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DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR 

lU-( \ci luup \,m lul \̂  i.il , 11 I 1 .si 'I 11 KK. f! es te \ ' .̂^ 
\icrs l)C'\i'stig(lc (lat ('e cenl'i'id viin nkt e tus en de pi-lij 
en het sindikiuU een feit is. \] verschenen (Icnot en tfee.stcs-
verwanten niet ()|) liet podium, /e hebben fieht?r de .sclier-
mrn f!ewerkt eii yijii mede-auteurs \ ; i i de vers laan . De 
roalvti''.s op liet niilrclcn van een I.ebuiton en andere gema-
ti^don w.Ten hoofdzakelijk door de miliiante sindikalc 
\ il uyel geïnspireerd. 

HET WAALS 
KONGRES 

In Iioevqif Vervi^r.s de geografi.sclie waalse socialistisclie 
eenheid l)e\estiK(Ic valt niet gemakkelijk uit te maken. Veel 
duidelijker was de breuk te zien tussen de mensen, die reeds 
in het unitaire Helgié de macht uitoefenden en zij, die in de 
oppozitic groot zijn geworden of groot willen worden en 
daarom de radikale \\eg gekozen hebben. 

Wat ons Vlamingen wantrouwig stemt i.s de houding 
tegenover Brussel : de waalse socialisten weigeren stelling 
te nemen en eikcniirn het '< zelfbeschikkingsrecht van Urus-
sel », wat hen de gelukwensen van het I'.D.F. ople\ert. Hier
bij is het "waals Socialistisch \erzet tegen een eventuele 
grendelgrondwet slechts een magere tr!)ost, want uiteraard 
kunnen ze door hun federalisme niet anders dan deze pro 
cedure als voorbijgestreefd beschouwen. 

Het kongres van Ver\iers is geen ba/is voor een gedacli-
teuwisseling in de scho(/t van de tans duidelijk in drie 
groeiK-n uiteenge\ allen IS.S.P. De als niaximu.u \ oorgtslelde 
toegevingen worden dan ook reeds door de \laamse socia
listen verworpen. Wc moeten echter aAvachten of dit ver
baal verzet ook in daden zal omgezet worden. In die ouistan-
digheden is het duideüjk dat Verniers l!l')7 evenmin een 
bazis tot gesprek met de overige politieke partijen kan uit
maken en zeker niet met de vlaamse federalisten, die een 
federalisme met drie verwerpen, wat dan to( h (luidehik 
genoeg de ojjvatting der waalse socialisten blijkt te üjii. 
Intussen is het zo dat van kongres t'.)t k.jigres hot inüï.uis
me uiteenlirokkelt, eerst bij de socialisten, .>-trf/k'; bij de 
CV.P. ïin dan zullen we dicht voor de ontkni^ping van de 
belgische krizis staan, in federalistische zin dan. 

Hoe luid ook de zucht van opluchting waarmee het des
kundig verslag over de doodsoorzaak van de oudenaardse beto
ger in de Wetstraat werd begroet : hij werd over het hele land 
gehoord, maar niet begrepen. Indien de minister van Binnenland
se Zaken (die te uitzonderlijken titel zélf een kommunikee ter
zake uitgaf) meent dat met dit verslag de kwestie van de baan 
is, dan heeft hij het verkeerd voor. Gegronde twijfels blijven bij 
de openbare mening bestaan over de zaak De Poorter. En afge
zien van deze tragische dood blijft het probleem gesteld van het 
optreden zélf der rijkswacht, nu te Oudenaarde en in het verle
den ontelbare keren op een ontelbaar aantal plaatsen. Van ho
gerhand beseft men, dat dit fundamentele probleem gesteld 
blijft ; dit besef bleek onder meer uit de zenuwachtige haast 
waarmee het deskundig verslag werd bekendgemaakt alvorens 
hel feitelijk opgesteld was. 

ONBEANTWOORDE VRAGEN 
De hckendiiiaking \ j i i de 

bevindingen der twee wets
dokters is één element in de 
zaak. Er zijn andere elemen
ten. O p het ogenblik \ a n de 
bekendmaking bleven nog tal 
van getuigenissen te verzame
len en te onderzoeken. Onop
gelost was nog steeds een kar
dinale \ r aag : waar haalde de 
ongelukkige De Poorter de er
ge wonde aan de neuswoUel, 
wonde waarover geen twijlel 
kan beslaan omdat ze kort na 
de incidenten vastgesteld werd 
door een geneesheer, door on
ze volksvertegenwoordiger dr. 
Van I.eeniputten die zich on-
niiddellijk naai Oudeiiaaidc 
had begeven. 

De niededtling van liinnen-
landsc Zaken Hel de kwestie 
onbesproken. Opgelopen bij 
de latale val na de harlzwak-
le ? In de hoogste mate on-
%vaarsthijnlijk, gelet op de aard 
\ai i de wonde zelf. Kn in ie
der geval geslaafd door geen 
enkel getuigenis, door geen en
kele andere vaslstelling. 

Dat De Poorter een abnor
maal groot hart had, dat hij-
zell en zijn familie in de ont-
vvclendheid daaiover verkeer
den, ddi de emotie bij de inci
denten dit hart fataal is ge-
woidcn : het is allemaal grif te 
aanv aaiden. Maar de niet ie 
onikoHien vragen blijven : wat 
verooi/aakie die emot ie? En 
voor.il : wat veroorzjiakte de 
ivonde. waarvoor van hoger
hand nog geen enkele veikla-
Jring is gepiodu(eeid :- Hel 

Maat de minister vrij, te gelo
ven dat die wonde veroorzaakt 
werd door een val. He t zal hem 
echter wel duidelijk zijn dat, 
zolang hij geen overtuigender 
stukken naar voor brengt, vrij
wel niemand in de publieke 
opinie dat geloof deelt. 

Een en ander zal beslist nog 
ter sprake komen wanneer 
straks in de Karher wordt geïn
terpelleerd, o.ni. door dr. Van 
Leemputten. 

Over het feit da t te Oude
naarde hard, brutaal en onge
nadig geklopt werd door de 
Rijkswacht, zal de minister van 
Biimenlandse Zaken in geen 
geval kunnen heenpraten. 

De rezultaten van het hand-
v\-erk der rijkswacht lagen in 
het oudenaaids hospitaal en in 
hel ziekenbed te St Kruis. 

De vraag dient gesteld : waar
om moest er zo brutaal opge-
11 eden worden, wat wettigde de 
charge van de rijkswacht, waar
om werd er zo kwistig met 
traangas gegooid dat De Poor
ter minulenlang zonder hu lp 
of verzorging moest blijven lig
gen ? Wat wettigde een optre
den dat zelfs geen halt maakte 
voor de bange ui troep van en
kele omstaanders « hier ligt een 
man te sterven ?> ? 

Jonge boeren hadden h u n 
tiakioi geiedcn in een straat 
die niet voor de betoging vrij
gemaakt was en waar ze hot 
verkeer belemmerden. Oorzaak 
en gevolg ? Er valt daar veel 
ever te zeggen. Alle mogelijk-
licclcii bleven open voor een 

verstandig optreden : kontakt 
opnemen met de betogingslei
ders een paar honderd meter 
daarvandaan op de Markt, de 
boeren een half uurtje hun zin 
geven en het verkeer evenlang 
omleiden langs een paar zij
straten. W a t voor een kermis-
kocrs geen moeili jkheden 
schept, hoeft toch bij een be
toging geen probleem te wor
den 1 

Er werd geopteerd voor de 
oplossing van het geweld : aan
rukken van de rijkswacht, on
middellijk opstellen in slagfor
matie en er op los gaan met de 
matrak, de geweerkolf en het 
traangas. Oorzaak en gevolg ? 
Een gevolg da t bui ten iedere 
verhouding stond tot de oor
zaak. 

Er stelt zich een kwestie van 
politieke verantwoordelijkheid. 
Verleden jaar werd minister 

Van der Poorten door de \ ' .U . 
geïnterpelleerd over het bru
taal optreden van de Rijks-
M'acht. Zwartberg lag nog vers 
in ieders geheugen. T e Leuven 
was een vrouw bezweken tijdens 
een gendarmerie-inval. Er was 
bij ontelbare gelegenheden ge
klopt en aangehouden gewor
den met nietsontziende bruta
liteit. Woordvoerders van an
dere parti jen vielen de V.U.-
interpcllant bi j . Maar minister 
Van der Poorten deed de zaak 
van de hand op de oppeivlak-
kig-grimlachcnde manier die 
hij als humo/istisch beschouwt. 
Waar er geklopt wordt, vallen 
er nu eenmaal spaanders 1 He t 
verbijsterend antwoord van de 
miriister van Binnenlandse Za
ken toen : was dat geen aan
moediging, geen premie op de 
brutali tei t tans? 

Ja, betogers — ook boeren 
'— kunnen over hun zenuwen 

heeu gciakcii. iiuUida.id, de 
Rijkswacht moet in zo'n geval
len de orde handhaven. Maar 
ze heeft dat te doen in het al
gemeen belang, ook in het be
lang van de betogers zélf. ; 

He t loslaten van een niels-
onl / icnde horde « mobielen », 
het repressieve optreden van de 
Rijkswacht gaat die opdracht 
en die bevoegdheid helemaal te 
buiten. | 

Dat de huidige rcgering-van-
de-middctiscanders (zoals /e het 
zo graag vooigeefi) geen ande
re argumenten heelt om de 
rechtvatrdige boeieneiscn tege
moet te treden dan de k'>lf en 
de matrak, is een p u u r scUan-
daal. 

Onder B..S.P.-C.V.P.-bewind 
stierven er hc\o^r.':}-\:- ar^-. 'der?.' 
Onder P.X'.V.-C.V.P. bc.vnid 
zijn zelfstandigen, bccrcn, het 
S1:K Iiloffcr I''cn sinihoo! ? 

Deze boeren, du ouvcn en kinderen naar L- ^_._^. .^ ^,. ,v,,.„„. ...̂  ^,. , , , , , ;.,,„ j_ ̂ ,^1 
zich in hun bestaan bedreigd voelen ; zijn het misdadige oproerkraaiers die met traanaas. ma-
trakken en geweerkolven van de straat moeten wot den geveegd 7 Hebben onze regerinv.n ^•nor 
hen niets beters in petto dan slagen en stampen ? Is de verontwaardiging van deze vuu-^fzn niet 
begrijpelijk, daar waar zelfs de Boerenbond de jongste weken en maanden herhaal'h-':il in vc--
zet moest komen tegen het beleid van een regering, die ook dank zij de sieun \nn de B 'crcr'-.-net 

aan hel bewind is ? 
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KAT IN HET MAUW 

Volksvertegenwoordiger Coore-
nian die ook voorzitter is van liet 
Davidsfonds te Zele, was op 5 
november niet te Antwerpen. In 
een artikel in de dendermondse 
« Voorpost s> werd hij daarom ge
laakt. In dat zelfde weekblad 
heeft hij nu verteld waarom bij 
zijn kat stuurde. Letterlijk : « Ik 
heb ondervonden dat wanneer 
v i j Walen en Vlamingen en Hrus-
seliiars samen brengen in een 
rustig gesprek de rezultaten 
steeds pozitief zijn ». 
Wel, M. ('ooreman. voer eens een 
ruslig ge.sprek met de belgisthe 
bisschoppen over de overlieve-
ling van Leuven-Frans. De 
Vlaamse (-.V.P. beeft de doelstel
lingen van de betoging toch on
derschreven. 

M. (^oorenian keurt de aanwe
zigheid van parlementairen niet 
af. Toch zegt hij : « . . . er moeten 
ook steeds mensen blijven die als 
een openhartig gcsj)rekspartner 
kunnen fungeren. En dat is naar 
mijn oordeel de laak van ons, 
volksvertegenwoordigers ». 

Openhartig gesproken, JM. COO-
reman, gij zijt 'n voor/ichtig man. 
(iij wenst u niet te \ erbran-
den. (iij blijft weg waar men 
duidelijke taal spreekt over 
vlaainse problemen. De V.V.B., 
die gij ruim tie») jaar geleden in 
uw arrondissement boven de 
vont hielpt, hebt gij daarom ook 
zeer vlug de rug toegekeerd. U 
volgt de riclitlijnen van de ge
vestigde maciiten in den lande : 
kweek geen bewuste Vlamingen 
want the lopen naar de V<dks-
liuie. Inderdaad zolang de andere 
partijen hun vhiamse pliclit niet 
doen ! 

R.D., Dendermonde. 

BOYKOT (1) 

Boykot van de brusseise groot
warenhuizen die de Vlamingen 
nog steeds als tweederangsbur
gers behandelen, zoals H.C. Brus
sel het voorstelt, \ ind ik uitste
kend. 

Toch meen ik dat het nuttig 
zou zijn nog andere aktiemidde-
len aan te wenden tegen het voor 
ons vernederend : « nederlandse 
tekst o?) aanvraag » die we nog 
vaak in de puljüiiteit in het brus-
sel.-e aantroffen. 

Zouden de talrijke plaatselijke 
vlaani.se verenigingen zich bier
voor niet kunnen inspannen ? 
Ken brief van hun vereniging om 
hiertegen te protesteren zou, bij 
de individuele protesten, de fir
ma's lot een andere houding kun

nen brengen. In deze brief zou 
beleefd, bondig maar kordaat de 
firma in kwestie het vlaamse 
standpunt kunnen uiteengezet 
worden, Een regelmatig herhaal
de vonn van dit protest zou ziĵ n 
effekt niet missen. 

J.T., Brussel. 

BOYKOT (2) 

In « Wij en Gij » van 18 nov. 
stond het briefje Boykot van Iï.<",. 
Brussel. Zou de h. l\.V.. niet beter 
naar Oostende gaan en er met de
zelfde naïeviteit builen trachten 
te kloppen in het zeewater ? Het 
rezultaat /.ou in eik geval het
zelfde zijn, namelijk nul ! 

M'aarom heeft R.C. de fransta-
lige folder niet in enkele stukjes 
gescheurd en elk stuk naar l'édi-
teur responsable teruggestuurd 
volgens het boemerangsj steem l 
D.w.z. in een gesloten omslag, 
zonder post/egel erop zodat de 
bestemmeling zijn stukjes terug
krijgt tegen betaling van G fr het 
stukje. .\ls de heren zo regelma
tig hun eigen drukscis terugkrij
gen zullen hun gedachten, inzake 
taalaangelegenheden, zo helder 
worden, dal zij in onze tweetali
ge hoofdstad de enige normale 
houding zullen aannemen en 
tweetalige druksels verspreiden. 

In hun eigen profijt want : 
noin de Dieu, j'ai ])ayé 6 V de 
taxe pour chaque lettre, nom de... 

En voor één keer moogt ge het 
adres in het Frans vernielden ! 

B.B., Ledeherg. 

PEST VOOR VLAANDEREN 

Hopelijk zullen de Pest Voor 
Vlaanderen-affiches met de spre
kende tekst : « P.V.V. - Pest voor 
Vlaanderen » een ruime versprei
ding kennen. Het wordt tijd dat 
we met ons anti-P.V.V.-offensief 
naar builen treden. Van onze 
propaganda en van een ruime 
voorlichting nu zal het groten-
deel.s afhangen of de komende 
verkiezingen een triomf voor de 
VU zullen zijn. 

Hopelijk zal de oproep tot 
steun voor het propagandafonds 
door de ka|)itaalkra(liiige «\V1.!»-
lezers gul beantwoord worden. 
Koken kost gehl. allen wensen 
we een doorgedreven Vr- \oor-
lichting in on/e gemeenten, laten 
zij die bet aankunnen de militan
ten en propagandisten de nodige 
middelen verschaffen om doel
treffend te werken. Xa de verkie-

ATIONALE LOTERIJ 

17d« TRANCHE 

HOOG LOT : 7 MILJOEN 
Trekking : Maandag 11 december 

HEÏ BILJET I 140 F HET TIENDE t 15 F 

«n... op 31 deambcr •;»•- ( i i rKjtM SUPÊRTRANCHE 
mei. een m w u middclmttige 4olen en het HOOG lOT'"yjn^IJ MIUOEM 

zingen zullen ze de morele vol
doening hebhen aan het VU-suk-
ses daadwerkelijk te hebben mee
geholpen. Een vraagje nochtans : 
zou hef niet wenselijk zijn ook 
voor de minder gegoeden die 

geen steunabonnement van 750 fr, 
1000 fr. of meer kunnen betalen, 
een goedkopere formule van 
steun te voorzien ? 

K.M., Ganshoren. 

SEIZOEN IN KONGO 

In « Wl.! * van 18 november 
1967 geeft u kommentaar op «Een 
seizoen in Kongo » van Aimé Cé-
soire. Dit stuk werd verleden 
week bier te Ftrecht opgevoerd 
in de Geertekerk door het CEku-
menisch Studenten Toneel onder 
regie van Tone Brulin, onder de 
titel « Loemoemba ». 

Afgezien van het feit dat in dit 
stuk de persoon van Loemoemba 
op een nogal angstaanjagend 
naïeve wijze als een martelaar en 
held wordt afgeschilderd, is het 
toch een stuk dat de moeite loont. 
In de eerste plaats vond ik dat 
Césoiie de belgische politici heel 
scherp hekeken had. Personen als 
koningen, bankiers, militairen en 
ministers worden er op hun res-
peklievelijke nummei\s gezet op 
een manier dat « WIJ > er zeker 

veel plezier zou aan beleefd heb
ben. De door u gewraakte zinnen 
over Vlamingen zijn me natuur
lijk ook opgevallen, maar in het 
verband van de tekst meen ik 
niet dat ze door de auteur als af
brekend voor de Vlamingen be
doeld waren. Inderdaad werden 
deze zinnen uitgesproken door 
mensen die nu precies niet als 
objektief of simpaliek naar voor 
kwamen. Wat ze zegden was dat 
dan ook niet en ik dacht dat ook 
deze zinnen over de Vlamingen 
konden geïnterpreteerd worden 
als zijnde een voorbeeld van hoe 
aan de indoktrjnatie van de Kon
golezen werd gewerkt. 

Ik geef me natuurlijk reken-
schaf) dat ik in de beoordeling te 
optimistisch ben geweest of zelfs 
dat ik me gewoon zou vergist 
hebben. Maar ik vond het toch 
wel interessant om u op de hoog
te te brengen van deze versie van 
het stuk « Loemoemba ». 

W.V.R., Utrecht. 

VERVALSTE BRIEF 

In uw nummer van 18 dezer 
geeft u het bericht weer, als zou
den « verscheidene door franko-
fone geleide of onder druk ge
zette parochiale verenigingen van 
Het Voor » in een brief aan kar
dinaal Suenens gevraagd hebhen 
de toestand bij het oude te laten 
in de ,St Jan-Berchmansparochie. 

Er bestaat in de wijk Het Voor 
van het eentalig vlaamse Vilvoor
de, een bloeiend-vlaams vereni
gingsleven (Vriendenkring, Da
vidsfonds, K.A.V., Chiro, K.W.B. 
enz) maar het spreekt vanzelf dat 
deze organizaties, alle uitgespro
ken Vlaams, niet betrokken zijn 
hij die brief aan « onze » kardi
naal. 

Iedereen vraagt zich hier dan 
ook af welke die « verscheidene 
verenigingen » wel kunnen zijn ! 

In werkelijkheid betreft het 
hier een dame met een zeer 

DE AKTIE GAAT VERDER ! j 
Stort een milde bijdrage op j ' 
p.r. nr. 4831.91 van Mevr, 
De Schuyteneer- Brussel 3» 

vlaamse naam — zoals de mees-
ten van die zogezegde « franko-
fonen » — maar met een zeer 
fransdolle gezindheid, ex-be-
stuurslid van de plaatselijke 
K.A.V. maar die het onlangs daar 
afgetrapt is, naar aanleiding van 
de herrie alliier, omdat ze het 
met de andere bestuursleden niet 
meer kon vinden. Die dame is 
dan wat handtekeningen gaan 
ronselen voor die brief aan Sue« 
nens. Zij vertegenwoordigt niets. 

Ik zou die fameuze brief aan 
de kardinaal, met al die handte
keningen van die talloze vereni
gingen wel eens willen zien ! Van 
de kikker die zich wil opblazen l 

Intussen vragen we ons af 
waarop de geestelijkheid wacht 
om de parochie aan te passen aan 
de ééntaligheid van bet Vilvoord-
se grondgebied. 

L.C., Vilvoorde. 

