM»«mer ontvangen ST01T DAM VAN 
DAAG NOG 50 fr op prk nr 40 82 60 van MEUVy VLAAN 
DEREN, Brouwersstraat 74. DE PANKE of xend het fcedr s 
onder gesloten omslag aan dit adres. 

6 NUtvIMERS PER JAARGANG - 50 FR (S lEUNABONNEM VANAF 80 FR I 

N I E U W V L A A N D E R E N rekent cok cp 
steun en abonnering van N I E T - f O N C E R E N 

U wordt thuis gratis en zonder verplichting atgehuaio 

Wildebpratië 
leletooD ( 0 3 ) 7 5 . 1 8 79 wooninncht ing 

[NLICHTINGEN . GANZbNMEEKS 1 KAA 

meubelen — ]t H 
vloer bekiedink 
lonneblwileri lUKaftex 
vouwdeui er, 

50 « b F t l M ü N D t 



BRASSER ZIET PARLEMENTSOPENING 

V'̂  

ô  •i!^fei?4 -Eifs; m-wn 'II 

aankomst van Verroken 

Van Acker wil ook buitenstaanders in het parlement. 
Tiens, ik geloof dat Poswick ook op komst is ! 

— PrettiK gestaakt kollega ? 
— Dat gaat nogal, ik had niet bijs

ter veel geluk met de jacht en van 
br.dgen kwam ook al niet veel in 
huis, wie Jackson als partner heeft 
kan beter met de dobbelstenen 
gooien. 

— Dat verwondert mij, Jackson is 
anders wel een knappe jongen, die 
zal carrière maken, geloof me, hij 
heeft al de chirurgen op zijn hand, 
ik weet ne t hoe hij het klaar speelt. 

— Dat is een kwestie van public 
relations, waarde, en daarbij zijn 
achtbare wederhelft stamt uit het 
m lieu, haar vader en haar twee 
broers zijn zelf chirurgen en ik ge
loof dat ze nog een stuk of twee 
neven in het beroep heeft. 

— Ja, fortuin en relaties, dat 
maakt veel. 

— Zeker en wat charme daarbij 
en de zaak is rond. Wat voor weer 
krijgen we vandaag ? 

— Veel mist, optima voor zware 
ongevallen en spoedoperaties. 

— Mijn hoofd staat er n!et naar en 
met die stak ng, hebben ze er wat 
van gezegd dat onze praktijk met 
noveTTiberverlof was ? 

— Niet dat ik weet, hoe waren 
ze 7 

— Ik heb niets b'jzonders ge
merkt, ze waren vriendelijk als 
sleeds en onderdanig behahe dat 

stoft advokaat, die denkt dat hij zelf 
dokter is. Ik geef hem geen jaar 
meer. 

— Ja, met dit onderwijs van te
genwoordig en die populaire uitga
ven en teeveelezingen en zo, ze krij
gen het allemaal hoog-medisch in de 
bol. 

— Ik had laatst een dame, die 
kwam binnen en zei « Dokter ik lijd 
aan allergische aandoeningen, voort-

— Suggestie man, suggestie, hoe 
kom je d r bij, jij zo een keiharde 
business-man. 

— Iedereen heeft wel een» een 
zwak moment. 

— Jazeker, maar .sommige patiën
ten maken er toch maar een beroer
de boel van. 

— Stellig amice, neem nu Geof-
froy d'Allaine, zo'n exentriek edel
man en steenrijk nog op de koop 

MALE MALEFICORUM 
komende van het slapen op pluim-
matrassen, je moet me even wat 
voorschrijven ». Ze noemde de naam 
van het produkt, ik ben het alweer 
vergeten en ik was zo verbluft, dat 
ik machinaal een recept voor
schreef. Ze vroeg hoeveel ze me 
schuldig was en was de deur uit, 
^oor ik goed en wel besefte wat er 
gebeurd was. Ik ben nog misselijk 
als ik aan d'r parfum denk. 

toe, hoe bokst hij het voor mekaar. 
Hij lijdt aan hallucinaties en komt 
me eens per jaar opzoeken, vooraf
gegaan door zijn chauffeur die mijn 
sekretaresse achteloos voorbijste-
vent en zonder kloppen mijn kabi
net binnenvalt met « Mijnheer Geof-
froy wenst U te spreken ». 

— En je laat dat zo maar toe 7 
— Och kom, de kerel betaalt vijf

maal zoveel als mijn duurste pa
tiënt, dat ontwapent. Het is elk jaar 
een andere hallunicatie, laatst was 
het een engels spook dat ronddoolde 
in zijn ardens kasteel, toen ik hem 
uitlachte werd hij boos en 
schreeuwde « Ik zal je wel vinden ». 
Hij vertrok trouwens zonder beta
len. 

— Nou en wat dan 7 
— Ik heb er maar narigheid van 

gekregen. Korte tijd later kreeg ik 
barstende hoofdpijn en telkens na
dien een briefkaart uit de Ardennen 
met daarop de simpele vraag « Com
ment va ta migraine ? ». 

— En 7 
— Ik snapte eerst niet dat Geof-

froy er achter stak tot hij zekere 
dag mijn kabinet binnen stapte en 
me grijnzend een pop onder de 
neus duwde. 

— Een pop 7 
— .Ia, een pop, ik had barstende 

koppijn zoals ik nog nooit gehad 
had en toen duwde hij de pop onder 
mijn neus en riep « Dat ben jij, le
lijke eskulaap en hier komt je kop
pijn van ! ». 

— Ach nonsens ! 
— Nee, geen onzin, in de schedel 

van de pop stak een naald en toen 
trok de schurk er die uit en was ik 
op slag mijn hoofdpijn kwijt. 

DE RAAF. 