De redaktie draagt geen ver< 
antwoordelijkheid voor de in« 
houd der gepubliceerde lezer»*-
brieven. Ze behoudt zich hel 
recht van keuze en Inkortinr 
voor. Over de lezersrubriek 
wordt geen briefwisseling g«« 
voerd. 

van de redaktie 

Brussel 29 noî ember 1967 
Betreft: Abonnementenslag 

De abonne.iientenslag 1963 i s ges tar t , steeds 
meer berichten komen binnen u i t de arrondisse
menten waaruit we afleiden hoe de diverse 
"hoofdb^/artieren" deze slag organizeren. Daar- • 
bij i s opvallend dat onze abonnees en kandidaat-
aboanees gevraagd wordt, onze mensen niet nu t t e 
loos twee, drie en zelfs vier keer te laten 
aanbellen. Een anderhalve maand aan één stuk 
bijna dagelijks t i en ta l l en huisbezoeken afleg
gen in de wintermaanden i s inderdaad geen s ine
cure en daarom dringen we er bij de bezochten 
voorai op aan, niemand vruchteloos door te ^^ 
sturen, om dan achteraf verwonderd vast te s t e l 
len dat men het blad niet meer of nog niet k r i j g t . 
Het eindrezultaat vorig jaar bedroeg 5333 nieuwe 

abonnementen. Wat d i t c i j fer inhoudt aan hu i s 
bezoeken bunnen we slechts bi j benadering vas t 
s te l len . Kaar ze lopen over het hele vlaamse , 
land in de tienduizenden, des te meer daar som
mige arrondissementen vorige keer vr i jwi l l ig 
hun streefnorm verhoogden. Dat verklaart ook .„̂  
waarom de to ta le streefnorm van 1967 (25DO) meer 
dan met het dubbele overtroffen werd. We vragen 
d an ook met aandrang aan onze lezers en aan hen 
die bet blad nog los kopen doch een abomement ••. 
willen nemen: houdt onze propagandisten een goed 
en direkt renderend onthaal voor'. Uw kleine i n 
spanning i s ban schoonste beloning voer h'in 
intense persoonlijke inzetJ i^,w" 

http://vlaani.se


EERLOZE ZELFVERLOOCHENING 

Vlaamse c.v.p. 
en "incivieken" 

(red.) Hci is nog niet te laat om e\en te
rug te komen op de misselijke komedie die 
verleden week donderdag in de Kamer 
werd opgevoerd door de vlaamse C.V.P.-ers. 

Op die dag was een wetsontwerp in be-
hantieling, waarbij het pensioenstelsel ge
regeld wordt van de mensen die een wisse
lende loopbaan hebben gehad in de open- < 
bare sektor en in de privé-sektor. 

Er zijn een heleboel mensen die een tijd
lang staatsambtenaar geweest zijn en die 
dan, om de een o£ andere reden, de staats
dienst vrijwillig of onvrijwillig verlieten. 
Een der belangrijkste kategorieën is die van 
de staatsambtenaren die na de oorlog door 
het ongenadig raderwerk der repressie ge
grepen werden. Voor « incivieke » pekel-
zonden werden zij uit hun ambt ontzet; in 
veel gevallen was het hen onmogelijk, 
rechtsherstel aan te vragen. 

Dat voor deze mensen — veelal totaal 
onschuldige slachtoffers — iets moest ge
daan worden, werd alleen door enkele re
pressiekrokodillen bestreden. De regering 
Lefèvre-Spaak regelde hun pensioenstelsel 
bij het wetsontwerp dat tans in de Kamer 
werd behandeld en dat toen — kort voor 
het einde van het bewind Lefèvre — 
in de Senaat werd goedgekeurd. 

Uit de tekst die lans, met een paar jaar 
vertraging, van de Senaat naar de Kamer 
is gekomen, werden echter in kommissie de 
bepalingen ten voordele van de zgn. « klei
ne incivieken > verwijdeul. 

Mr Van der Eist diende in openbare ver

gadering een amendement in, waardoor de
ze bepalingen terug ingelast zouden wor
den. En onmiddellijk waren de poppen aan 
het dansen : de Kamer kreeg hel bedroe
vend schouwspel van een zichzelf verloo
chenende vlaamse CV.P., van een kommu-
nistische krokodillentussenkomst ea van 
een belachelijke stemmingskomedie tot en 
met in de regeüngsbanken. 

Kiebooms, die geen verkiezing laaf voor
bijgaan zonder Omzendbrief waarmee hij 
over heel het vlaamse land stemisten van 
« kleine incivieken » voor zijn partij of 
voor zichzelf ronselt, kwam op de tribune 
zeggen dat hij het met het amendement 
Van der Eist roerend eens was. Maar : 
« Als het amendement een .schijn van kans 
had, dan zou ik mijn vrienden verzoeken 
ervoor te stemmen. Maar dat is niet het 
geval.- Voor het beperkt doel, beoogd door 
dat amendement, is er geen politieke meer
derheid. Ik verzoek mijn politieke vrien
den zich over dat amendement te onthou
den ». 

De onvermijdelijke Jan Verroken deed 
eveneens zijn duit in het zakje : « ...Der
halve , menen wij dat dit amendement in 
de openbare vergaéering geen andere be
tekenis meer kan hebben dan een elekto-
raal maneuver. Welnu, de vlaamse C.V.P. 
kan zich tot zo'n maneuver niet lenen ». 

De vlaamse C.V.P.-ers — onder hen ook 
de vlaamse C.V.P.-ministers — onthielden 
zich dan ook bij de stemming over het 
amendement. Na de stemming nam « vlaam
se leider » De Saeger het woord, om zijn 
onthouding te rechtvaardigen : « Het amen
dement Van der Eist herneemt een tekst, 
waarvoor wij als leden van de vlaamse 
C.V.P. steeds hebben geijverd. Ik zie niet 
in waarom wij nu neen moeten stemmen 
over een tekst die wij vroeger hebben goed
gekeurd >. 

De Saeger zal wel niet verbaasd zijn als 
we hem zeggen, dat wij niet inzien waar
om hij en waarom alle andere vlaamse 
C.V.P.-ers zich moesten onthouden over een 

tekst die zijzelf zeggen \culc(i]gd ie litb-
ben en goed te keuren. 

Aan het spel van de wisselende meerder
heden, aan de kombientjes van hel partner
zijn werd eens te meer de rechtvaardigheid 
en de menselijkheid opgeofferd. 

Het amendement kwam van de Volks
unie : boe goed ook, hoe letterlijk ook her 
de vroegere standpunten van de heren zélf 
weergaf, het mocht er niet door. 

Want partijpolitiek-op-zijn-smatst is voor 
de vlaamse C.V.P.-ers vééi belMjgi'ijker 
dan het lot van een aantal verwaarloosde, 
bedrogen en bestolen sukkelaars. 

Incivieken-doodschieter Vanaudenhove 
zal over zijn onderdanige vlaamse C.V.P.-
bondgenootjes tevreden zijn : een trikoloor 
sukses ! 

• VLAAMSE STEM LUID GENOEG ? 

vlaminyen in 
de générale 

(aco) De Société Générale de Belgique heeft 
vorige maandag, de gewoonte getrouw, een 
speciale algemene vergadering der aandeel
houders gewijd aan beno< mil ten van nieu
we beheerders en kommisi.iiisic ii, of aan de 
hernieuwing van vroegere mandaten. 

Men moet erkennen dal aan de top van 
het belgisch bedrijfsleven een poging ge
daan wordt om Vlaanderen in zekere mate 
nauwer te betrekken bij de leiding van de 
zeer grote ondernemingen. De verhoudin
gen in de belangrijke raden van beheer zijn 
nog altijd erg in ons nadeel, maar iets is er 
in de jongste jaren toch veranderd. 

Het ligt in dié ontwikkelingslijn dat op 
de jongste algemene vergadering een man-

d.iai van beheerder van de Génerale is ver» 
leend aan de algemene voorzitter van het 
Vlaams Ekonomi.sch Verbond, Pol Provost. 

Pol Provost was al beheerder van de Ge
nerale Bankmaatschapptj. Via die N.V. De 
Coene van Kortrijk heeft hij daarenboven 
nog andere banden met de top van het bel
gisch kapitalisme, nl. met de Compagnie 
du Katanga, maatschappij die andere be-
drijvigheidsgebieden zoekt sedert haar toe
komst in Kongo beperkt is. Zo komt het 
dat de Coia}>^;aie du Katai^a belang i» 
gaan stellen in de hout- en houtbewerkings
branche. 

Het kan ons in zekere zin wel verheu
gen dat Pol Provost, als voorzitter van het 
Vlaams Ekonomisch Verbond, voortaan in 
staat zal zijn een vlaamse stem te laten ho-
ren in de kringen van de Société Générale. 
We hopen dat hij het zal doen met de na» 
druk die nog altijd broodnodig blijft wan
neer men bij de belgische kapitalistische top 
als Vlaming wil gehoord worden. 

Of een mandaat van beheerder van de 
Société Générale, gekoppeld aan een man
daat van beheerder van de Bank van de 

«Société Générale (de Generale Bankmaat-
schappij) een ideale formule is, durven we 
betwijfelen. De geest van de bankwetgeving 
van de jaren dertig en het streven van de 
Bankkommissie terzake wijzen veeleer in 
een andere richting. 

Maar dat is een vraagstuk dat verder 
reikt dan de persoon van de h. Pol Pro
vost, en verder dan de benoeming van de
ze en \an nog een andere Vlaming : Pierre 
Dhanis, van Gent, die maandag j.1. even
eens een beheerdersmandaat bij de Société 
Générale verkregen heeft. 

Hoe zeer we er ook op staan dat Vlamin
gen zouden doordringen tot de top van het 
belgisch bedrijfsleven, toch zijn we van me
ning dat alle ekonomische en maatschappe
lijke vraagstukken van dit land er niet door 
worden opgelost. 

(Vervolg op biz. 4) 

SOCIALISTISCHE VERDEELDHEID 
Van de drie traditionele partijen 

is de B.S.P. stellig het meest ver
deeld. Dat is nog eens tot uiting ge
komen naar aanleiding van het kon-
gres der waalse socialisten te Ver-
viers. Door de keuze van de waalse 
socialisten voor de oppozitie — ze 
verklaren het altans — zijn de uni-
taristische B.S.P.-topleiders ten zeer
ste verontrust, wat blijkt uit de nog
al giftige reaktie van Van Eynde. 
Indien de waalse socialisten immers 
hun keuze waarmaken, dan is een 
spoedige heruitgave van een C.V.P.-
B.S.P.-regering onmogelijk gewor
den, want de C.V.P.-linkervleugel 
zou haar centrum-rechtervleugel 
niet kunnen overhalen om samen 
met een B.S.P. scheep te gaan, waar
van de waalse vleugel quasi-uitge-
sproken federalist is en op grondige 
sociaal-ekonomische hervormingen 
staat. Hier is de belangenbotsing 
dus duidelijk : de CoUards, Van 
Eynde's en anderen, die er op ge
brand zijn de socialisten weer aan 
de regeringsruif en dus aan de be
noemingskraan te brengen, de waal
se sociali.sten die in de eerste plaats 
de 200.000 verloren stemmen weer 
willen binnenhalen. Dat is natuur
lijk niet de enige reden van hun 
houding, de waalse socialisten heb
ben nu eenmaal al lang de federalis
tische tendens te pakken. Ze krab
belen overigens wel terug in de ter-
minologie en grijpen terug naar zo
genaamd realistische formules, 
eveneens om elektorale redenen. 
Daarbij komt noodzakelijker wijze 
een ideeën-armoede aan het licht en 
al staan de waalse socialisten ver
der dan zij, die met allerlei lapmid
delen het unitarisme willen redden, 
ze trappelen uiteindelijk evenveel 
ter plaatse als de voorstanders van 
onmogelijke grendelformules en tut
ti quanti. Wie niet logi.-,ch doorrede
neert komt er niet, wie zich als 
waalse federalist vermomt met een 
masker, waarvan de kleuren zo in
gewikkeld zijn, dat zelfs een gra
fische voorstelling niet volstaat om 
er wijs uit te geraken, staat ten 
slotte te kijk als elektoralist. 

We stellen vast dat zowel de 
vlaamse als de waalse socialisten 
blijven steken en mekaar als vreem
den, zelfs onbestaanden beschou
wen (toch de Walen). Dat belooft 
weinig goeds voor een dialoog, ook 
omdat de waalse socialisten wan
neer ze zich op het konkrete terrein 
moeten begeven in vaagheden aller
hande vervallen. Dat bezorgde hen 

Spinoy-getinte kritiek van bepaalde 
mandatarissen, o.w. Leburton, die 
echter de kous op de kop kreeg, wat 
niet belet dat hij als opvolger van 
een ontgoochelde CoUard wordt ge
noemd (ook omdat hij voor de 
vlaamse socialisten acceptabel is, 
de vlaamse topsocialisten dan, die 
ook na Klemskerke niet « bekeerd » 
zijn). Twee punten weerhielden in
tussen nog onze aandacht : de waal
se socialisten willen niet van een 
rijksdistrikt Brussel (en dat eist 
nochtans de brede vlaamse opinie) 
en verwerpen de grendelmeerder-
heden i 

We zijn een zoveelste etape rijker. 
De verdeeldheid in de B.S.P. zal niet 
afnemen, de ontoereikendheid der 

voorbereid en indien ze het schan
daal der onteigeningen niet in de 
hand werkten, ten voordele van 
grondspekulanten en onder de on
verschilligheid van ministers, die 
maar één aspekt van de industriali-
zering zien. De dode van Oudenaar
de onderstreept op tragische wijze 
het vre.selijk menselijk tekort van 
hen, die humanist of kristelijk wil
len heten. 

VLAAMSE RECHTEN 
TE STRAATSBURG 

De franstaligen zijn verveeld met 
het meesterlijk pleidooi van mr. 
Bayart die te Straatsburg in op-

beroepsHALVE 
bekeken 

te Klemskerke en te Verviers gefor
muleerde hervormingen blijkt reeds 
daags na hun publikatie. 

ZWARTBERGS OUDENAARDE 
•De boerenbetoging van Oudenaar

de is door de dood van een betoger 
plots veel meer dan een der vele 
boerenbetogingen der jongste maan
den geworden. Het uiterst brutale 
optreden van de rijkswacht doet 
velen twijfelen aan de officiële ver
sie over de doodsoorzaak. Nu onder 
een liberale minister (wiens partij 
samen met de C.V.P. steeds hengelt 
naar boerenstemmen, doch voor hen 
niets doet) een boerenbetoger (al 
is hij dan ook een maalder) over
leed, is de brug naar Zwartberg ge
legd, waar onder een socialistisch 
minister van Binnenlandse Zaken 
twee arbeiders werden neergeko-
geld. De gendarmeriestaat leeft 
voort. Dat zou niet nodig zijn indien 
de belgische regeringen de land
bouw niet als een stiefkind behan
delden, indien ze deze sektor beter 
op de europese integratie hadden 

dracht van de belgische regering de 
belgische taalwetgeving verdedigde. 
Door de schuld van Spaak en Har
mei heeft België zonder voorwaar
den de aanvaarding van de euro
pese verklaring van de rechten van 
de mens verlengd. Daardoor was het, 
mogelijk dat een taalklacht van een 
fanatieke franskiljonse minderheid 
door het Hof te Straatsburg kon ont
vankelijk verklaard worden. Hoe 
eigenaardig ook, door de belgische 
taalwetgeving in opdracht van Bel
gië te verdedigen maakte mr. Bayart 
meteen ook het proces van de bel
gische staat in zijn houding tegen
over de vlaamse gemeenschap. Hij 
bewees nochtans ook de liberale 
geest van deze wetgeving, die elke 
franstalige toelaat zijn onderwijs om 
het even waar in België te krijgen 
en de getuigschriften van dit onder
wijs formeel bekrachtigd ziet. Met 
deze va.ststelling is de taalwetgeving 
wat ons betreft niet volmondig on
derschreven, ons verzet is voldoende 
gekend. De wet is trouwens door 
haar falikante toepassing vooral te 
Brussel voorbijgestreefd. Maar dat 

stond te Straatsburg niet asn de 
orde. Heel dit pleidooi bewees ten 
slotte de arrogantie van de franko-
fone taalkliek, ten overstaan overi
gens van een voorzitter, wiens land 
(Frankrijk) zelf de verklaring waar
van hierboven sprake niet is bijge
treden. België pleitte derhalve een 
zaak tegenover een rechter, die er 
niet op zijn plaats is. Het is het 
noodlot van de belgische staat in 
eigen land en in deu vreemde in de 
grootste dubbelzinnigheid te verke
ren en aldus zeer vaak het simbool 
van de verdrukkende wanorde te 
ïijn. 

ARTSENSTAKING 
De aktie van de federatie Henrard 
bleef bijna onopgemerkt deze week. 
de staking geraakte in het brusselse 
moeilijk van de grond, waar Wynen 
een nogal sterke aanhang heeft (de
ze week trouwens internationaal 
gepromoveerd). Een klap was ook 
de erkenning door de Vlaamse Aka-
demte voor Geneeskunde van de 
wetten Hulpiau. Het verzet van de 
verpleegstersorganizaties tegen deze 
w^etten sluit aan bij het verzet van 
de andere paramedische groepen, 
die het niet eens zijn met het genees-
herenmonopolium in de nieuwe 
struktuur. Dat protest kan dus voor 
Henrard niet welkom zijn. 

RIJKSMIDDELENBEGROTING 
Terwijl we wachten op het ont

slag van fossiel Willems en de 
grondige hervorming van het 
N.F.W.O., terwijl te Leuven werd 
betoogd door de vlaamse studenten 
om hun- solidariteit met de getrof-
£ ^ boeren te betuigen, terwijl men 
nieuwe aktie- en drukkingsmidde-
len beraamt om de somerse en wil-
lemse afleidingsmaneuvers te om
gaan inzake Leuven (wanneer zal 
Leuven Frans gedwongen worden 
zijn plannen te onthullen, zijn ver-
huizingsplannen ?) begon de Kamer 
de bespreking der begrotingen, deze 
van de rijksmiddelen eerst. Onze 
voorzitter bracht een kernachtige 
en brede kritiek op de regeringspo-
litiek. die hij a-sociaal en financieel 
vervalst noemde. Het was de kritiek 
van een volwaardige oppozitiepar-
tij : de enige in het huidige parle
ment. Met Van Acker in de voorzit
terszetel blijft de B.S.P. een onmon
dige en verdeelde oppozitiepartij. 
Onze voorspelling, dat het met die 
roze oppozitie niets wordt, valt uit. 

P.D. 



(Vervolg \'an blz. 3) 
De kapitalistische ekonomie, haar oricn-

ler ing en haar struktuurwijzigingen in 
' funktic van de geraeenschapsbelangen : dat 
t i jn \ raagstukken met een grotere draag
wijdte dan alleen maar het taalgebruik, 
hoeA'eel belang we daaraan overigens ook 
blijven hechten. 

• DEKONCENTRATIE.. 

posson 
moet zich 
haasten 

'(aco) Destijds liep de waalse volks\ei tegen-
woordiger Phi l ippar t rond met een wets
voorstel dat op een gezond beginsel berust
te : de naamloze vennootschappen moeten 
hun maatschappelijke zetel ókkr hebben 
waar ze hun bedrijvigheid uitoefenen. Een 
maatschappij die haar bedrijvigheid uitoe
fent te Hasselt of te Aarlen, mag haar maat
schappelijke zetel niet te Brussel hebben. 

Phil ippart 's ideeën werden niet verwezen
lijkt. Het schijnt dat volksvertegenwoordi
ger Posson een wetsvoorstel in gelijkaardige 
zin voorbereidt. Hi j zal best doen er niet 
langer mee te wachten : om te ontsnappen 
aan de wettelijke regelingen van het taal
gebruik in het bedrijfsleven, zijn er maat
schappijen die hun maatschappelijke zetel 
uit Vlaanderen verleggen en hem overbren
gen naar Bru,s.sel. In dit wettelijk tweetalige 
gebied kunnen ze dan verder het gebruik 
van het Nederlands negeren. 

De N.V. Produits Chimiqiies de Tessen-
dci loo heeft, wat dat betreft, het slechte 
voorbeeld gegeven. T o t vorig jaar had ze 
haai maatschappelijke zetel te Tessenderlo. 
Dat is nu veranderd, en voor de eerste maal 
hcefi de algemene vergadering der aandeel
houders te Biussel plaats gehad met het 
taahcgimc. dat hieruit in rechte en in feite 
vooii vloeit 

U'e kininen het geen gelukkige evolutie 
noemen. Wat baat een wettelijke regeling 
van het taalgebruik in het bedrijfsleven, 
wanneer men aan de kapitalisten de gele
genheid biedt juridisch het vlaamse land 
te on t \ luch ten en asiel te zoeken in frans
tal i ge rezervaten ? 

De Volksunie is zo heilig o \ e n u i g d \ a n 
de noodzaak dat uitbatingszetel en maat
schappelijke en administratieve zetel wette
lijk samen\ allen, dat ze alles wat in haar 
vermogen ligt zal doen om de door C.V.P.-
volks\ ertegenwoordiger Posson verdedigde 
idee ingang te doen vinden bij de openbare 
mening en in het parlement. Maar dan zou
den we ook graag vanwege alle vlaamse 
mandatarissen eenzelfde bekommernis en 
akii( ' \ermogen willen ondervinden. 

It'll praktische aktiegemeenschap rond 
welbepaalde punten van ekonomische en 
sotiale aard is een van de doelstellingen 
die we van meet af aan verdedigd hebben. 
en die we tot onze laatste snik zullen blij-
M 11 steunen — ook al bestaan er in andere 
op/ichten grondige politieke meningsver
schillen tussen ons en de anderen. 

We wachten af, maar melden ons in elk 
ge\al « klaar voor de aktie ». 

• DOSFELINSTITUÜT 

voor 
een goed 
pezag 

(red.) « Opd. -oed gezag kome in 
Vlaanderen » oftctdc Lodewijk Dosfel zijn 
le \en na de eerste wereldoorlog. < Niet een 
Vlaanderen, maar een schoner Vlaanderen » 
foimuleerden anderen, dikwijls met de in

sinuatie dat de strijdeis \ oo r het vlaamse 
zelfbestuur geen oog zouden hebben voor 
de manier waaiop dit zelfbesiiirend \ ' laan-
deren zijn weg zal moeten gaan. 

Vorige week kondigden we reeds aan dat 
meer dan 220 ingeschrevenen de ui tnodi
ging tot zelf \onning van het Politiek Vor
mingsinsti tuut Lodewijk Dosfel beantwoord 
hadden . Vijf volle zondagen gaan zij tij
dens dit winterseizoen opofferen \OQÏ de 
u i td ieping van een aantal temas op het bre
de vlak van de politiek. Zeer volle zonda
gen want bepaalde Westhockers of Maas-
kanters, die met de zondag.se bussen en 
treinen moeten komen aansuk kelen naar 
Gent of Leuven, \e r la ten reeds om 7 uur 
30 hun woonst om er slechts lond 21 uu r 
teiug te keren. 

Mensen, die -iOO fr. inschrijvingsgeld, een 
d e e t v a n hun reiskosten of helemaal dragen, 
maalti jden buitenshtiis en tel het sommetje 
maar op dat de « leerlingen van deze zon
dagsschool » over hebhen \ooi het volgen 
van deze kursussen. 

Leerlingen \ a n allerlei leeftijd en \or-
ming. De oude vergrijsde flamingant die 

het « /elfs voor 14 nog heeft meegemaakt ». 
De jonge retorikastudent die, als hij het 
van huis uit niet weet, in de gioepsgesprek-
ken stilletjes vraagt « die Front pat tij, wat 
was dat ook weei ? ». De mijnwerker, die 
vlaam.sgezind werd door Zwartberg, zit er 
naast de universitair die het werd dooi zijn 
studies. Mensen uit alle groepen, élilemen-
sen ieder in hun groep. Dal merkien de 
gastsprekers met bewondering op, dat maak
te Maurits Coppieters, de dirckteur van het 
Do.sfelinstituut, tot de dubbel geestdriftige 
inleider en le.sgever, ondanks zijn gezond-
heidsperikelen die het hem te Gent moei
lijk maakten. 

De ernst waarmee de hele lijd die lessen 
gevolgd werden van de eerste dag, getuigde 
ook voor die degelijkheid van het publiek. 
Het doornemen van het dokumenia t iema-
teiiaal. de vragen hoe en wat met het .se- • 
minariewerk, en vooral de drukke diskus-
sies in de gespreksgroepen, die volgden op 
de uiteenzett ing van de sprekers. 

De lesgevers \ a n de eerste dag waren 
pater De Clerq die het probleemvan de po
litiek en de gemeenschap behandelde . 

jean willems 
In de TV-uilzendnig « De Flaamse-natiXjufile gedachte en aktie » verleden 

maandag noemde senator Elant het geharreivar tussen het Nationaal fonds voor 
Wetenschaj)[lelijke Onderzoek en Leuven-Nederlands een « gelukkig incident ». 

Gelukkig incident inderdaad, omdat het een doorgaans in het verborgene 
levende instelling zoals dat fameus Fonds eens in het schrille der publieke be
kendheid en beruchtheid haalt. 

Dat Nationaal Fonds is een hoogst merkwaardige instelling. Het werd opge
richt in 1928 dcxir een aantal industriëlen en financiers, die 111 miljoen bijeen
brachten nadat koning Albert ergens gezegd had dat er nodig wat gedaan moest 
worden aan het wetenschappenjk onderzoek. 

In tegenstelling met goede wijn is het Fonds niet verbeterd door oud te 
wolden. Het heeft zich niet kunnen aanpassen aan de totaal gewijzigde weten-
schapfjelijke, sociale, politieke en ekonomische normen. Het werd een anachtti-
nisme, voorgezeten door een fossiel overblijfsel uit de slichtingstijd : de frans
kiljonse Gentenaar Jean Willems. 

« Het gaat ons allen aan > — de leuze van de 5-november-marsj — is ten 
volle toepasselijk op het Nationaal Fonds v\)or Wetenschappelijk Onderzoek. 
Want deze zogenaamde privé-instelling is al evenzeer « privé > als de vrije uni
versiteiten « xirij > zijn : praktisch 90 ten honderd van zijn inkomsten worden 
verstrekt door de staat, dus door dio Genes en de overige belastingbetalers. Het 
goed of het slecht weer dat Jean Willems (Willems eigenlijk, met hel aksent op 
de è dat een krampachtige poging is Vm de menapische moerassen te verlooche
nen) maakt, xvordt dus voor praktisch de totaliteit gemaakt met onze centen. 

Wie die Jean Willems is en van welke vijfenzeventig verenigingen hij voor
zitter of sekretaris is, hebt u al wel uit de kranten vernomen : de man is de 
jongste weken voortdurend over de rotatiepersen en de tong gerold. 

Ah je het ons vraagt (maar je vraagt het ons misschien niet) : wat al te veel 
over de tong en de rotatiepersen gerold. 

Want het incident Willems is inderdaad een « gelukkig incident *, omdat 
het ons herinnert aan nog enkele andere zaken dan de door de vlaamse kato-
lieke pers terecht aangeklaagde schromelijke be- of mishandeling van Leuven-
Nederlands in het Fonds en aan minstens even merkwaardige dingen als de ver
deling van de kredieten voor wetenschappelijk onderzoek. 

We hebben er in « Wij » van vorige week reeds aan herinnerd dat de ijver, 
waai mee de vlaamse C.V.P.-ers op de affaire Willems gevallen zijn, nogal pot
sierlijk aandoet als men hem stelt tegenover de lankiifoedigheid luaarmee dezelf
de heren tot voor een paar xveken — om juist te zijn : tot voor het incident — 
het franskiljons gents reptiel tegemoet traden. Toen de Volksmiiegroep in de 
Senaat een wetsvoorstel indiende waarbij het spelletje van Willems met één slag 
kon onmogelijk gemaakt woorden, werd dit wetsvoorstel verworpen door de drie 
giote partijen en de vlaamse C.V.P.-ers slikten de pil even godvruchtig als de 
geivezen soeur Sourire ze bezingt. 

De verbolgen artikels, brieven en toespraken van de vrome vlaamse koor
knapen maken niet de minste indruk op ons : ze zijn slechts de bevestiging van 
het feit dat de genaamde Jean Willems bij de genade ook van de vlaamse kleur-
poliliekers ongeremd en ongehiiiderd sinds jaren het diktai\)rtje van het weten
schappelijk onderzoek kon spelen. Mét onze centen, natuurlijk. 

« Gelukkig incident » ook om een andere reden. Het partijtje catch tussen 
het Fonds en Leuven-Nederlands, onder het onbeiuogen oog van rektor mgr. 
Descamps, heeft duidelijk gesteld dat de fameuze splitsing te Leuven een louter 
fiktie is, een doekje vK>or het bloeden, een pleister op het vlaamse been. Geen 
enkele macht ter wereld heeft Jean Willems er toe kunnen dwingen, Leuven-

• Nederlands te erkennen... doodeenvoudig omdat Leuven-Nederlands niet be
gaat. Niet bestaat in de juridische betekenis van het woord. Niet bestaat voor 
Willems en ook niet voor rektor Descamps en dus zeker niet voor de verzamelde 
belgische bisschoppen. Misschien zal het incident de échte splitsing nu wat be
spoedigen, maar trflomenteel is het nog altijd zo dal én Willems èn alle anderen 
die dat belieft de leuvense Alma Maler kunnen beschouwen en behandelen als 
één en onverdeelbaar, unitair tot op de giaat. 

Pro-rektor Piet De Somer heeft lelijk van zich afgebeten in de zaak WiUèms. 
We zijn er niet verbaasd over. Want na anderhalf jaar geleuter over « laat het 
maar aan mij over > en < het komt, mits wat soepelheid en geduld allemaal dik 
in orde » staat Piet De Somer te Leuven nog nergens. Zijn politiek is grandioos 
mislukt; iy)t op heden is — zijns ondanks, maar daar gaat het niet over — zijn 
leuvense pozitie die van een handig door de bisschoppen vooruitgeschoven aflei
der van vlaamse bliksems. Jean Willems heeft ook dat met zijn weigering duide
lijk gesteld. Vandaar de zéér grote woede van de vlaamse minimalisten : niet zo
zeer om de feiten zelf (want zie hun vroegere houding), maar om hel faljiet van 
de stamel- en bedelpolitiek te Leuven. 

dio Genes. 

Piof. Leo Ryckeboer, die professoraal 
naar zijn syllabus \ ei wees en de filozotisch 
gerit h te ernst \ a n zijn voorganger kwatu 
do()il)rckciKl met zijn uilenfilozofieljes, zo
als de l.f)dsk'/,eis hem kennen uit de « .Stan-
daa id ». De oud-technische schooldirekteur 
Coppieters maakte duidelijk hoe ver we in 
België nog alslaan \.ui een efficiënte onder
wijspolitiek. 

Wal ler Li iuei i wees naar de weg \ a n het 
pluralisme om de vlaamse beweging uit de 
onmacht der oude filo/ofisch-religieuze te-
gcnslellingen te halen. 

Zo begon een nieuwe cyklus van het Dos
felinstituut dat bij zijn verdere u i tbouw 
een grote opdracht van volksopleiding in 
Vlaanderen zal vervullen. 

• ItULPiAU IN DE LUREN GELEGD 

de water -

zuiverings -

maatschappijen 
(red.) Bij het on twerp van wet op de be-
schciming van de oppervlaktewateren tegen 
verontre iniging hebben minis ter H u l p i a u 
en de vlaamse senatoren zich door de Walen 
in de luren laten leggen. Niet de Volksunie. 

Al \ roeger hebben zij de Voerstreek die 
men in een eentalig waals gebied wilde in
schakelen u i t de afzondering verlost door ze 
samen met L i m b u r g in het Maasbekken in 
te schakelen waardoor he t Maasbekken 
e\ onmin als het Scheldebekken waarbi j 
Brussel en een deel van Henegouwen een
talig zouden zijn. Ook werd bij amende
ment van de Volksunie wat betreft het 
voorzitterschap een beur t ro l ingevoerd voor 
alle goeverneurs daa r waar minister Hu l 
piau aanvankelijk de goeverneur van Luik 
blijvend voorzitter wilde maken voor de 
^faafschappij van het Maasbekken en die 
van Braban t voor het Scheldebekken. Bei
de amendementen van senator Jorissen wer
den in de kommissie aanvaard. 

Senator Jorissen heeft ook amendemen
ten ingediend voor de openbare behande
ling. Vooreerst een amendement dat duide
lijk vooropzet da t het Scheldebekken on
derverdeeld wordt in dr ie afdelingen, een . 
fianstalige van het gedeelte van Henegou
wen, een tweetalige voor hoofdstad-Brus-
sel en een nederlandstal ige voor Oost-Vlaan-
deren. West-Vlaanderen (het deel bui ten 
het I Jze ibekken) , Antwerpen en vlaams 
Brabant . Daarnaas t eveneens dr ie afdelin
gen in het Maasbekken : he t waalse Maas-
gebied, he ï l iraburgs Maasgebied en het 
duitstal ige gebiedsdeel. 

Een tweede amendement stelt de schrap
ping voor van de artikels 33, 34 en 35, ar
tikels die eenzijdig waalse gebieden bevoor
delen omda t d i t het bronnengebied is, ar
tikels die volledig bui ten het kader vallen 
omdat ook niets bepaald is over de grotere 
hoeveelheid water da t in Vlaanderen dien
de gezuiverd, noch over de stelselmatige 
watersnood (overstromingen) in Vlaande
ren, noch over de al bestaande voorzuive-
l ing van water die plaats heeft in coinmiïïc 
l.ibrieken in Vlaanderen. 

Senator Belaen, kommissie-sekicu. . , , .,.,^i 
ook e<ïn amendement ingediend om bepaal
de voordelen voor Vlaanderen te vragen 
dit om te laten zien hoe gek de pro-waal«e 
art ikelen zijn. 

De Ekonomische Raad voor Vlaanderen 
heeft zich ook uitgesproken voor de schrap
ping van de artikelen, zodat de Volksunie
senatoren in goed gezelschap zijn. 

De minister heeft tans een drietal weken 
uitstel gevraagd omdat die kritiek klaar
blijkelijk ook hem iets zegï. 

P r o m p t werden de waalse CVP-senatoien 
samengeroepen vorige dinsdag. W e zullen 
zien wie het haal t . 

Vorige dinsdag schreef senator Belaen in 
H e t Volk : « Zal men ook in di t wetsont
werp de taalkwestie mengen ? » De ^Valen 
hebben dat inderdaad gedaan. Zij zijn ge
woonlijk bij de pinken. Weinige Vlamin
gen zagen het. De Volksunie wel. Ze staaï 
.stevig om de diskussie te beginnen-
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SCHERPE REAKTIE 

Vice-goeverneur Cappuyns 
heeft de oud-minister van Na
tionale Opvoeding Charles 
Mourcaux, die in « Le Soir » 
ten onrechte de vice-goever
neur had aangevallen in ver
band met het rondschrijven 
over het taalgebruik te Brus
sel (de h. Cappuyns handelde 
slechts in opdracht van de 
P.V.V.-minister Van der Poor
ten, doch dat scheen Moureaux 
niet te weten) een zeer scher
pe brief geschreven, waarin 
hij hem beschuldigt van laf
heid. Een hoger ambtenaar in 
funktie kan zich immers niet 
verdedigen tegen een dagblad-
artikel. Ook is er in deze brief 
sprake van « intellektuele on
eerlij kheid » omdat Moureaux 
zich niet over de kwestie had 
ingelicht. Ten slotte daagde de 
h. Cappuyns Moureaux uit, de 
minister te interpelleren en zo 
gewenst gebruik van zijn brief 
te maken. 

Moureaux zal zich wel wach
ten dit te doen, dan zouden de 
klakkeloosheid van zijn bewe
ringen en zijn kwade trouw 
maar al te duidelijk blijken. 

VOLHARDEN IN DE 
DWAASHEID 

Charles Moureaux volhardt 
trouwens in de — dwaze — 

boosheid. In een nieuwe « vrije 
tribune » van Le Soir (dit blad 
moet het zelf maar weten wan
neer het naar de titel van de 
« moniteur de la bêtise » ij
vert) plengt de liberale groot
vizier tranen over het feit, dat 

door de schuld van de « lin-
guistieke mikrobe » het aantal 
beroepshoven in ons land zal 
verhoogd worden 1 Hij weent 
over het feit dat Luik niet lan
ger over Limburg zal heersen 
« hoewel tans nog vlaamse en 
Waalse ambtenaren broederlijk 
in het luiks beroepshof wer
ken, aldus een toonbeeld zijn
de van belgische eendracht » ! 

digd is, En met zulke « libre 
tribunes » denkt de Soir stan
ding te hebben. Triestig, trie
stig ... 

Na het tragisch incident te Oudenaaide : vewntniste betogers en toeschouwers stromen samen om 
inlichtingen te vernemen over'het slachloffet en over de aangehoudenen. 

Moureaux is van mening, dat 
niets het toevoegen van 2 be
roepshoven wettigt. Hij hul
digt de stelregel « dat het vroe
ger zo goed ging » (hoe goed 
het ging weten ze in Antwerpen 
en Hasselt maar al te best !) 
en dat er geen nieuwe beroeps
hoven nodig zijn « het huidig 
aantal steimend op de wijsheid 
en het inzicht van de wetgever 
van 1830 » 1 De arme man weet 
dus niei dat de bevolking van 
ons land sindsdien verdrievou-

BEWIJZEN 
Het zou niet zo moeilijk zijn de juiste 

datum terug te vinden. Maar eigenlijk is 
die niet zo belangrijk. Heel waarschijnlijk 
vas het tijdens de verkiezingsstrijd van 
1954 dat het kristen-demokratische dag
blad « Het Volk », dat omwille van dit 
dubbele kenmerk toch zou moeten trach
ten eerlijk te zijn, schreef dat de vlaams-
nalionalisten eigenlijk voorstanders wa
ren van de verfransing, de échte tegen
standers van de echte vlaamse beweging. 
Hel bewijs 1 Voor de oorlog hadden zij, 
juist zij, tegengestemd toen de verneder
landsing van de universiteit te Gent in het 
parlement werd aangenomen. 

Het was maar een heel korte tekst, want 
toen werd nog lang getwijfeld of men iets 
o-\er dit onbenullige groepje schrij\en 
zou. Maar de inhoud, de wijze van « bewij
zen » was en is onverwoestbaar. Neem 
bijna honderd procent onwetendheid of 
onaandachtigheid door de eeuwigmense-
lijke luiheid van geest, voeg daarbij een 
klein, uit z'n verband gerukt gegeven dat 
wellicht waar is, in elk geval onkontro-
leerbaar, bestrooi dit alles met een spitse 
— en daarom alleen al meestal valse — 
interpretatie en er ontstaat een bewijs 
voor om het even wat. 

De mens die onvermoeibaar de wqar-
heid zoekt, soms tegen zijn eigen uitge
sproken gedachten in, is tevgns de groot
ste, de enige producent van leugen en be
drog. Leugen en bedrog die juist omwille 
van dit onuitroeibaar verlangen naar 
waarheid zich bekleden moeten met de 
schijn van waarheid, de schijn van eer
lijkheid, de schijn van echtheid. 

En blijkbaar vervalt hij altijd weer in 
dezelfde, ten slotte dwaze trukjes. Werd 
naar aanleiding van de 5 novemberbeto-
ging niet beweerd dat nü de taalwetten 
van 1963 verdedigen (d.w.z. eisen dat er 
niet nog slechtere in de plaats komen 1) 
zou betekenen dat alle vroegere protesten 
tegen Hertoginnedal en de roemruchtige 
helden die daar kapituleerden, eigenlijk 
onjuist waren geweest ? 

In sommige gevallen echter volgen de 
valse bewijzen elkaar zo snel op dat zij 
zich onderling onmogelijk maken : als de 
« Libre » vandaag nog beweert dat er geen 
geld te vinden is om op de goedkope gron
den bij Namen te bouwen en het morgen 
geen probleem vindt de veel grotere kapi
talen ter beschikking te hebben om in het 
brusselse te bouwen ; als hetzelfde blad 
plots het « geloof » bedreigd acht zonder 
inplanting van Leuven-Frans te Brussel, 
nadat dit meer dan honderd jaar lang 
nooit zelfs maar een vraag is geweest. 

Slechts weinigen kunnen de klassieke 
regels van de redeneerkunst bestuderen, 
sommigen menen tegenwoordig trouwens 
dat een dergehjke studie overbodig is ge-
\\ orden. Wellicht omwille van de reusach
tige vooruitgang van het menselijk ver
stand en van de menselijke betrouwbaar
heid ! Maar iedereen heeft wel de moge
lijkheid zich kritisch in te stellen tegen
over om het even welke bewering die hij 
ooit te horen krijgt. Bewijzen doet niet 
\Me alleen maar overbluft. Bewijzen doet 
niet die de veelvuldigheid en de veelvor
migheid van de gegevens verbergt om er 
een enkele van uit te kiezen. 

Bewijzen leveren, bewijzen aannemelijk 
achten zijn te ernstige zaken dan dat ze zo 
maar, in het voorbijgaan zouden kunnen 
bereikt worden. Men zou ieder bewijs dat 
ons wordt voorgehouden als het ware een 
proces moeten aandoen : speuren naar 
alle feilen, gebruik maken van alle zwakke 
kanten, van elke onvolledigheid. Niets zou 
zo verhelderend zijn als zo'n « eerhjk 
proces > — maar de ervaring leert hoe 
moeilijk een eerlijk proces wel is. 

Dit is bet tegenovergestelde van verstan
delijke onmacht : het is een oproep tot 
intellektuele moed en tot dit « geweten 
van de geest > dat volgens Nietzsche zo-
velen niet kennen die toch wel « geest 
hebben >. 

NEJIROD. 

WIES MOENS 
Naar het heet zou de B.R.T.

Nederlands morgenvoormid
dag om halfelf een uitzending 
wijden aan de vroegere artistie
ke stromingen in Vlaanderen, 
o.m. aan het tijdschrift « Ruim
te », waarover de mening van 
de in ballingschap levende 
vlaamse dichter Wies Moens 
werd gevraagd. Zullen we de 
stem van Wies Moens op Brus
sel Nederlands horen na al die 
jaren van kinderachtig en pe
tieterig doodzwijgen ? We zijn 
werkelijk benieuwd. 

ONZE 
T.V.-UITZENDINC • 

De T.V.-uitzending van « De 
vlaams-nationale gedachte en 
aktie » over de universitaire 
ekspansie heeft een gvmstige 
indruk gemaakt op de kijkers, 
naar wij konden vaststellen uit 
talrijke reakties. De toch altijd 
ietwat dorre materie over dit 
probleem werd overzichtelijk 
en met veel afwisseling op 
voortreffelijke wijze gebracht 
door de heer Coppieters. Al
hoewel er in deze (in een win
terse mist-periode gerealizeer-
de) uitzending heel wat werd 
gezegd, is het toch geen praat
programma geworden. 

Aan het eind van het pro
gramma gebeurde er iets, wat 
we voorlopig maar als een «on
geluk » zullen beschouwen. De 
film verdween sekonden te 
vroeg van het scherm, het ge
luid stierf weg alsof men er
gens een speaker de keel om
gedraaid had en de hele slotge-
neriek liep verloren in de duis
ternis. Een gebroken filmlas ? 
We hebben de B.R.T. schrifte
lijk om uitleg verzocht. 

NIET TEVREDEN 
Wie niet ingenomen bleek te 

zijn met deze T.V.-uitzending, 
was « De Standaard ». Het blad 
nam het de heer Coppieters 
kwalijk dat deze maar één 
vlaamse universiteit, nL die 
van Gent, op zijn cijfertabel-
letje had ingeschreven. Het 
vroeg verontwaardigd, wat de 
h. Coppieters dan wel deed 
met « de grootste instelling 
voor wetenschappelijk onder

wijs van het hele land, Leuven-
Nederlands ». De «Standaard» 
beschuldigde de h. Coppieters 
er van, dat hij Jean Wiliems 
van het N.F.W.0. klakkeloos 
achternapraatte. 

We begrijpen de nervoziteit 
van « De Standaard ». Maar 
feiten zijn eerbiedwaardiger 
dan een lord mayor. Het drama 
van Leuven-Nederlands is nu 
juist dat « de grootste instel
ling voor wetenschappelijk on
derwijs van het hele land » in
derdaad géén volwaardige uni
versiteit is. Dat de pro-rektora-
le overheid deze volwaardig
heid nastreeft, staat buiten 
kijf. (Of zij dat doet op de 
meest geschikte wijze, is een 
andere zaak die buiten het be
stek van dit polemiekje valt). 

EERBIEDWAARDIGE 
FEITEN 

Maar het incident met het 
N.F.W.0. heeft inderdaad nog 
eens duidelijk gesteld wat de 
waarheid is : Leuven-Neder
lands moge dan al op weg zijn 
naar het statuut van de vol
waardige universiteit, het is 
voorlopig nog niet zo ver. 

Wat Wiliems met chauvinis
tisch plezier heeft vastgesteld, 
stelde Maurits Coppieters vast 
met spijt en met wrevel. Het 
verschil tussen beide houdin
gen moet zelfs de « Standaard» 
duidelijk zijn, alhoewel het 
niet blijkt uit wat de krant 
over de T.V.-uitzending schreef. 

Trouwens, we zouden dur
ven zeggen dat én de mening 
van Wiliems én die van Coppie
ters terzake onbelangrijk is. 
Wél belangrijk is de houding 
van de inrichtende macht, de 
rektor, de bisschoppen. Wil de 
« Standaard » ons eens zeggen 
of de waalse rektor en of de 
verenigde bisschoppen ja dan 
neen de heer Wiliems en het 
N.F.W.0. terecht gewezen heb
ben toen deze Leuven-Neder
lands beschouwden als alles 
behalve een volwaardige uni
versiteit ? 

De « Standaard » zal ons niet 
tegenspreken wanneer we be
sluiten dat de belangrijkste in
stantie die terzake bevoegd is -
nl. de inrichtende macht zélf -
Leuven-Nederlands als onvol
waardig beschouwt en Iaat be
handelen. 

Dat is de waarheid en die 
waarheid vond haar neerslag 
in de door de « Standaard » 
aangevochten tabel van Mau
rits Coppieters. 
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NIEUW PROGRAM 
VAN HET F.D.F. 

Ook in het F.D.F, hebben we 
« vrienden » zitten. Zo kregen 
we kennis van het voorontwerp 
van hun nieuw program dat op
gesteld werd om hun driejarig 
bes taan te vieren. De bros jure 
zal binnen een paar weken ver
schijnen. Zij zou een nieuw of
fensief van het F D.F. inleiden 
di tmaal zonder betoging omdat 
die vorig jaar mislukte. 

E r staan prachtige zinnetjes 
in die te verschijnen brosjure , 
zinnetjes zoals « het Liberaal 
Vlaams Verbond stelt de wet 
in de P.V.V. ». Het p rogram 
van de vlaamse kultuurvcreni-
gingen wordt samengevat in de 
zin «Vlaanderen verovert Brus
sel » en het « houdt Vanau-
denhove in toom !». 

Eveneens lezen we : 
« Vlaamse scholen worden 

met grote spoed opgericht ! » 
Inderdaad : van de 60 scholen 
die e t bij wet dienden te zijn 
werden er al 14 opgericht, heel 
wa t minder dan dat er franse 
opgericht werden. 

...NIETS 
VOOR ARBEIDERS 

De F.D.F.-brosjure behandel t 
vooral de taalkwestie. Verder 
hebben ze een embri jo van een 
p rogramma voor de jongeren 
en voor de zelfstandigen. Over 
de a ibeiders lezen we weinig. 
Zouden die te Brussel nog in 
grote meerderheid Vlaams 
zijn ? 

Wel is er een p rog ramma 
voor... Wallonië maar dit slaat 
essentieel op het vraagstuk van 
de Voergemeenten. 

Grote nadruk wordt gelegd 
op de noodzakelijke u i tbraak 
van Brussel buiten zijn huidige 
grenzen. Een 20-tal randge

meenten dienen aangehecht, 
evenals Ter Kameienbos en 
Zaventem. In afwachting klaar
blijkelijk dat Leuven, Halle, 
Mechelen en Aalst aan de 
beurt komen. 

Tipisch hoe het p rogram van 
het F.D.F, en van de P.V.V. op 
elkaar gelijken : tweelings-
broeders,^ maar ruziënde twee-
l ingsbioedcis . 

AFLEIDJ.VCS-
MANEUVER 

E r kan niet genoeg op geha
merd worden dat heel de her
rie uitgelokt in het N.F.W.0. 
een afleidingsmaneuvcr is : 
door de eis te stellen tot vol
waardige vertegenwoordiging 
van Leuven Nederlands in dit 
organisme en als toemaat nog 
te protes teren tegen het over
wegend frans taalgebruik 
poogt de C.V.P. de aandacht af 
te leiden van de fundamentele 
vlaamse eis : Leuven Frans 
moet naar Wallonië verhuizen. 
Na de C.V.P.-par tij raad van vo
rige zaterdag, waar professor 
Derinne (die dit belangri jkste 
aspekt van het leuvense vraag
stuk in herinnering bracht ) 
door Houben en Philips werd 
afgestraft als een s toute 
schoolknaap, is het duidelijk 
dat de hele C.V.P. een nieuwe 
poging doet, om deze eis te 
te verdringen, aldus de beto
gers van Antwerpen een nieu
we kaakslag toedienend. Op
nieuw pleegt de vlaamse C.V.P. 
verraad aan de vlaamse zaak. 
We zullen het niet vergeten ! 

DUIDELIJK EN VAAG 

Minister Van Offelen heeft 
een perskonferentie gehouden. 
Met veel omhaal van woorden 
en veel duidelijkheid wat de 
rekonversie betreft in Wallonië 

09*^ t̂ ^ 

Woensdagnamiddag hebben een 30-tal leuvense •studenten de hall bezet van de zetel van de natio
nale Raad van Wetenschapsbeleid te Brussel. Ze plakten de hall netjes vol wet affiches tegen 
V.d.B.'s wetenschapsbeleid en werden door de politie haidhandig buitengezet. Op onze foto o.m. 

Pol Goossens en V.N.S.U.-voorzitter Raskin. 

en ui ters te vaagheid wat Vlaan
deren in dit verband betreft . 
Hij had het over 19 nieuwe on
dernemingen in Luik, 12 in He
negouwen en .... verscheidene 
m Limburg. In het bulletin 
van Vragen en Antwooiden ge
vraagd naar de namen van de
ze nieuwe bedrijven in de drie 
provincies voornoemd ant
woordde de minis ter niet bin
nen de voorziene termijn . Wel 
had hij een geruststel lend ant
woord op de vraag van senator 
Jorissen (onbekend in Het 
Volk) nopens de vestiging van 
een duitse scheikundige nijver
heid te Rotem. 

We mogen konkluderen dat 
het met de rekonversie in Lim
burg niets is en met deze in 
Luik en Henegouwen alles. Ge
koppeld aan de houding van 
V.D.B, tegenover Schiltz toen 
deze hem ondervroeg over de 
politiek van Ekonomische Za
ken in verband met de aflei

ding van bedrijven van Antwer
pen naar Wallonië, hebben we 
in Van Offelens vaagheid over 
Limburg het zoveelste onrecht
s t reeks bewijs dat deze rege
ring Wallonië bevoordeelt ten 
nadele van onze gewesten, sis-
tematisch en bru taa l met de 
medeplichtigheid van kranten , 
die de namen van onze vragen
stellers verzwijgen en voor het 
overige de grote verdedigers 
van onze arbeiders ui thangen. 

OOSTMALLE EN 
DE WESTHOEK 

Reimond Mattheyssens en 
Et ienne Lootens interpelleer-
den onderscheidenli jk over de 
gevolgen van de to rnado te 
Oostmalle en de Westhoek. Zij 
kloegen het feit aan dat slechts 
een fraktie van de geleden 
schade aan de geteisterden zal 
worden vergoed. Zij toonden 

met sprekende feiten aan da t 
zulks k o m m e r be tekent voor 
de ouderdomsgepens ioneerden 
en een sombere toekomst voor 
onze jonge gezinnen, die nog 
de zware aflossingen moe ten 
doen voor het huis dat volle
dig vernield werd. 

Onze woordvoerders bepleit
ten een volledige, of nagenoeg 
volledige vergoeding van de 
geleden schade en verwezen 
naa r Neder land waar de ge-
teis terden van dezelfde torna
do ru im 90 % vergoed krijgen. 
Mattheyssens noemde de hou
ding van de regering reakt io-
nair en een nat ionaal schan
daal. Minister De Saeger k w a m 
vertellen dat de vorige regerin
gen bij r ampen niet be ter de
den. Waarop Mattheyssens 
an twoordde , da t het geen ver
ontschuldiging was voor de 
huidige regering, wél dat de vo
rige regeringen i n s g e l i j k s 
zwaar tekor t schoten. 

LAD BESTAAT EEN JAAR 
De hernieuwing van de abonnementen op 

het Kadeiblad langs de post is begonnen. 
Dit Vadc-Meciim befeikt zo zijn eerste \er-
jaardag. Wellicht het ogenblik om even een 
o\ei7idit te geven \an dat ecistu jaar, en de 
plannen te schetsen voor de nabije toe
komst. 

Zoals reeds in het begin aangekondigd, 
gaat het hier om een losbladig Vadc-Me-
cum, dat 5 maal per jaai veischijnt (waar
bij een dubbel nummer) en zo uitgroeit 
tot een bazisdokumentatie van eerste rang 
voor de kaderleden en mandataiissen, 
waaiop andeie partijen jaloers kunnen zijn. 

Bovendien laat deze weikwijze toe, alle 
nodige aanvullingen, wijzigingen en veibe-
teuiigen oidclijk en doeltreffend aan te 
biengcn. Eens dat de lezer vertrouwd ge
laakt met de decimale indeling zal hij met 
een minimum aan tijdverlies de gezochte 
inlichtingen terugvinden. De handige groe 
ne « \'.i-li uiccum »-map maakt een snelle 
langscliikkuig mogelijk. 

V'ooialeer een overzicht te geven van de 
iiiliuud der reeds veischenen zes nummcis 
V..I1 de (rr-.ic jaaigang 1967 (het Gde num
mer woidt ccrstd.iags verzond<'n), willen 
vve er op vv ijzen, dat het eerste nummer 
V.M r>5ö vooial zal gewijd zijn aan aan-
\ .dl'iijj.-i, : dt nieuwe decimale indeling, 
dic '!- o ;dc vcnangt, de inhoudstafel der 

verschenen nummeis, de paitijiaadsbeslis-
siiigen van 1967, de vsijzigingen aan statu
ten en kongiesreglcment (met veivan-
gingsbladen), enz. 

Hieina dan de inhoud van de jaaigang 
1967 : 

Nummer 1 : Decimale indeling (Dl . 0), 
Paitijstaluten (Dl . 2 0), Scholing - oiga-
nizatie (D.I. 3.2). 

Nummer 2 : Arrondissementele bestin en 
(D.I. 1.4), Mandatarissen van kamer, se
naat en piovincie (D.I. 1.6), Kongresregle-
ment (D.I. 2 01), Scholing - piopaganda 
(D.I. 3.1) en Inlichting kaderscholing 
(Dl. 3.0). 

Nummer 3 : Striiktuur der V.U. (D.I. 
10), Paitijbcstuur (D.L 1.1), Partijiaad 
(D.I. 1.2), Andere bestuurslichamen (D I. 
1.3), Reglement Partijraad (Dl . 2.-2), Be
slissingen van de Partijiaad (D.I. 2 1), In
lichting kaderscholing (D.I. 3.0), Parle-
mentsfiakties (D.I. 4.0), Kommissies (D.I. 
4 1), Amendementen kamer (D.I. 4 20) en 
senaat (DL 4 21), Wetsvoorstellen kamer 
(D.L 4.30) en senaat (4 31) scdcit 1961. 

Dubbelnummer 4-5 : Kongresbesluiten 
sedeit 1962 (D.L 2 7). 

Nummer 6 ; Verzoenings- en Tuchtiaad 
(D.L 1.31), Statuten der VZW Volksunie 
(Dl. 1 8), Statuten dei V7W Vl.\ams Peis-

Radio- en TV-Insutuut (D.L 1.9), Vlaams
nationaal Studiecentrum (D.I. 5.0), Alge
meen sekietariaat (DL 1.7), Redaktie 
(Dl . 2 5). Studiedienst (DL 7.0). 

Alles bij mekaar reeds een bchooilijk 
pakje dokumentatie ! Dat natuurlijk in 1968 
zal aangioeien. Wij nemen ons voor naast 
een te bicngen sclektic van dokumentatie 
inzake biochuicn en boeken, de nadiuk te 
leggen op de veikiezingen. Zowel de tech
niek als de uitslagen. Behoudens latere wij
zigingen zouden wij hieraan volgende 
hoofdstukken wijden : , 

De verkiezingstechniek (D.I. 2.9) inzake 
pailcmentsveikiezingen, provinciale verkie
zingen, en bijzondeie ondeirichtingen voor 
getuigen. 

De verkiezingsuitslagen van de Kamer 
(D.I. 4.6) die we het meest gedetailleerd 
zullen brengen omdat alle waarnemeis en 
kommentatoren zich daarop steunen. Wij 
zullen dan ook de uilslagen biengen per 
kanton, aiiondissement, piovincie vooi de 
vlaams-nationaliiten sedert 1949 (aantal en 
peicent). Daarnaast voor alle partijen de 
uitslagen per arrondissement en piovincie 
van 1919 af (de invoering van het algemeen 
stemiccht), diezelfde uitslagen pei taal-
stieek en globaal, en ten slotte de zetelver
deling per airondissement, per piovincie en 
globaal sedert 1919. 

Voor de senaat zullen we het beknopter 
houden (D.L 4.7) : de uitslagen pei aiion-
dissement, per provincie en globaal door de 
vlaams-nationalisten behaald sedert 1949 
(aantal en peicent), en daarbij de zetelver
deling voor alle paitijen per ariondisse-
ment, per piovincie en globaal (icchtstiecks 

gekozenen, piovinciale senatoren en ge-
koopteeiden) voor de periode 1946-1965. 

Voor de piovmciale raden zullen we de 
uitslagen brengen (D.L 5.1) per distrikt, 
anondissement en provincie in aantal en 
percent, voor de V.U.van 1958 tot 1965, en 
de zetelverdeling voor alle paitijen voor de
zelfde periode. 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen ten 
slotte (D.L 5.2) nemen we ons voor de uit
slagen voor de bijzonderste vlaamse ge
meenten te biengcn voor 1958 en 1964, in 
aantal, peicent en zetels, voor alle partijen. 

Daarbij publiceren we mogelijk nog ge
gevens over het aantal blanco en ongeldige 
stemmen, over voorkeuistemmen, enz. 

Zoals u zult bemerken wordt het een eni
ge dokumentatie met het oog op de ver
kiezingsjaren 1969 en 1970. Wij raden ieder 
kameilid dan ook steik aan onmiddellijk te 
abonneien. De voorraad is bcpcikt : wie nu 
abonnccitJcan het ook nog voor 1967 zolang 
ei voldoende exemplaren zijn. 

Het nemen van een nieuw abonnement 
geschiedt door de storting van 80 fr. op 
postiekening 1476.97 van de Volksunie, M. 
Lemonnierlaan 82, te Brussel I. Indien men 
daarbij een map wenst kan 25 fr. bijgestort 
worden, en indien de veischenen nummer» 
nog moeten toegezonden wolden, nogmaals 
80 fr. (dus 185 fr. in totaal). De voiige 
abonncnten kunnen hun abonnement vooi 
1968 aan de postbode betalen bij aanbie
ding. 

Suggesties in v ei band met de redaktie 
wolden steeds dankbaar aanvaard op het 
adies Elshoutbaan 25, te Schoten. 

E. SLOSSE. 



aan « onze ver&lagge>er » 

DE STANDAARD 
Mijnheer, 

Ach nee, we hebben helemaal geen lust om met U de joer-
nalistieke degen te kruisen in een hartverkwikkend debat 
o\er het ene ot andere wissewasje. We schrijven dit briefje 
omdat we — gemengd treurig-verontvv aardigd — menen er 
niet onderuit te kunnen. Want de manier waarop « onze 
verslaggever » in « De Standaard » van verleden maandag 
het tragisch incident te Oudenaarde heeft behandeld, kun
nen we alleen maar vies noemen. En viezigheid tegenover 

-doden nemen we niet. 
Kijk eens, mijnheer, minder dan twee jaar geleden stier

ven Valeer Sclep en Jan Latos. Onder de kogels van de rijks
wacht. Anderhalve maand later stier! Alice De Leender. Bij 
een inval van de rijkswacht in haar leuvense zaak. Verleden 
zondag stierf Leo De Poorter. Daar waar de klappen van de 
rijkswacht het hardst vielen. 

We vragen van U, die blijkbaar andere en bétere relaties 
hebt met wat doorgaans de ordeslrijdkrachten wordt ge
noemd, niet dat V onze mening'over dé rijkswacht zoudt 
delen. We vragen alleen maar dat U, die toch geroepen zijt 
om de publieke opinie mede voor te lichten, het probleem 
(dat zich na vier doden toch duidelijk stelt) sereen, bekom
merd om de waarheid en om de demokratische vrijheden 
kritisch zoudt benaderen : het probleem van het optreden 
der mobiele rijkswachteenheden. We vragen U niet om een 
onmiddellijk oordeel, de maandag na de feiten. Onze vraag 
is véél bescheidener : het stellen van het probleem zélf, van
uit een opvatting die de eerbied voor de mens, het individu, 
de menselijke waardigheid primordiaal stelt. 

Blijkbaar vragen we te veel. In uw verslag hebt ge — op
pervlakkig, zonder kennis van de echte leiten en met een 
grenzeloze lichtzinnigheid — maandag het volgende ge.schre-
ven : « liet was koud en onvermijdelijk brachten velen de 
wachttijd door in de herberg, zodat enkele tientallen jonge 
manifestanten nogal luidruchtig en opgewonden deden toen 
de mars eindelijk vertrok in de richting van het centrum 
van Oudenaarde ». Enzoverder... 

Door uw ontzettend vlot en ontzettend lichtzinnig stukje 
hebt gij het hele oudenaardse drama herleid tot wat we 
menen de grenzen van uw bevattingsvermogen te zijn : een 
dronkemansherrie waarbij spijtig genoeg spaanders vielen. 
De strijd van de boeren, een godvergeten groep mensen 
waar bijna niemand zich om bekreunt : zattemansuitstap-
jes op zondag. Het tragisch incident : de onvoorzienbare 
afloop van een zattemanspartij. 

Vies, mijnheer, en beneden elke joernalistieke — of zelfs 
maar gevvoon-menselijke — norm. Het werk van een gren
zeloos zelfvoldane oppervlakkigaard die het nog bij pitto
reske stielkneepjes houdt ook als de feiten onmeedogend 
schreeuwen om eerlijkheid, waardigheid en menselijkheid. 

Met passende gevoelens, 
« WIJ ». 

CEEN KONTAKT 
Een der fundamentele oorzaken 

van de incidenten bij de beloging 
te Oudenaarde was de aanwezig
heid van de Rijkswacht zelf. Wie 
heeft die Rijkswacht ontboden? 
Een bclangiijke en nog ic beant
woorden VI dag. 

Een groot deel der betogers die 
met tiaktoren naar Ondenaarde 
kwamen, werd reeds onder de 
baan geprikkeld door het optre
den van rijkswachters die verbali-
zeerden voor alles en nog wat. 

Toen dan enkele jonge boeren 
te Oudcnaaule yelf het verkeer 
met hun liaktoien belemmerden. 

reageerde de Rijkswacht op de 
meest onverstandige maniei. t r 
v\cid geen konlakt opgenomen 
met de inrichters dei betoging om 
— zoals vroeger reeds herhaalde
lijk gebeurde — tot een regeling 
te komen. Er weid geen v\agen-
koidon gevormd om de liakloicn 
legen te houden; dil vvaie iioch-
t.uis hel meest effekueve middel 
geweest, uaiil geen enkele boei 7al 
/ijn tiakioi — een deel van /ijn 
bediijlsuitiusting — in gevaar 
bieiigcii door storm te rijden le-
gcn een koidon. 

I 11 ucid onmiddellijk en ton
del vciwittiging brutaal gcchai-
gceid. Mei alle diamaiisthc gevol-
tien van dien. 

MOBIELE EENHEDEN 
Alle ujksvvachteis ovei éón kam 

scheien, you onrecluvaaidig zijn. 
Wanneer het echleï eigens lot 
ernstige incidenten komt, dan is 
dat vooial bij het optreden van 
de ?gn. mobiele eenheden. Te 
Oudenaarde waren de « mobie
len » van Gent aanwezig. Deze 
eenheden kennen de stieek en de 
bewoneis niet, missen de ervaring 
in de omgang met mensen die 
teiriioüale eenheden wél hebben 
en zijn louter repressieve troepen 
die er op losslaan met een animo 
dat — en dat is al tientallen ke
ren gebleken — vaak sterk op sa
disme lijkt. 

KLASSIEKE 
SLACHTOFFERS 

De zcnuwachtighcid van de 
Rijkswacht te Oudenaarde kon 
o.m. afgemeten woiden aan het 
feit dat eens te meer een joerna-
hst in de klappen deelde. Zo is 
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Boeren tijde7is de betoging met een zgn. « mussenkanon ». Toe
gegeven dat het zwaar getuig is, toegegeven dat een voetzoeker 
minder omvangrijk is en even luiduichlig als dit boerenalarm. 
Toegegeven zelfs dat aan de boer in kwestie duidelijk gemaakt 
wordt dat hij zijn mussenkanon heeft thuis te laten. Maar wanneer 
men (zoals het nu gebeurt) deze man in de gevangenis gooit, wan
neer de Raadskamer zijn aanhouding voor een maand vei lengt : 
is deze opsluiting, die weken dreigt aan te lopen, nog in verhou
ding tot het « mussenkanon n en tot de bedoelingen van de boer? 
En wordt met de voorlopige hechtenis niet zo kiuislig omgespron
gen omdat, nadat er een betoger dood gebleven was, absoluut 
moest bewezen worden « hoe gevaarlijk die boeien zijn n ? 

het steeds, wanneer de blauwe 
heren boven het kookpunt gera
ken : dan tellen geen joeinalisien-
penningen meer, dat wordt er 
niet naar gekeken of iemand al 
dan niet deelneemt aan de relle
tjes. Dan wordt er alleen geklopt 
om, met het oog op de eigen be
vordering en de tevredenheid der 
< oversten >, de straat te « zui
veren ». 

«NIET ERG» 
Toen een rijkswachtofficier on

dervraagd weid over het aantal 

aangehoudenen en de redenen der 
aanhouding, somde hij op : vier 
man, respektievelijk in het bezit 
van een hamer, een staaf, een 
haak (v^aarschijnlijk een onder
deel van een iraktor) en een hon-
dcniiem De officier zelf gaf toe 
dat die vergiijpen « niet erg » 
waren. 

De hamer en de staaf dienden 
niet als wapen, maar als onderde
len van het « mussenkanon >. 

Voor deze « niet erge » deuk
ten worden echter twee boeren 
als gevaarlijke misdadigers in de 
gevangenis gehouden. 

HUN TAAL ! 

Betrouwbare getuigen hoorden verleden zondag te Ou
denaarde een gesprek tussen een paar bevelvoerende of
ficieren van de Rijkswacht. Waarschijnlijk behoorden 
deze officieren tot de mobiele groep van Gent. 

De heren spraken onder mekaar Frans. 
Dat heeft rechtstreeks niets met de feiten te zien. 

Maar het verraadt een volksvreemde kastementaliteit. 
En een dergelijke mentaliteit lijkt ons dan toch weer 
een geschikt uitgangspunt voor een scherpe, a-sociale en 
onpsichologische bevelvoering. 

RANDNOTA BIJ 
EEN DESKUNDIG VERSLAG 

Doo) de geiecJitelijke instanties wetd 
mededeling gegeven van de uitslag van 
de lijkschouwing van de molenaar De 
Pooi ter, die op zondag 26 november 
1967 te Oudenaaide bij een betoging 
het lej'en liet. 

Het luidt dat de man een natuurlijke 
dood gestoiven is, namelijk door een 
« hartadeibieuk » waarschijnlijk veioor-
zaakt door de hevige emoties die hij bij 
het zien XHUI de hen ie zou opgelopen 
hebben; hij zou daaienboven een hart-
lijder geweest zijn. Wat de verwondin
gen in het aangezicht betreft, die zouden 

het gevolg kunnen geweest zijn van een 
val op de straatstenen, niet noodzakelijk 
van een stamp met een geweerkolf. 

Laten xue, ten eerste, opmerken dat' 
de mededeling geeti melding maakt van 
een ondeizoek van de maaginhoud. 

Het was toch belangrijk daarover iels 
te vernemen, want er wordt beweerd dat 
het slachtoffer juist een stukje aan 't 
eten was, toen hij viel en geslagen tuerd. 

Ten tweede, als de man een haillijder 
was, zou men graag iveten, loelke hart
ziekte aan de bazis lag van de « hart-
aderbreuk », « 

Ten deide komt liet vieemd voor dat 
de geiechtsaits niet heeft kunnen uit
maken of de aangezichtsverwonding het 
gevolg was van een kolf stoot of van een 
val. Voor een man van het vak is dat 
niet zo moeilijk, en het was zeer ter za
ke dieftend geweest daaiover in de bij
zondei lieden te treden. Heel de diskus-
sie over het al of niet natuurlijke van 
de dood zal immers daarover draaien; 
en niemand is vooralsnog overtuigd. 

Alleszins komt het de man van 1967, 
die voor zijn overtuiging in deze demo
kratische tijd graag op straat komt, 
vreemd voor dat de oudenaardse aan
gelegenheid zo spoedig op grond varr de 
algemene en vage beweringen die vrij
gegeven werden, zo maar, in een hand
omdraai, geklasseerd en van de baan ge
holpen wordt. 

Het politioneel en medisch-forensisch 
onderzoek is eerbiedwaaidig, maar het 
zou aan overtuigingskracht winnen, en 

zeker de openbare mening voldoening 
geven, als meer klaarheid in de de tra
giek van de oudenaardse aangelegen
heid zou verschaft worden. 

Waai om zou, in aanwezigheid van ge
tuigen, geen bijkomend onderzoek be
volen wolden ? Zo iets spreekt toch van
zelf. Het geschiedt wel openbaar voor 
de assisenhoven dat experten en tegen-
experten hun mening gaan verdedigen ? 
Waarom niet getracht, het kiuciale punt 
van de luonde in het gelaal op te lossen 
door een bijkomend onderzoek ? 

In de zaak van Oudenaarde blijven te 
veel onbeantwoorde vragen open. Het 
gei echt zou aan respekt en aan betrouw
baarheid winnen, als de aangelegenheid 
wat meer werd uitgediept. Men heeft te 
vlug met de spons gewerkt. 

Zwartberg heeft veel geleerd. En Ou
denaarde nu rtog meer. 

pi of. dr. L. Elaut 
senator. 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 

DE KAMER 

Na de interpellalie Matthcyssens over 
de tornado te Oostmalle en de West
hoek werd door de Volksuniefraktie 
een motie ingediend waarbij ruim 90 °o 
schadeloosstelling voor de geteisterden 
werd voorgesteld naar het voorbeeld 
van Nederland. Over deze motie werd 
niet gestemd omdat de motie van de re-

: geringspartijen reglementair voorrang 
[ heeft. Deze laatste hield de goedkeuring 
1 in \an de regeringspolitiek, die de ge-
• teisterden feestelijk in de steek laat. Al 
! de C.V.P.-ers steunden de regering, ter

wijl C.V.P.-senatoren met veel tromge
roffel in de bladen hun wetsvoorstel 
aankondigden, waarbij tot een schade 
van 500.000 fr. een schadeloosstelling 
van ruim 90 90 werd voorzien !.. De 
C.V.P.-ers zouden hun violen op mekaar 
moeten afstemmen. De P.V.V.-ers stem
den insgelijks tegen, terwijl hun verte
genwoordiger op de vergadering van 
het Aktiekomitee Tornado, Oostmalle, 
op voorstel \an de Volksunievertegen-

I woordiger akkoord was dat de nationa
le solidariteit moest spelen bij het be
palen van het bedrag der schadeloos
stelling. De P.V.V.-volksvertegenwoordi-
ger die de motie van goedkeuring 
der regeringspolitiek tekende, is burge
meester vaiï een gemeerftè in de buurt 
van Oostmalle... 

Timmermans, een vage zenuwachtige 
Waalse kommunist die geen olympi
sche toppen scheert, heeft een hatelijk 
nummertje opgevoerd. In de regerings
verklaring van de ploeg Lefèvre-Spaak 
stond te lezen dat er maatregelen zou
den worden getroffen ten gunste van de 
kleine incivieken. Deze belofte werd na
tuurlijk niet gehouden. Wél werd een 
wetsontwerp ingediend ter gedeeltelij
ke kompensatie hiervan, waarbij een 
gunstige pensioenregeling werd voor
zien voor afgezette staatsambtenaren 
en beambten. Het wetsontwerp werd in 
de Senaat gestemd maar strandde in de 
Kamerkommissie. Dit ontwerp werd nu 
opnieuw ter hand genomen maar de be
palingen ten gunste van de incivieken 
werden er uit gelicht. Frans van der 
Eist had ze dan ook opnieuw ingediend 
onder de vorm van een amendement. 
Hij verdedigde zijn amendement in de 
openbare \ergadering, op de goede ru
stige, zakelijke toon. 

Hij betoogde dat het ging om een ini
tiaal C.V.P. - B.S.P. - regeringsvoorstel, 
dat bovendien door C.V.P.-ers en B.S.P.-
ers destijds in de Senaat werd goedge
keurd. 

Hij zei normaal te verwachten, dat 
men in de Kamer niet anders zou han
delen. 

Kiebooms had reeds voordien de re
delijkheid van het amendement aange
toond, echter zijn politieke vrienden 
niet aangezet het goed te keuren omdat 
het toch geen kans maakte. Kwam dan 
de genoemde Timmermans. Hij had 
•van het hele ge\'al geen biet begrepen. 
Hij zei dat het onverbeterlijke incivie
ken gold, die geen eerherstel hadden 
aangevraagd, daarbij (moedwillig ?) 
verzwijgend dat de maatregelen waar
door zij de gelegenheid zouden krijgen 
om hun geval opnieuw te laten onder
zoeken, niet werden genomen. Hij werd 
op de Volksunie-banken hieraan scherp 
doch vruchteloos herinnerd. Het drong 
tot hem niet door en hij antwoordde 
gans naast de kwestie met de geprefa-
briceerde repliek, dat de Volksunie
mandatarissen zich niet zenuwachtig 
dienden te maken en dat het hen na
tuurlijk hinderde. Ergerlijk was het 
dai niemand anders protesteerde tegen 
de \erdraaiing van de feiten, zoals zij 
door deze hardgekookte, en dichtge-
stieken oud-stalinist werden voorge
steld. Onder allerlei smoesjes onthiel
den de C.V.P.-ers zich bij de stemming 
over het amendement Van der Eist. Af-
kcn de voltallige Volksuniefraktie 
slcinde voor. 

Er dan maar wéér de jaarlijkse tred
molen der begrotingen. Eerst de be
langrijkste van allemaal : de rijksmid
delenbegroting. 

Vice-premier Declercq verdedigde de 
rekordbegroting van 240 miljard. Zijn 
snedigheid, die \an hem de geduchte 
oppozitieleider maakte tijdens de rege
ring Harmei heeft hij ingeboet. Des
tijds was hij een vedette naar wie 
(graag) geluisterd werd, die zelfs bij 
de konventionele nieuwjaarswensen 
sprankelend origineel kon zijn. Nu is 
het allemaaj kleurloos officieel gewor
den, de uitoefening van de macht, zo 
opwindend volgens de eerste-minister, 
heeft zijn talenten verstikt. 

Frans van der Eist v.-as grondig en 
overtuigend. Hij betoogde dat de rege
ring een politiek van sociale achteruit
gang voerde, wat bij de eerste-minister 
op de heupen werkte. Hij bewees dat 
de staatsuitgaven dubbel zo snel stij
gen als het bruto-nationaal produkt. 
Hij zei dat de begroting sluitend werd 
gehouden met kunst en vliegwerk en 
met een aanzienlijke belastingsverho
ging onder allerlei vermommingen. Hij 
hernam de aanklacht van Hugo Schillz, 
dat vreemde bedrijven uit Vlaanderen 
naar Wallonië werden overgelokt en 
voerde daarvoor nieuwe bewijzen aan. 
Hij noemde een eventuele veroordeling 
van de belgische taalwetgeving te 
Straatsburg een veroordeling van het 
unitair regime. Hij zei dat de moeilijk
heden zowel Waalse als vlaamse terug 
te voeren zijn op de overleefde, strakke 
staatsstruktuur. In zijn besluit onde-
streeptc hij dat de Volksunie geen ne
gatief ingestelde oppozitiepartij is, 
maar een partij die een oplossing heeft 
voor de steeds drukkender moeilijkhe
den nl. het federalisme. 

NIK CLAES 

DE SENAAT 

De agenda van de Senaat is nog 
hoofdzakelijk gestoffeerd met interpel
laties omdat de regering weer te laat is 
met haar begrotingen. Tans pas komen 
de Rijksmiddelenbegroting, het budget 
voor Justitie en de begroting van Bin
nenlandse Zaken voor op de agenda 
van de kommissies. 

Ook de begroting van de eerste-mini-
sler werd al in de kommissie behan
deld en goedgekeurd, meerderheid te
gen minderheid. De bespreking gaf de 
gelegenheid aan de eerste-minister om 
in ondiplomatieke termen afwisselend 
enkele grote landen te lijf te gaan en 
het bewijs te leveren dat hij nog niet 
\ermoeid is \an het bewind. Ander
zijds hield oud-eerste-minister Eyskens 
een levendige rede waarin hij pleitte 
voor een meer rationele besteding van 
het geld uitgegeven aan opvoeding en 
wetenschappelijk onderzoek en voor 
het behoud van de jonge wetenschaps
mensen in het land. 

Dinsdag interpelleerde senator La-
haye over de politiek tegenover Kon
go. Hij deed het weer met de eflekten, 
gebruikelijk op de plattelandse recht
bank. Men ziet hem graag bezig. Het 
brengt wat verpozing. Bijzonder pret
tig vond men het feit dat hij senator 
Terfve verweet dat zij beiden niet de
zelfde taal spraken, waarop prompt ge
reageerd werd op de Volksuniebanken 
dat ze toch beiden Frans spraken. An
derzijds verwekte Hilairc hilariteit 
door Terfve een aanJianger van Mao te 
noemen. Terfve zat ef sprakeloos bij. 
De senaat lacht graag en maakte dan 
ook gebruik van de gelegenheid.. 

Woensdag was het de betirt aan se
nator Franck om te interpelleren over 
de tweetaligheidspremies te Brussel 
en over de moeilijkheid van de taalek-
sameub. Verder beweerde hij dat Brus
sel een goed onthaal bezorgde aan Vla
mingen en Walen en dat beide kuituren 

er op gelijke wijze kunnen tot ontplooi
ing komen. Hij pleitte tegen de 50-50-
verhouding aan de top bij de brussclse 
beambten . 

Slecht bekwam het hem want sena
tor Jorissen vroeg hem wat de fransta-
ligen nu eigenlijk wilden. Ofwel de ge
lijkheid te Brussel en in het land ofwel 
de evenredigheid volgens de bevolkings
cijfers. 

Anderzijds haalde senator Jorissen 
cijfers aan voor de gemeente St. Gillis 
waar de h. Franck burgemeester is. Bij 
de hogere gemeentebeambj^en telde 
men daar bij de invoering van de wet 
van 1963 : 43 franstaligen tegen 1 ne-
derlandstalige. Einde '66 was de toe
stand volgens de cijfers van de minis
ter 44 Frans tegen 1 Nederlands, dus 
nog slechter. Anderzijds heeft St. Gil
lis geen enkele nederlandse gemeente
school. 

Senator Franck in zijn repliek be
weerde dat Jorissen Brussel niet ken
de, waarop Jorissen enkele feiten aan
haalde uit zijn 17-jarig verblijf te An-
derlecht. Toen zweeg Franck. 

Telkens de brussclse taalrassislen 
aanvallen, gaat senator Jorissen in de 

Het wetsvoorstel van senator Jo-
ri.ssen tot wijzifjins van de wet 
op de keuring ^an en de handel 
in \i.s, gevoselte, konijnen en 
w ihl en ^an deze ter zake van de 
\ lee.skeuring en de \leeshandel 
werd (er inoverweKingneniing 
voorselegd. De zelfde senator 
diende een wetsvoorstel in in
houdende Kelijkschakeling der 
kinderbijslagen van de zelfstan
digen met de loontrekkenden. 

Senator Klant vertolkte het 
.standpunt van de Volksunie in 
de beraad.slaging na de interpel
latie van senator Dekeyzer over 
de verkeersongevallen, de veilig
heid enz. en bepleitte hierbij een 
intenser samenwerking met de 
stichting « Wetenschappelijk on
derzoek en verkeersveiligheid ». 

I In de interpellatie van senator 
Franck inzake sommige gevolgen 
van de toepassing van de taal
wetgeving tot de ministers van 
Binnenlandse Zaken en van het 
Openbaar .4mbt en Toerisme 
kwam senator Jori.ssen in het de
bat tussenbeide en verweet de 
brusselse .socialisten hun anti-
vlaamse houding in bestuursza
ken, onderwijs en in de sociaal
ekon «mi se he verhoudingen. 

Ken interpellatiev erzoek werd 
ingediend door kamerlid Baby-
Ion tot de minister van het Open
baar Ambt en 1'oerisme over het 
uitblijven van een doelmatig ge
richte toeristische politiek in 
België, die vooral de vlaamse 
toeristische nijverheid schade be
rokkent. 

Bij de stemmingen stemde de 
^•.l^-kamerlraktie ja betreffende 
het amendement Copée (gelijk 
loon voor mannelijke en vrouwe
lijke werknemers), eveneens wat 
de goedkeuring van het verdrag 
inzake instelling van een Bene-
lux-gerechtshof betrof en even-
een.s pozitief wat het wetsont
werp tot wijziging van de be
sluitwet van 2,3 dec. 1914 betref
fende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders aangaat. De 
V.l'.-traktie stemde eveneens ja 
voor het wetsvoorstel betreffen
de de toepassing van de sociale 
zekerheidswetgeving op de spoit-
beoefenaars en inzake het wets
ontwerp tot vaststelling van een 
zeker verband tussen de pen
sioenstelsels van de openbare 
sektor en deze van de privé-sek-
tor. 

Kamerlid Matthcyssens interpel
leerde de ministers van Finan
ciën en Openbare Werken over 
het tekortschieten van de rege
ring tegenover de slachtoffers 
van de tornado op 25 juni jl. te 
Oostmalle. Zijn kollega Lootens 
sloot zich daarbij aan vvat de ge
troffenen van de Westhoek be
treft. 

tegenaanval. Het is ontmoedigend voor 
de franstalige Brusselaars, want al hun 
argumenten worden doorgelicht en be
lachelijk gemaakt. 

Voor het overige werd woensdag het 
wetsontwerp betreffende het uitgesteld 
loon in de landbouw behandeld. Dat 
braicht de verslaggever Lagae, een van 
de ernstige C.V.P.-senatoren, op het po
dium : een te Leuven gekozen West-
Vlaming. Voor de ontspanning zorgde 
nu senator Van Laeys, de oostvlaamse 
notaris, die zeer uitvoerig zijn amende
menten verdedigde. Daar hij zijn amen
dementen alleen ingediend had kon er 
niet over gestemd worden ro niemand 
ze steunde. Jorissen toonde zich de goe
de ziel. 

« DLjvwijls genoeg alleen gestaan orri 
niet te simpatizeren met een eenzaat » 
gaf hij als kommentaar. De amende
menten werden toch verworpen. 

Een tipisch spelletje werd dan opge
voerd. De helft der senatoren was niet 
aanwezig. Dit zou bij de stemming ge
bleken^ zijn. Daarom probeerde men 
het debat te rekken tot na vijf uur om
dat na vijf uur nooit gestemd wordt, 
tenzij vooraf meegedeeld op de agenda. 
Ook de socialistische oppozitie deed 
mee aan het spelletje, want er waren er 
nog slechts 3 aanwezig, naast 7 P.V.V.-
ers en 20 C.V.P.-ers. 

De senaat is nog niet ingereden.» 

Kameilid Schiltz woonde de ver. 
gaderingen van de kamerkom
missie voor Tewerkstelling en 
Arbeid bij, kamerlid Leys deze 
van de kommissie voor Justitie. 

Bij de bespreking van het wets
ontwerp inzake pensioenstelsel 
verdedig<le de heer Van der Eist 
een amendement, waarmee hij 
een terugkeer tot de oorspronke
lijke en door de senaat vroeger 
goedgekeurde tekst beoogde. Het 
ging hier om het herstel van in 
hun pensioenrechten getroffenen 
van de repressie. Bij de stem
ming onthield de vlaamse C.V.P.-
fraktie zich bij een tekst, die ze 
vroeger zelf had goedgekeurd. 

ONZE 

HET 
PARLEMENT 

Kamerlid Van Leemputten dien
de een interpellatie-verzoek in, 
gericht tot de minister van Bin
nenlandse Zaken over de zware 
incidenten te Oudenaarde op 26 
november jl. 

Kamerlid Van der Eist vertolkte 
zakelijk en scherp het V.U.-
standpunt bij de bespreking van 
de Kijksmiddelenbegroting 1968. 
Hij nam ook deel aan de kom
missievergaderingen voor Euro
pese Zaken, Financiën. Buiten
landse Handel en Technische Bij
stand en Grondwetsherziening. 

• Volksvertegenwoordiger L e y s 
woonde de kommissievergade
ring Binnenlandse Zaken en .Tus-
titie bij. 

Kamerlid Babvlon diende een in-
terpellatieverzoek in, gericht tot 
de minister van Binnenlandse 
Zaken over de houding van de 
rijkswacht bij incidenten. 

Schriftelijke vragen werden ge-
.steld door kamerleden Anciaux, 
Babyion, Coppieters, H. Goe-
mans, Schiltz en Levs. 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN M A N ! 

i 
Over de juiste cijfers van de aktie S.O.S.-Honger hoort men verdacht weinig. Zo hebben we een 
levendige belangstelling voor de opgehaalde sommen per provincie. En die cijfers komen maar 
niet... Is het wellicht omdat al te duidelijk zou blijken, dat de Vlamingen drie maal zo mild steun
den als hun waarde waalse landgenoten ? Minister Toussaint i foto hierboven) deed alsof het an
dersom was : zijn bedankingswoordje aan de organizatoren van (fe kampanje was uitsluitend 

Frans... 

559 MILJOEN REZERVE 

Het K.B. 4 april 1960 voor
zag in de financiering van het 
« Fonds voor scholing, omscho
ling en sociale herscholing van 
minder-valieden » door een 
heffing op de premies Burger
lijke Aansprakelijkheid van au
to-verzekeringen, een heffing 
op de premies van de verzeke
ring tegen arbeidsongevallen 
en door bijdragen van de ver
zekeringsmaatschappijen. 

Uit een antwoord van de mi
nister van Sociale Voorzorg op 
een vraag van volksvertegen
woordiger dr. R. Van Leemput-
ten blijkt het volgende : 

Van 1960 tot 1966 heeft dit 
fonds (dat ondertussen van 
naam veranderde) ontvangsten 
geboekt voor een totaal be
drag van 964 miljoen, terwijl 
de werking tijdens dezelfde ja
ren een uitgave vergde van 405 
miljoen. 

Anders gezegd, dit fonds is 
er in geslaagd van 1960 tot 1966 
een rezerve aan te leggen van 
niet minder dan 559 miljoen fr. 
Wil dat zeggen dat er te weinig 
minder-valieden zijn en dat 
voor de bestaande alles reeds 
werd gedaan wat mogelijk 
voor deze mensen kon gedaan 
worden ? Of is de aanslag-voet 
doodgewoon hoog ? 

GEWESTPLANNEN EN 
STREEKSTUDIES 

Omdat openbare besturen 
organizaties en zelfs partiku-
lieren bij herhaling het verlan
gen uiten de in opdracht van 
het Ministerie van Openbare 
Werken opgestelde streekstu-
dies op grote schaal te mogen 
verspreiden, vroeg volksverte
genwoordiger dr. R. van Leem-
putten aan de minister onder 
welke voorwaarden zulks zou 
kunnen geschieden. 

De minister van Openbare 
Werken antwoordde dat zijn 
departement over het auteurs
recht over deze studies be
schikt, omdat deze in opdracht 
van het ministerie werden op
gesteld. Hij onderzoekt op dit 
ogenblik de mogelijkheid de 
streekstudies te koop te stel
len, hetzij volledig, hetzij in de 

vorm van eea vade-mecum. 
Voor de uiteindelijke gewest
plannen, die het eindpunt zijn 
van de geweststudies, zal de
zelfde werkwijze worden ge
volgd als voor de streekstudies. 

VERKEERSBELASTING 
EN DECENTRALIZATIE 
Handelsvennootschappen met 

verschillende eksploi tatie-zetels 
mogen de verkeersbelasting 
betalen ten kantore van de ge
meente (dikwijls de brusselse 
agglomeratie) waar zij hun 
maatschappelijke zetel hebben. 
Zij dienen dan ook de gemeen
tebelasting op de motorvoer
tuigen in die gemeente te beta
len. Dit heeft voor gevolg dat 
in veel gevallen de brusselse 
agglomeratie de gemeentebela
sting opstrijkt, terwijl andere 
gemeenten moeten instaan 
voor het onderhoud van de we
gen. 

Volksvertegenwoordiger dr. 
R. van Leemputten suggereer
de de minister van Financiën 
een wijziging aan de bestaande 
reglementering in overweging 
te nemen. Deze antwoordde 
dat de administratie der direk-
te belastingen de mogelijkheid 
onderzoekt om de inning van 
de verkeersbelasting op de au
tovoertuigen te vereenvoudigen 
en dat zij niet zal nalaten bij 
deze gelegenheid het door de 
h. Van Leemputten gedane 
voorstel aandachtig te bestude
ren. 

We hopen dat van de gele
genheid gebruik zal gemaakt 
worden om de belasting-op
brengst te geven aan de bestu
ren die de desbetreffende kos
ten dienen te dragen. 

KURSUS NEDERLANDS 
IN BUENOS-AiRES 

De belgische ambassade te 
Washington organizeert een 
kursus Nederlands voor kinde
ren van landgenoten die bij in
ternationale organismen of bij 
de ambassade zelf werkzaam 
zijn. Ook amerikaanse kinde
ren zouden deze kursus volgen. 

« De Schakel », maandblad 

van de Vlamingen in Argenti
nië, wees in fiet mei-nummer 
van dit jaar op de wenselijk
heid een soortgelijke kursus 
in te richten te Buenos Aires. 

Volksvertegenwoordiger dr. 
R. Van Leemputten vroeg de 
bevoegde minister of deze het 
niet wenselijk achtte het ini
tiatief van Washington uit te 
breiden tot de wereldcenti'a 
waar een belangrijk aantal Vla
mingen wonen, bv. te Buenos 
Aires. 

De minister antwoordde dat 
de kwestie van het nederlands 
onderwijs in het buitenland 
door zijn departement met veel 
belangstelling wordt gevolgd. 
Zijn diensten trachten te hel
pen, vooral met boekenmateri-
aal. De subsidie aan Washing
ton verleend, dient echter be
schouwd te worden als 'n eks-
perimentele proefneming. Pas 
na grondige studie van het pro
bleem zal een principiële be
slissing i.v.m. het nederlands 
(en het f rans) onderwijs in het 
buitenland kunnen genomen 
worden. Een oplossing wordt 

gezocht in de richting van de 
kursussen per briefwisseling 
die door het ministerie van Na
tionale Opvoeding en Kuituur 

eorganizeerd worden. 

KURSUS NEDERLANDS 
TE STOCKHOLM 

In « Ons Erfdeel » van sep
tember jl. had dr. Jaap de 
Rooy de wens uitgedrukt dat 
een derde (part-time) leer
kracht zou aangeworven wor
den voor het onderwijs van 
het Nederlands aan de univer
siteit van Stockholm. Men had 
een kandidaat gevonden — een 
Zweed die het Nederlands vol
ledig beheerst — maar er wa
ren geen geldmiddelen voor
handen om die leerkrachten te 
betalen. " ' 

Hierover door volksvertegen
woordiger dr. R. Van Leemput
ten ondervraagd, antwoordde 
de minister van de Nederland
se Kuituur dat de belgische 
staat niet kan tussenkomen in 
de bezoldiging van buitenland
se leerkrachten belast met een 
kursus Nederlands aan een 
buitenlandse universiteit. Wel 
kunnen boeken en didaktisch 
materiaal voor de lektoren Ne
derlands (en Frans) in het bui
tenland door de direkte Inter
nationale Kulturele Betrekkin
gen van het ministerie van Na
tionale Opvoeding en Kuituur 
worden toegezonden. 

SIMULTAAN
VERTALING 

In de weergave van een par
lementaire vraag van senator 
Jorissen over de wenselijkheid 
een simultaanvertaling in de 
zittingen van de brabantse pro
vinciale raad te organizeren 
sloop een vergissing. Deze si
multaanvertaling bestaat reeds 
in de algemene vergadering. De 
vraag was of een dergelijke 
vertaaldienst ook in de kom
missievergaderingen zou kun
nen fungeren. Overigens heeft 
ons V.U.-provincieraadslid F. 
Van Droogenbroeck reeds her
haaldelijk deze leemte aange
klaagd. Hij kreeg steeds tot 
antwoord dat de instelling van 
sen vertaaldienst om budgetai-
re redenen niet mogelijk zou 
zijn. 

Welke argumentatie men 
slechts als een uitvlucht kan 
beschouwen. Daaiom is het 
aandringen van onze senator 
en ons provincieraadslid ver
antwoord. 

ROTEM 
Senator Jorissen stelde aan 

de ministe' >'an Ekonomische 
Zaken volgende vraag : 

Meer dan voor Luik en He-
aegouwen zijn nieuwe indu
strieën noodzakelijk in het lim-
burgse Maasland. Niet alleen 
heeft die streek met zware om-
schakelingsmoeilijkheden te 
maken, doch het geboortecij
fer ligt er zo hoog dat jaarlijks 
een groot aantal jonge arbeids
krachten op de markt komt. 

Enkele maarden geleden 
kondigde de minister voor die 
streek de vestiging van een 
groot duits kompleks van 
scheikundige nijverheden aan 
te Rotem. De vestiging stond 
zo goed als vast. De investerin
gen zouden 1 miljard 340 mil
joen bedragen en er zouden 
2.400 nieuwe arbeidsplaatsen 
in het leven worden geroepen. 
De senator vroeg hoever de 
stand van zaken was. 

Het antwoord luidde, dat 
volgens de inlichtingen het 
pricipe van de aangekondigde 
belangrijke vestiging in Rotem 
stellig behouden blijft. 

Het ging hier trouwens om 
een investeringsprogramma, 
dat over vijf jaar loopt. De 
promotors hadden aan dit in
vesteringsprogramma de laat
ste hand gelegd. Later onder
zochten zij de meest passende 
financieringsvormen. Volgens 
de laatste gegevens vorderden 
deze onderhandelingen goed, 
zodat mocht worden verwacht, 
dat na de regeling van deze fi
nanciële aspekten de definitie
ve beslissing spoedig zou val
len. 

Dit programma zou, steeds 
volgens de minister door de 
belgische maatschappij met de 
inbreng van buitenlands kapi
taal worden verwezenlijkt. 

Men zal zich herinneren dat 
zeer onlangs een gelijkaardige 
inlichting van dit departement 
op louter veronderstellingen en 
zoals later bleek op valse gege
vens berustte. Men dient dus 
ook dit bericht met voorbe
houd op te nemen. 

RTERS ALLIED POWER! 
IPT~™| 

De hoogsie gezagstnsiaiine van 
NAVO-gebouwen te Caciean De 
België een nieuw hoojdk\'iai iier 

ae N \.vu, net muitaii Loniitee, was onlangs te gast in de nieuwe 
heren drukten hun tevredenheid uit ovet de rekordtijd, waarin 
heeft gebouwd. En zeggen, dat het zolang duurt om Leuven-Frans 

verhuisd te krijgen ! 
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DWARSDRIJVER OF APOSTEL? 
Terwijl de eerste schok van de pond

devaluatie is verteerd — zij het minder 
in Engeland dan elders, waar Wilson 
•wel de Labourpart i j achter zich kreeg 
doch zware kritiek in pers en bij pu
bliek moet oogsten mitsgaders nog een 
zware tussenti jdse verkiezingsneder
laag moet inkasseren — heeft de Gaulle 
zijn als bom aangekondigde perskonfe-
rent ie gehouden. Zoals verwacht hand
haaft de Gaulle zijn veto tegen Enge
land, welks « europees » verleden hij 
niet naliet nuchter en medogenloos uit 
de doeken te doen. Hij kon zijn verzet 
tegen spoedige en totale integratie van 
Engeland in de E.E.G.-familie t rouwens 
spijzen mei het verslag Rey en met de 
re?ds gekende bezwaren, dat een engels 
l idmaatschap nu de E.E.G. zou ont-
vnch ten . Ten behoeve van de E.E.G. 
legde de Gaulle een listige liefdesver
klaring af : het komt er op neer dat 
Frankr i jk als het ware met geestdrift 
de westcuropese tol-unie zal helpen ver
wezenlijken. Frankri jk schijnt zijn slag 
tegen Engeland te hebben thuisgehaald 
en zo wordt het ook « over the Chan
nel » aangevoeld. Het doekje voor het 
bloeden bleel in de Gaulle's optiek di
verse vormen van associatie « waarover 
kan gepraat worden » maar meer niet, 
dus zeker niet over de onderhandel ing 
tol l idmaatschap De Gaulle zette trou-
•wens door met een aanval op de dol
lar als mternat ionaal betalingsmiddel 
en de oxerspoeling van de mark t (voor
al de europese invester ingsmarkt , 
v.aar\ . in het aantal dollars volgens de 
Gaulle nagenoeg overeenstemt met de 
surplusse'n in de amerikaanse beta
lingsbalans) daarmee duidelijk bevesti

gend wat zich reeds op de goudmark t 
onder franse impuls had voorgedaan na 
de ponddeyaluat ie en aan welke bewe
ging nu een einde is gekomen door een 
betrekkeli jk herstel . 

Deze redenering zal ni^t nalaten m-
di-uk te maken al is het de vraag of de 
Gaulle in staat is de dollarpozitie aan 
te tasten. De ekonomische macht van 
Frankri jk laat toe dit te betwijfelen al 
is de ponddevaluatie geen versterking 
van de dollarpozitie. Nog op een ander 
vlak ging de Gaulle anti-anglo-ameri-
kaans te werk : Kanada. Hij zei, da t 
frans Kanada zich moet vri jmaken, wat 
nee ikomt op een beammg van het stre
ven van de franskanadese secessioni-
sten. Deze passus in de perskonferent ie 
was goed georkestreerd met wat in Ka
nada zelf gebeurde : daar sprak een 
« staten-generaal » van de fransspreken-
den in Kanada zich voor de onafhanke
lijk uit. Kan men de reprezentativi tei t 
van deze « staten-generaal » aanvech
ten, het « Quebeq libre » maakt zijn 
weg, in februari a.s. zullen de provinci
ale eerste mmis te rs op uitnodiging van 
de federale regering zich beraden over 
de toekomst van de kanadese staat . 
Dat de Bri t ten de Gaulle's volharding in 
zijn inmenging in hun (?) aangelegen
heden overzee dubbel pijnlijk aanvoe
len na het frans veto tegen Engeland en 
na de nauwelijks verscholen franse te
vredenheid over de « val » van het Pond 
ligt voor de hand. 

De Gaulle gaat hardnekkig zijn eigen 
weg, zo irans-europees mogelijk en met 
het tasten naar s teun bij de Sovjet
unie , terwijl zijn « hernieuwde » par t i j 
te Rijsel een nieuwe marsr icht ing pro-

klameerde, anti-kommunist isch (wat 
een frans blad deed schrijven : « Het 
komt er echter op aan in het buiten
land niet te doen wat men in het bin
nenland wil vermijden doch door de 
bui tenlandse polit iek in de h a n d 
werkt »). In hoever het gezwaai met de 
« deelneming in de winst » (het gaullis-
me was vorig weekend bepaald ekono-
misch, financieel en sociaal geïnspi
reerd) het bij de franse massa zal doen 
is nu de vraag. De linkerzijde is intus
sen weeral op zoek naa r een gemeen
schappelijk min imumprog ramma . De 
weerslag van de Gaulle's verklaringen 
was in gans het Westen onverdeeld af
wijzend. 

Het tweede belangrijk punt in het in
ternat ionale gebeuren was naast de 
overs t romingsramp in Portugal, het» 
lanceren v-an een nieuwe amer ikaanse 
maansatell iet , de aankondiging van een 
nieuwe kommunis t ische top. enz. de 
zaak Cyprus. Met man en macht zette 

Amerika zich in, om een mogelijke oor
log a ldaar in de kiem te smoren. Was
hington wil na het volproppen van 
Egypte met Sovjet-oorlogsmateriaal 
geen tweede Sovjetbazis in het middel
landse zeegebied laten ons taan via Tur
kije, dat vanwege Moskou aanmoedi
ging op aanmoediging kreeg. Vermoe
delijk komt het niet to t vechten, wel 
tot een bevriezing, de tweede naast de
ze van het joods-arabisch geschil in di t 
gebied. Tot de volgende opflakkering 
in een dezer vuurhaarden . Het Sovjet-
opdringen in de Middellandse Zee li jkt 
in tussen niet meer te stuiten, het « ma
re nos t rum » wordt meer en meer een 
gemeenschappeli jk oost-west-bezit, 

waar ook Franki jk poogt de verloren 
gegane invloed ten koste van de Anglo-
amer ikanen te herwinnen. Deze gesple
tenheid, en belangstri jd en tegenstellin
gen staan een grondige oplossing op 
Cyprus en in het Midden Oosten ten 
enen male in de weg. 

De haven van Kurenia op Cyprus met de oudt. ,^^,uigsburg, vroegei onbuict:in
baar tans van weinig militair nut in een eventueel konflikt. 

KOTS NATIONALISME 
In'Hiii noNciiibcr deed / u h te Hiinulton 

bij (;iasgo\\ een eigenaardig \erschijnsel 
voor. Bij een tussentijdse verkiezing 
\yerd er de 38-jarige advokate Winifred 
Ewin, moeder van drie kinderen, elegant 
en \vell)e.si)raakt. \erkozen in het Lager
huis, op de lijst van de Scottish National 
Partv (.S.N.P.). Hamilton had bijna 50 
jaar tang steevast Labour gekozen en nu 
was daar die aardverschuiving. Men 
vN-eet het aan het absenteïsme van de 
Labotirkiezers, die ontevreden zijn over 
het bewind van Wilson en velen be
schouwden deze S.N.P.-overwinning als 
een eendagsvlieg. Men kan er ook geen 
delinitieve besluiten aan vast knopen, 
maar hel is toch zo dat er indien er geen 
scholse nationalistische partij zou ge
weest zijn de konservatieven óf de libe
ralen normaal de zetel hadden in de 
w acht gesleept. Er is echter een nationa-
hsti.sche partij, die de laatste jaren be
stendig aan leden wint en er momenteel 
to.OOd ingeschreven heeft, wat voor een 
kleine partij lang geen onaardig getal 
is. Onder deze leden bevinden zich reeds 
.gewe/cn konserx atieven en liberalen, zo
als bij vb. de gewezen liberale lagerhuis-
afgevaardisde en TV-speaker I lulovic 
Kennedv, die enkele tijd geleden volgen
de merkwaardige verklaring ten beste 
gaf : « \ a het uiteenvallen van het britse 
imperium — een gebeurtenis die velen 
van ons nog niet zo lang geleden voor 
onmogelijk hielden — zullen we getuige 
ziin \an de verbrokkeling van het Vere
nigd Koninkrijk, een gebeurtenis die de 
meeste mensen vandaag als ondenkbaar 
voorkomt ». Wij hebben maanden gele
den in de/e rubriek een zelfde beden
king gemaakt en brachten ze m veibanrt 
met de europese integratie. Het is toch 
opvallend dat nanrmate de europese ge
dachte veld wint ook het volkse nationa
lisme veld wint. omdat een verenigd 
Europa slechts leefbaar en werkelijk 
euripees kan zijn door de politieke een
heid in de volkse verscheidenheid. Nu 
ook Engeland enerzijds het uiteenvallen 
van zijn wereldrijk moet akteren en an
derzijds sleriifs het opgaan in de euro

pese familie als oplossing voor zijn no
den kan nastreven stellen we (alle om
standigheden in acht genomen) ook in 
dit land een soort volksnationalLstisch 
reveil vast. De engelse partijleiders doen 
er zich wel met gemeenplaatsen van af, 
doch dat kennen we ten onzent ook. De 
feiten stellen trouwens deze traditionele 
partijleiders de jongste jaren bijna siste-
matisch in het ongelijk. Bij ons spreekt 
een Lefèvre de zelfde taal ten opzichte 
van de Volksunie als een Edward Heath 
ten opzichte van de schotse nationalisten 
(They are flower people) of de Labour-
minister voor Schotland in het kabinet 
Wilson, William Ross : « De S.N.P. is 
slechts een schijnpartij •». 

Nu is het zo dat er wel een ministerie 
voor Schotland is, echter zonder eigen 
p'arlement. Dit parlement hield kort na 
de vereniging van het koninkrijk Schot
land met het koninkrijk Engeland in het 
begin der 18e eeuw op te bestaan. Sinds 
lO.'̂ O bestaat het Scottish Office te Edin
burgh, dat o.m. autonoom kan beslissen 
in onderwijs- en gezondheidsaangelegen-
heden. Maar de bevoegdheid van dit 
«ministerie > is zeer beperkt en over het 
algemeen wordt het in Schotland als de 
slaafse spreekbuis van Londen be
schouwd, waar men doorgaans weinig 
aandacht over heeft voor de schotse pro
blematiek. Zo zei onlangs de schotse libe
rale leider Grimond dat het St. Andrews 
House « toch maar dient beschouwd te 
worden als de zetel van een koloniale 
goeverneur, stijl 1900 >. 

Dat duidt niet op een eendagsontevre-
denheid, een louter partijpolitiek kon-
junktureel verschijnsel. De malaise in 
Schotland gaat dieper. Deze malaise 
droeg samen met het karakter van de 
S.N.P. bij tot haar zege. In Schotland is 
men al lang ontevreden over de geringe 
steun van Londen voor de infrastruktu-
rele problemen van Schotland, over het 
feit dat het aantal werklozen er het 
hoogst is van gans het land en tegen 
welke kwaal Labour noch Torv iets on
derneemt. Het aantal inwoners daalt 
langzaam ingevolge uitwijking. De S.N.P, 

beweert dat Schotland jaarlijks 18 mil
jard fr. aan de « gemeenschapijelijke 
kas » betaalt zonder ekonomische tegen
prestatie (hoofdzakelijk naar verluidt 
omdat de schotse industrie te weinig op
drachten voor het leger krijgt). Andere 
cijfers, die dan weer relatief zijn doch 
niettemin tot de verbeelding van de kie
zer spreken : de schotse wisky, opgesla
gen in de kelders van « het land der ge
ruite rokken » vertegenwoordigt de 
waarde van de gezamenlijke goud- en 

deviezenvoorraad van de bank van Enge
land. 

Dit staaltje van vergelijkingskunst 
.stamt uit het propaganda-jargon van de 
Scottish National Party. Dit geeft met
een een idee van deze partij : het gaat 
hier niet om romantische nationalisten, 
die alleen maar zouden dromen van een 
eigen taal en van eigen folklore, doch 
integendeel een aantrekkelijk sociaal 
programma aanbieden. Vandaar dat de 
afvloei van ontevreden Labour-kiezers 
in Hamilton niet alleen verklaarbaar is 
door ontevredenheid over Wikson en 
door absenteïsme doch ook omdat de 
S.N.P. deze linkse kiezers een elektorale 
uitwijkmogelijkheid schenkt, die ze bij 
ontstentenis van een dergelijke partij 
niet zouden hebben, met als tegenstan
ders slechts de Konservatieven of de Li
beralen. Dat de S.N.P. een links georiën
teerde volksnationale partij is zal wat 
dit links betreft geen toeval zijn als men 
weet dat Schotland uiteraard een sterke 
socialistische aanhang vertoont en een 
sterke liberale inslag (de helft der libe
rale lagerhuisleden stamt uit Schotland). 
In hoever Hamilton voor Labour een 
verwittiging zal zijn, om meer rekening 
te houden met de schotse ontevredenheid 
zal de toekomst moeten uitwijzen. La
bour zal er mettertijd niet aan kunnen 
voorbijgaan, om diverse redenen. Schot
land heeft uiteraard een sterk eigen be
wustzijn (eeuwenlange zelfstandigheid) 
het dringt steeds luider op grotere auto
nomie aan. Beide elementen weet de 
S.N.P. handig in haar programma te ver
werken. Taktisch en strategisch gezien 
eist deze S.N.P. wel het volle pond : een 
eigen schotse buitenlandse politiek met 
vertegenwoordiging in de U.N.O., een 
eigen onderhandelaar tegenover de 
E.E.G.. eigen leger (uiteraard nauw met 
het engelse leger verbonden), een eigen 
munt, eigen belastingsstelsel doch een 
tol-unie met Engeland en ten slotte lid
maatschap in het Gemenebest onder de 
britse kroon. 

Dat klinkt boud en onreali.stisch. Maar 
zoals zo vaak passen de schotse nationa
listen de oude wijsheid toe : veel eisen 
om weinig te krijgen. Dit extreme pro
gramma zal niet nalaten de andere par
tijen tot toegevingen aan de schotse 
eisen te dwingen, zonder dat daarom de 
totale autonomie in het bereik komt. 

K.V.B. 
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MAKARIOS ^ 

VOORBIJGEZIEN 
De spanning om Cyprus kan 

men ook naast andere elemen
ten als zo vaak herleiden tot 
persoonli jke tegenstellingen. 
Het is al lang geweten dat de 
Cypriotische prezident , aar ts
bisschop Makarios en gewe
zen verzetsheld en grieks gene
raa l Grivas mekaa r niet kun
nen luchten en er tegenstri jdi
ge opvatt ingen op nahouden . 
Makarios wil zo lang mogeli jk 
een soort onafhankelijk Cy
p r u s , Grivas wenst Enosis , her
eniging met Griekenland. De 
jongs te onlusten worden t ans , 
op rekening van Grivas ge
schreven, die vrij vlug ont
slag als hoofd van de Cyprio
t ische s t r i jdkrachten heeft ge
kregen. Makarios prest ige 
kreeg ook een klap, omdat de 
p ro te s t e rende Turken zich niet 
to t hem doch rech ts t reeks t o t ' 
Atene wendden . Daar m a a k t e 
de mil i taire regering t rouwens 
d a n k b a a r gebruik van de nieu
we « Cyprus-krizis », om in 

Zwemmend achter zijn uitrusting — op rubbervlot — steekt 
stroom over in Ztitd-Vietnam, waar de oorlog m 

deze amerikaanse negersoldaat een 
edogenloos voortwoedt. 

HOESSEIN 
Welke slechte eigenschappen men Jy>rda-

nié's kleine koning ook toeschrijft, één 
deugd kan men hem niet ontzeggen : de 
man heeft moed. Anderen, die in dezelfde 
omstandigheden zouden leven als hij, zou
den al lang de Jianden in de schoot heb
ben gelegd, hun kajAtalen naai het buiten
land verhuisd en ergens aan een zonnige 
kust de ge7ioegens van het dolce jar niente 
boven de amblsplicht in Amman verkozen 
hebhen. Hoessein is nooit bang geweest van 
marsjanderen, scfiipperen en laveren, maar 
als de jK>od aan de man komt blijft hij toch 
maar netjes slaan xoaar hij moet staan. 

Dat kan eigenlijk alleen hén verwonde
ren, die de geschiedenis van zijn stam en 
zijn land (voo)zovei tussen beide enig ver
schil is) niet kennen. 

Tijdens de eerste wereldoorlog vocht de 
Hasjemieten-koning Hoessein, overgioot-
vader van de huidige Hoessein, afstamme
ling van de pivfeet Mohammed, grootsjetief 
van Mekka en Medina, aan de zijde van 
de geallieerden. Hvessein koos de kant der 
Biilten met zijn beroemd Arabisch Legioen 
onder sir Lawience, omdat hij de Arabie
ren wou bevnjden van de 400 jaar duren
de turkse oveiheersing. Op de puinen Tan 
het turkse imperium wilde hij een groot 
arabisch rijk van de Libanon tot aan de 
Indische Oceaan oprichten. 

Sir Lawrence stelde zich bij de Bedoelen 
en leider garant voor Engelands akkoord 
met deze plannen. 

Eens te meer echter deed het < perfide 
Albion > zijn reputatie aller eer aan : nog 
tijdens de CKrlog verdeelden Fransen en 
Engelsen onder mekaar het arabisch land 
en door de Balfour-verklaring werd aan 
het zionisme de beslissende koncessie ge
daan die sindsdien het Midden Oosten tot 
een der onrustigste hoeken van de wereld 
heeft gemaakt. De hasjemietische bondge
noten werden door de geallieerden met een 
aalmoes de woestijn ingestuurd : Hoessein-
zcfon Feisal kreeg Irak, Hoessein-zoon Ab-
dallah moest vrede nemen' met de barre 
zandvlakten rondom Amman, die hoop en 
al 400.000 Dedoeinen tot onherbergzame 
zwerf ruimte dienden en waar voor de rest 
niets te vinden was. 

Het was overigens Winston Churchill die 
het onleefbaar Abdallah-koninkrijkje op de 
kaart uittekende, waarbij hij de turkse gar
nizoenstad Amman als « hoofdstad > aan
duidde. 

Abdallah dreigde na de fongsle wereld
oorlog het voornaamste slachtoffer te wor
den van de oprichting van de slaat Israël. 
Hij voorkwam dat op een wijze, die de be-
doeinse erfmassa in zijn blo''d duidelijk ver
ried : na eerst met de Israeli's overeengeko
men te hebben « dat geen van beide par
tijen belang had bij de uitroeiing van de 

andeie >, deed hij daarna toch zijn Ara
bisch Legioen marsjeren in een poging X3m 
het hem toegezegde Palestina helemaal te 
veioveren tijdens de eerste joods aiabisclte 
ooi log van 1948. Zijn troepen bezeilen de 
grenzen die tot voor de jongste veldtocht 
nog golden en meteen was, ondanks het 
buts verraad, het emiiaat vcx>r het eerst 
een min of meer leefbaie slaat geworden. 
Cisjordanié boodt méér mogelijkheden dan 
het oorspronkelijke woestijnland en Jeru
zalem (ook voor de Arabieren een heilige 
stad!), waarvan het oude deel onder Jor
daans gezag kon gelKmden worden, deed 
heel wat toeristendeviezen in hel land vloei
en. Jordanië erfde echter, naast de verde
ling van Jeruzalem, nog een andere belang
rijke schadepost van de eerste israélische 
ooi log : de paleslijnse vluchtelingen. Niet 
alleen vormden deze vluchlelingen een eko-
nomisch probleem, maar daaienboven ke
ken de beschaafder en ondernemender pa
leslijnse Arabieren nogal minachtend neer 
op de Bedoeïenen uit Amman, die ze tegen 
hun zin als hun heersers moesten erken
nen. 

In 1951 werd Abdallah ^or een pales
lijnse Arabier te Jeruzalem vermoord. De 
toen 15-jarige Hoessein ontsnapte ternau-
werdood aan de aanslag : een rtvolverko-
gel ketste af op zijn eretekens. 

In 1953 volgde Hoessein zijn geestes-
zwakke vader Tatal op. Hij was een ver
gulde playboy, die zijn dagen besteedde aan 
plezier in de buitenlandse luxe-badsteden 
en zijn aandacht verdeelde tussen sportwa
gens en knappe meisjes. Geleidelijk aan 
gloeide uit deze playboy echter het vastbij-
terlje dat we vandaag kennen. Hij leerde 
zijn les niet op een gemakkelijke manier. 
VKior de revolutionaire Palestijnen en de 
Nasser-volgelingen was hij < eert knecht 
van de C.I.A., een reaktionair ». Er wer
den verschillende pogingen ondernomen 
om hem te vermoorden : een poging met gif 
mislukte omdat Hoessein gealarmeerd werd 
door de dood van zijn paleiskallen. Een po
ging van Syrische Mig-piloten liep spaak op 
het feit dat Hvessein zelf een uitstekend 
vlieger is. 

Hij handhaafde zich, vaak op het randje 
en met de onmogelijkste en belachelijkste 
middelen. Tegenover Nasser bijvooi beeld 
zwaaide zijn houding voortdurend om van 
open vijandigheid tot spektakulaire verzoe
ningen. 

Tijdens de recente joods arabtsche oorlog 
was H>oessein hel enige arabische staats
hoofd dat zélf naar het front trok. Hij be
leefde er de ondergang van zijn Arabisch 
Legioen en legde dan maar de wapens neer. 
Feitelijk is hij het grote slachtoffer van de
ze oorlog : zijn land is terug ineengeschrom
peld tot het onleefbaar woeslijn-emirnni 
Amman. Maar onvermoeibaar trekt hij 
lans de wereld rond vm zijn zaak te beplei
ten. Een moedige dwerg op een mlkann 
en ergens ook een levend anachronisme. 

A.N. Tovano. 

Griekenland zelf de duim
schroeven nog wat nauwer toe 
te halen. In hoever echter de 
Cyprus-krizis Atene blijvende 
baat zou brengen is de vraag. 
Amerika en de UNO zetten 
t rouwens alle zeilen bij om een 
gewapend konflikt in de kiem 
te smoren met beschadiging 
dan van een paar reputat ies . 

BLIJVENDE HERRIE 
De « ops tand der klerken » 

in Tsjecho-Slovakije d u u r t 
voort. Het gaat liierbij niet om 
schrijvers of andere kunste
naars die het pr incipe van de 
kommunis t i sche s taat aanval
len, doch wel om vertegen
woordigers van de intelligent
sia die de staatsvoogdij op het 
scheppingsproces niet langer 
aanvaarden. In juli j l . lanceer
de de schrijver Ludvik Vaculik 
op het s ta tu ta i r kongres der 
tsjechische schri jvers een 
scherpe aanklacht tegen de 
huidige verhoudingen van de 
staat Omdat de tekst van deze 
rede in een bui tenlands blad 
verscheen werd Vaculik voor 
een par t i j kommissie gedaagd. 
Tani> verluidt dat hij in een 
schriftelijke verklaring zijn 
krit iek handhaaft . Omdat ook 
deze tekst in een bui tenlands 
blad verscheen werden sank-

ties tegen Vaculit geëist. H i j 
zal daarmee de zoveelste tsje
chische au teur zijn die met he t 
regime in zijn land over
hoop ligt. Dit kan slechts d e 
krizis der intellektuelen in h e t 
land, waa r de destalinizatie 
nooit van de grond geraakte , 
verscherpen. Met de intellektu
elen hebben de kommunis t en 
in elk geval lang niet afgedaan, 
in alle oosteuropese landen 
vormen ze een steeds scherper 
probleem, de Sovjet-Unie niet 
ui tgezonderd. 

AAN DE MEEST 
BIEDENDE... 

De boliviaanse regering is be
reid het dagboek van de on
langs neergeschoten Che Gue
vara aan de meest biedende t e 
verkopen. Het dagboek handel t 
over de gebeurtenissen in d e 
boliviaanse guerilla tussen no
vember 1966 en oktober 1967. 
Kor t na zijn exekutie begon
nen amer ikaanse uitgeverijen 
aanbiedingen aan de regering 
van La Paz te doen. Weldra 
schommelden deze aanbiedin
gen tussen 20 en 30.000 dol lar 
hetzij 1 en anderhalf miljoen 
fr. 

Van zijn kant d ruk te d e 
voorzit ter van de mil i ta ire 
rechtbank die Regis Debray 
moest oordaelen — hij kreeg 
tenslot te 30 jaar gevangenis — 
herhaaldeli jk de hoop uit d a t 
de regering hem het dagboek 
van Guevara zou « lenen », om
dat er in dit dokument bezwa
rende passages zouden voorko
men ten laste van Debray, die 
beweerde alleen als journal is t 
en niet als guerillero naar Bol-
livië te zijn gekomen. De «han
del in papieren» werd intussen 
voortgezet : nu heeft de rege
ring dagboekbladen van De
bray, in de gevangenis in be
slag genomen, bij het dagboek 
van Guevara gevoegd en beide 
dokumenten als een geheel te 
koop geboden. Daarop zou een 
franse uitgever reeds een aan
zienlijk bedrag geboden heb
ben. 

Hoe men ook over Guevara 
en Debray denke, hier s taat 
men voor een staaltje van sme
rige koehandel en halve chan
tage, meer en meer gebruike
lijk in de westerse uitgevers
wereld. Men denke maai aan 
de herrie rond Svetlana's Sia-
lin-brieven, om maar één pre
cedent te noemen. 

Ook in Laos woedt een oorlog, waarover minder dan over dié 
van Vietnam gesproken wordt. Een bijzonder aspekl van dezs, 
oorlog is het feu dat de talrijke grotten in Laos gebruikt worden 
door het opstandige « Vaderlands Front » dat <;amenwerkt mei' 

de Viel-Kung. Spelonkenoorloa. -̂  
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Dit jaar is het negentig jaar geleden dat de vlaamse s tudentenbewe
ging ontsond, althans officieel: de landdagen te Gent in 1877 betekenden 
het begin der nationale vlaamse studentenbeweging. 

Wat sedertdien met haar gebeurd is, grenst aan het tragische. Wat 
zij verwezenlijkt heeft, bezit historische betekenis Haar strijd, vaak o m 
het bestaan zelf, is heldhaft ig gewees t , niet alleen in het g ro te , maar ook 
in een veel moeilijker strijd in het kleine, elke dag. Wie nu, na jaren, de 
hele geschiedenis der b e w e g i n g over loopt en nagaa t wat zij presteerde, 
welke prachtmensen uit haar voortkwamen : d>e m o e t w e l toegeven dat 
zij een v o r m e n d e k rach t bezat die weinig of geen j eugdbeweg ing na haar 
hebben gehad. Deze kracht putte zij uit een ideaal dat zo breed o m zich 
heengreep en zo diep en blijvend nawerkte, dat het een heel leven kon 
zin en gestalte geven, hele generaties tekenen en tot het hoogste offer 
leiden. 

Aan het begin staat Rodenbach. Dit m o g e romantisch klinken : zei 
m e n niet dat Rodenbach voorbijgestreefd is door het realisme van de 

moderne jeugd ? Wie echter de betekenis van Rodenbach niet begrijpt, 
zijn droom niet vat, zijn romantiek niet aanvoelt , gaat aan de kern van 
de vlaiamse beweg ing voorbij. Rodenbach w^as het begin, en de beginda-
tum 1877. Wat is er, na 90 jaar, van de vlaamse s tudentenbeweging over
gebleven ? Er is geen Blauwvoeterie meer, geen A.Z.V.S. Organizato-
risch is de vlaamse studentenbew^eging, zoals die door Rodenbach werd 
opgevat, teloorgegaan. Er zijn pogingen gewees t o m haar n ieuw leven in 
te blazen. Mogelijk is een specifieke jong-studentenbew^eging in de huidige 
omstandigheden zo niet ongewenst of onmogelijk, dan toch minder ade-
kwaat, en is de formule van een a lgemene , nationale jeugdbeweging in 
de geest van Rodenbach (zoals die reeds vóór de oorlog werd opgevat) 
meer aangepast. 

Wanneer Vlaanderen in 1977 de honderdste verjaring der Blauwvoe
terie vieren zal, dan dient de vlaamse jeugd op de vraag « wat hebt gij niet 
ons werk gedaan '̂  » te kunnen antwoorden : Hier is h e t ! En dit « h e l » 
dient dan te zijn : een eigentijdse, maar door dezelfde idealen als voor
h e e n bezielde, sterke en vrije vlaams-nationale jeugd. 

UIT DE GESCHIEDENI 
Rocleiibdfh slaat aan het begin en nie

mand lieett beter en uitnodiger Roden-
badis dl oom getekend dan\'eischaeve. Maar 
aan heel dit west\laamse wonder, deze le-
oiientalie dei Vlaamse Beweging naai het 
algemene nationale doel bo\en alle taai-
politiek uit. zijn mensen en feiten \ooiaf-
gegaan zonder dewelke Rodenbach niet mo
gelijk zou geweest zijn. \Vi] kunnen in en
kele lijnen deze hele \oor geschiedenis niet 
schetsen. Wel moeten wij wijzen op twee 
belangrijke faktoicn. 

Vooieeist : de uitzondtilijke situatie, die 
in een iccks \an twee, diie geslachten men
sen met uitzondeilijke, bijna geniale gees
teskracht met elkaar in aaniaking biacht 
en de mogelijkheid schiep tol een geeste
lijke tiadil^e met uitzondcilijke genolgen 

en van buitengewone viuclitbaaihcid. In 
de eciste plaats was er Gezelle die met zijn 
weik — samen met dat van Conscience — 
nationaal impuls gaf aan de jong studen
ten, hoewel hij later meende in bedekte ter
men de Blauvv\oeieiie te moeten kiitizeien. 
Naast en na hem heeft Hugo Verriest, leer
ling \an Gezelle en nog steeds niet genoeg 
geschatte « piaeceptor Flandiiae » in zijn 
poësis- en retoiikaklas, en \ ooi al in dit 
« w'ondeijaar » met Rodenbach, Lienens, 
B I uwier, Adriaens e.a.m de gloed doen op
vlammen : « Eeitijds heeft er een nolk be
staan, edel en gioot, de wereld door be
kend ». Dat was geen taalgcleuter meer, 
dat was nationalistische belijdenis. 

In de tweede plaats en \ooibereidend tot 
het weik van Rodenbach, moeten wij de 

stichting vernoemen \an « De Vlaamsche 
Vlagge », voortgekomen uit de < Almanak 
voor de lerende jeugd van Vlaandeien », 
en waaivan Amaat Vyncke en Zeger Mal-
fait de stichteis en promotors waren. « De 
Vlagge » zou het eerste kon takt zijn tussen 
de kolleges, in West-Vlaanderen eerst, met 
de jongstudenten in andere gouwen daar
na. 

Vanuit het Klein Seminarie te Roeselare 
zou de stimulans uitgaan, die de vlaamse 
studentenbeweging zou doen ontstaan. Het 
werk van Conscience, dq oproep en de lei
ding van Hugo Verriest hadden heï ter
rein \ 001 bereid. In december 1872 hield 
Verriest zijn beroemde lezing over « Vlaan-
derens groot Verleden » in de « Bond der 
Westvlamingen ». « De Vlagge > drukte 

Jonge Taahiiendcn » met Pol de Mont die 
ook met de « Vlagge » in verbinding stond. 

Tijdens het nieiiwjaaisveilof greep de 
eerste inteiprovinciale bijeenkomst plaats 
te Puuis. Daar oppeiden Jan De Block en 
Pol de Mont reeds de mening, dat een al
gemene bond noodzakelijk werd. Het 
groetend aantal studentenbonden maakte 
een algemene oiganizatie onontbeerlijk. De 
Mont stelde zich via Zeger Malfait in ver
binding met Rodenbach. In 1876, het jaar 
dat hij naar Leuv en gaat, krijgt Rodenbach 
de redaktie van « De Vlaamsche Vlagge > 
in handen. Men is akkoord om een eerste 
studentenlanddag te houden : Rodenbach 
wil die in september, maar de vurige Amaat 
Joos uit Sint Niklaas drong aan op spoed, 
Er v\as echtei, zoals reeds gezegd, een bis-

• • « 

ze o\er, en de wekroep raakte in veler ge
moed de snaar der nationale fierheid. Ro
denbach hoorde Verriest, las de tekst in « de 
Vlagge ». Een paar maanden later, in fe
bruari 1873, sprak Veiriest voor een jeugd
vereniging over de vlaamse beweging, in 
dezelfde zin. Het flamingantisme groeide, 
ook in het Klein Seminarie, waar Lodewijk 
de Koninck kwam voorlezen uit zijn weik 
en waar Rodenbach zijn eerste gedichten 
voordroeg. Na de Paasvakantie grepen dan 
de gebeurtenissen plaats, die reeds zo dik
wijls werden verteld : Rodenbach die het 
Blauwvoetlied dicht, het feest van de waal-
se superior, Julius de Vos aan de deur ge
zet. Rodenbach zag de noodzaak tot een or-
ganizatie m. Hij erkende de propagandisti-
sdie waarde van lied en toneel; sprekersgil
den werden opgericht, die tijdens de vakan
tie oveial vlaamse toneelstukken gingen op
voeren. 

In het schooljaar 1875-1876 spitsten de 
verhoudingen zich toe. De spelersgilden 
werden ontbonden, prentjes van St. Lutgar-
dis en vlaamse brief hoofden moesten ver
dwijnen. Consciences boeken — en dan 
vooial < De Leeuw van Vlaanderen » — 
waren verboden lektuur. In december 1875 
dichtte Rodenbach zijn bekende « Nieuw-
jaaisgroet » : « O Broeders uit heel Vlaan-
deiland, ons bindt een trouwe Gildeband s. 

Dat was geen poëtische fraze, want reeds 
waien de eerste kontakten gelegd, en voor
al « De Vlaamsche Vlagge » had er veel toe 
bijgediagen het gevoel van saamhorigheid 
en de drang tot eenheid te veisterken. 

Met Nieuwjaar 1876 kwam dan een eei-
ste kontakt tot stand met het Waasland en 
Biabant. Want ook eldeis was het begin
nen te roeren. In Mechelen waren er « De 

Het overbekende Rodenhachstandbeeld 
te Roeselare laat nog steeds de blauw-
voet wieken... 

schoppelijk veibod in West-Vlaandeien 
voor jongstudenten om tijdens de vakantie 
bijeen te komen en v ei toningen te geven. 
Zij hadden met hun vlaamsnationale stuk
ken te veel sukses ! Toch ging de eerste stu-

-dentenbijeenkomst door : 300 jongstuden
ten en een tiental hoogstudenten uit Leu
ven kwamen bijeen te Gent, op de Vrijdag-
maikt, in een lokaal waar nu de socialis
tische burcht van « Vooiuit » staat. Ook 
voor flaminganten dus « historische bo
dem » I 

Vooizitters van de landdag waren Amaat 
Joos, Rodenbach, Pol de Mont, Jan de 
Block en Flor Heuvelmans. 

Op 5 september 1877 werd een tweede 
landdag gehouden, weer te Gent, in dezelf
de zaal. Rodenbach werd tot algemeen 
hoofdman verkozen en er werd besloten een 
tijdschrift uit te geven : « Het Pennoen ». 
De eerste algemene vlaamse studentenbond 
was gesticht! 

Rodenbach droeg op de eeiste zitting van 
de centrale laad een uitgebreid aktieplan 
voor. Deze romantikus en dichter bleek ook 
een merkwaardig - realistisch en nuchter 
organizator te kunnen zijn. De indeling per 
gouw, de gouwinrichting zelf, het hoofd
bestuur te Leuven in handen van hoge
schoolstudenten : het was een oigam/ato-
risch koncept dat vijftig jaar later in het 
A.K.V.S. nog efficient zou blijken. Niet 
slechts de geest maai ook de metode van 
Rodenbach bleken tegen de tijd bestand. 
Limburg, dat afzijdig was gebleven, weid 
nu bewerkt. 

Op de landdag te Gent v\ees Rodenbach 
in een zitting van de raad er — zeer lealis-
tisch — op dat de foimule der jaarlijkse 
landdagen een grote matei iele en ook fi
nanciële inspanning veigde. Daaiom werd 
besloten \ ooi taan alleen gouw dagen te hou
den ; « Het Pennoen » zou dan het ver
bindend element op nationaal vlak blijven. 

Rodenbach ^tieif in juni 1880. Het was, 
om het met Dosfel te zeggen, de genade
slag voor de eeiste algemene studentenbond. 

PER VLAAMSE STUDIE 
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Verliest kloeg : « Alles is sLil en dood. De 
oilden zijn dood. De spelersgilden zijn ver
boden. De leuergilden zijn versmacht. De 
studentenbonden en landdagen : weg en 
ver'̂ etcn. Het Davidsfonds is dood ». En 
dr. Van Sieenkiste herinnert zich : « Waar 
is de goede tijd van de Vlagge naartoe ? De 
tijd \ an Rodenbach ? ». 

Maar... er waren nog de mannen van de 
Swjoende Eede, een klein groepje die zich 
verbonden had de geest der Blauw^octerie 
te bewaren : \'eniest, Dcpla, notaris Per-
sijn, Bruwier e.a.m. 

Het zijn zij, die zowel met het woord als 
' met de daad (\ooral financieel) hielpen om 
de Vlagge recht te houden en de studenten
bonden weer op de been te brengen. In 
1885 werd het \'lagge-bestuur hernieuwd. 
In 1889 stichtte Robrecht De Smedt te Oos
tende de Klauwaertsgilde, die prompt ont
bonden werd. Maar in 1892 stak hij op
nieuw van wal met de St. Pietersgilde, en 
lijn voorbeeld \ond navolging : ook elders 
herrezen terug studentenbonden, zoals bij
voorbeeld te Poperinge « De jonge Kei
koppen » met Hilaire Allaeys. 

Robrecht De Smedt leidde van 1894 tot 
1897 de Vlagge en wist er opnieuw een ro-
denbachse geest in te blazen. Hij haalde 
zijn vriend Verschaeve over tot medewer
king, en schreef zelf onder de schuilnaam 
Herweg. 

Een poging tot hergroepering op natio
naal vlak greep plaats in 1891 : het nieuw-
opgerichte studentenverbond telde een vijf-

De centrale leiding zou berusten bij univer
siteitsstudenten, zoals ten tijde van Roden
bach. Dat betekende ook een nauwe samen
werking tussen het K.\'.H.V. en het A.K.\'.S. 

Achter de studentenleiders — zoals Spe-
leers en Callewaert — stonden een aantal 
gerespckteerde vooraanstaanden uit de 
Vlaamse beweging, die ook hun sporen in 
de studentenbeweging hadden verdiend : 
dr. Laporta, hoofdredakteur ^an « De Stu
dent », dr. Depla, van de « Swigende Ee
de » die « De Vlagge » (vooral financieel) 
rechthield, e.a.m. Achter hen stond ook het 
grote morele gezag van een Dosfel en een 
Verschae\'e. Dosfel sprak op menige gouw
en landdag; te Lichtcrvelde voor de West-
\'lamingcn, te Dendermonde op het Roden-
bachfeest in 1903, te St. Niklaas op de land
dag enz. 

De algemene organizatie kende een wisse
lend sukses. Tegenkantingen op de scho
len en in de parochies, verdachtmaking, ver
bod door de kerkelijke overheid van bijeen
komsten en bladen waren echter minder 
erg dan sommige pogingen om de studen-
ïenbcweging af te leiden en haar van haar 
nationale en revolutionnaire stootkracht te 
beroven. 

Drie dagen na de antwerpse gouwdag te 
Hoboken in 1909 werd te Lokeren een 
landdag gehouden onder leiding van Pros
per Thuysbaert', Floris Prims, pater Rutten, 
die in het teken der sociale beweging stond. 
Dr. Carl Sonnenschein, de bekende duitse 
sociale voorman, was er aanwezig. Zijn re-

had en nog heeft in de vlaamse beweging 
(Pol de Mont en Do*fel, Flor Heuvelmans 
en Borms, Jef Goossenaerls, Borginon en 
Leo Wouiers, om slechts deze enkelen Ie 
noemen) uit de studentenbeweging zijn ge- ^ 
komen. 

Er is echter, bij alle verscheidenheid, een 
algemene organizatie geweest, een algemeen 
aan\aard beginsel tevens en... een gezamen
lijke, steeds weerkerende tegenstander. De 
perikelen van de meeste studenten'oonden, 
hun strijd om ie blijven bestaan, hun alge-
gemeen-vlaamse aktiviteit vertonen daarom 
een gelijklopend aspekt, dikwijls zelfs een 
identiek uitzicht. 

Toen in 1935 een der oudste vakantie
bonden uil de gouw Antwerpen, « De Hei-
deblocm » uit de Noordenkempen, haar 
achtste lustrum vierde, sprak Jet Goo^e-
naerts op de herdenking te Essen en haal
de herinneringen op aan het ontstaan van 
de bond in het klein seminarie te Hoog
straten, met Goossenaerts zelf, de gebroe
ders Van Cauwelaert, Floris Van der Meu
ren e.a.m. Goossenaerts verleide dat hij 

•zijn « Keikop » liet zenden op het adres 
van de smid \an Achterbroek... uit veilig
heidsredenen. En uit veiligheidsredenen 
noemden zij het oord van hun vakantie
bijeenkomsten, namelijk het gehucht 
Nieuwmoer der gemeente Kalmhout (waar 
ze vergaderden bij hun makker Flor Ver-
voort) « Vrijdorp ». Toen kardinaal Goos-
sens het klein seminarie bezocht en in de 
kapel voorbad in het Frans, werd het ijzig-
stil : niemand antwoordde. Deze toen onge
hoorde daad van opstand tegen het kerke
lijk gezag was slechts één der uitingen van 
het studentenflaminganiisme, dat zich daar 
en ook elders uitte in zoveel kleine, maar 
door hun bestendigheid tenslotte toch in
druk en invloed uitoefende feitjes en ge
beurtenissen ! 

Met welke taaiheid na de eerste wereld
oorlog en zelfs nog na het teloorgaan van 
het A.K.V.S. de oude vlaamse bonden ver
dedigd werden, blijkt wel uit het voorbeeld 
van de hogergenoemde bond, die in 1935 
er nog in slaagde vele honderden jongstu-
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denten op die gedenkwaardige viering bij
een te brengen, en dat op een ogenblik dat 
de K.S.A. reeds oppermachtig heerste in de 
kolleges en A.K.V.S. en Blauwxoet verbo
den waren ! 

De invloed van de vlaamse studenten
beweging van voor 1914 op de latere evo
lutie der vlaamse beweging is niet te onder
schatten. Vooreerst vormde zij een genera
tie van jonge, nationaalbewuste leiders, die 
voor de kontinuïteit der beweging tot voor 
en tijdens de jongste wereldoorlog zouden 
zorgen. 

Zij schiep daarbij een klimaat van idea
lisme en offervaardigheid, dat eveneens op 
sociaal en religieus terrein zijn uitwerking 
zou kennen : de sociale verbondenheid der 
studen-tenleideis werd nog het duidelijkst 

. bewezen aan het front in 1914-1918. Dit 
idealisme leidde eveneens tot een diep reli
gieus beleven, waaruit menige missionaris
roeping zou voortkomen. 

Tenslotte droeg de studentenbeweging 
machtig veel bij tot radikalizering vfin de 
geestelijke fundering der vlaamse bewe
ging. Rodenbach reeds had het signaal er-

»voor gegeven, door te wijzen op de totale 
geestelijke vernieuwing die de nationale 
beweging moest teweeg brengen, en door 
haar boven de taalstrijd van het ogenblik 
uit te heffen op een nationaal en universeel 
vlak. 

Wij hebben hierboven slechts enkele 
etappen in de evolutie der studentenbewe
ging vermeld. Een werkelijke geschiedenis 
van de vlaamse studentenbeweging zou zo
als reeds gezegd veronderstellen : een ge
schiedenis van de vele studentengilden, in 
hun grote verscheidenheid van aktie en om
vang, hun bloei en teloorgang, hun herrij
zen en hun gevecht om te blijven bestaan, 
en tenslotte de moord op hun zelfstandig
heid door de K.S.A. Dat dit niet mogelijk 
is in een beperkt weekbladartikel zal de le
zer wel begrijpen. 

Wij hebben slechts enkele fazen aange
geven, enkele grote namen vermeld. In ecu 
volgend artikel zullen wij trachten een kort 
overzicht te geven van de heldhaftige strijd 
en de tragische ondergang van het door me
nigeen onder ons nog beleefde en meege
leefde, het diepbeminde en hartstochtelijk 
verdedigde A.K.V.S., de enige vlaamse siu-
denteirbewcging die zich beroepen kon op 
Rodenbach als voorman en op Rodenbachs 
Blauwvoeterie als geestelijke en organiza» 
torische voorloper, 

JOS DIERICKX. 

hondeid leden uit West-Vlaanderen, Bra
bant en Antwerpen. Limburg en Oost-
Vlaanderen bleven afzijdig. 

I Het zou vooral Reimond Speleers zijn, 
• d i e in Oost-Vlaanderen de bonden zou or-

ganizeren. In het Klein Seminaire te Sint 
Niklaas las hij « De Keikop » in de jaren 
1889-1890. Vier jaar later stichtte hij met 
Karel Heynderickx, Frans Mets en Arthur 

\ Standaert de oostvlaamse bond. In het H. 
• Maagdkollege had een (nog zéér jonge) 
P < jongstudent » propaganda gevoerd en me

de in 1896 de bond « Jong maar moedig » 
gesticht : Lodcwijk Dosfel. 

Speleers, de « Rodenbach van Oost-Vlaan
deren i, die over de luxe van een fiets be
schikte, ketste de vlaamse wegen af om tot 
een eenheidsorganizatie te komen. 

De reaktie van kerkelijke zijde tegen de 
vlaamse studentenbonden en hun bladen 
deed in 1893 reeds de zeer katolieke, diep
gelovige dr. Laporta van Lier (hoofdop
steller van « De Student 2>, dat van het 

.eerst het « A.V.V.-V.V.K. » voerde) de ver-
• volging der vlaamsgezinde studenten aan-
F klagen. 
•^ In 1895 had Robrecht De Smedt in de 

« Vlagge ï' de oproep geschreven : « Ver-
i'jst, gij oude studentengilden », en werd 
m dat blad een programma voor de hele 
vlaamse studentenbeweoina: vastsclcad. 
West-Vlaandercn, met de oudste traditie, 
had zi(h na Rodenbach hel snelst ook her
steld in een « Westvlaams Verbond ». 

Oost-Vlaanderen werd bewerkt dooi Spe
leers, die echter ook met de andere «ou-
«on kontakten legde. De organizatie begint 
reeds in 1900, en in 1902 is er een inrich
ting, zijn er gewestbonden en studiekringen. 
Hoofd van de westvlaamse gilden waren 
A. Degroeve en Julius Callewaeit. 

De kontakten voerden dan tot de oprich-
''ng onder impuls van dr. Laporta van het 
A.K.V.S., het Algemeen Katholiek Studen-
tenveibond, op de landdag te St. Niklaas in 
1903. Doel was : de bundeling van alle ver
spreide studentenbonden op nationaal vlak. 

laties met Dosfel wekten bij hem een le
vendige belangstelling voor de vlaamse stu
dentenbeweging en het A.K.V.S. : Dosfel 
zou voor een van Sonnenscheins medewer
kers later een brochure schrijven over de 
Vlaamse Studentenbeweging. 

Deze landdag — en ook de volgende — 
toonde reeds aan, waar het gevaar lag voor 
de nationalistische studentenbeweging. Op 
de 3de sociale landdag te Hasselt, waar 
Dosfel, Van Puyvelde en Prims spraken (de 
twee laatsten zeker géén nationalisten I) 
wees Dosfel op dat gevaar : « In Vlaande
ren dient vooralsnog dé vlaamse studen
tenbeweging te zijn en te blijven : een na
tionale beweging! » en hij beklemtoonde het 
feit, dat het sociale niet in tegenspraak was 
met het nationale, maar er integendeel 
deel van uitmaakt. 

Ook toen gold, zoals nu : dat elke toe
spitsing op deel-aspekten een afleiding be
tekende van het essentieel-op-het-na-
tionale gericht zijn der beweging. Afleiding, 
die vaak afleidingsmaneuver was vanwege 
would-be taktici of vreesachtigen die in de 
nationalistische scherpte een hinderpaal za
gen voor hun loopbaan, maar die ook niet 
wilden of konden buiten de massa der idea
listische studenten gaan staair, omdat zij 
daarbuiten helemaal geïzoleerd zouden ge
weest zijn ! 

De geschiedenis van de vlaamse studen-
teirbeweging heeft honderden facetten. El
ke bond heeft immers zijn eigen historie ge
had, zijn eigen moeilijkheden, zijn eigen 
specifieke werkv\ijze vaak, en vooral : zijn 
eigen mensen. 

Het is echter tv perend, dat uit bijna 
elke bond mensen van formaat naar voien 
geliedcii zijn, en dat al wat naam heeft ge-

Pol de Mont : ijveren voor een algeme
ne studentenbond. 
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EKENBEURS E VROUW 
Als vrouw lees je soms om te ontsnappen aan je dagelijks bestaan en weg te 

vluchten in een andere wereld die zoveel boeiender schijnt : de fiktieve wereld 

van de droom. 

Als vrouw kan je ook lezen oni het universum van je vrouw-zijn, van je gezin 

en huwelijk beter te verkennen. Want er zijn dagen en tijden waarin die wereld 

een doolhof schijnt, jezelf tot dwalen veroordeelt. En er zijn vrouwen die zich

zelf nog moeten ontdekken om zichzelf te worden. 

Soms kan een welgekozen boek dan antwoord geven op je vragen. Zal het je 

inzicht verdiepen en je kennis aanscherpen. « Boekenwijsheid » hoeft niet altijd 

ongunstig te klinken. Soms kan andermans wijsheid wortel schieten in jezelf. 

Drie reeksen onderwerpen en problemen zijn o.m. die extra-aandacht en be

zinning overwaard : het kind en zijn,recht op voorlichting, de lelatte man-vrouw 

tn het huwelijk, de plaats van de vrouw in de huidige maatschappij. 

Nieuwsgierige kinderen s tuur je zo
m a a r niet wandelen naar de ooievaar. 
E n pubers laat je het niet allemaal zelf 
uitzoeken. Daarin tekor t schieten kan 
he t kind blijvend schaden. Maar wan
neer en hoe voorlichten ? Lezen en na
vertellen als het niet vanzelf gaat, laten 
lezen desnoods voor wie moeilijk praa t . 

Een voorlichtingsboekje voor ouders 
en opvoeders, kinderen tot 14 : « WAAR 
KOMEN DE KLEINE KINDEREN 
VANDAAN ? » door Kur t Seelmann, 
112 blz. - 58 fr. - Uitgeverij Lannoo / 
Tielt. Verschenen onder auspiciën van 
het pedagogisch vormingscentrum van 
de « Bond van Grote en Jonge Gezin
nen ». Een kies werkje, voorzichtig en 
toch indringend geschreven. Met sche
mat ische voostellmgen en geestige 
(waarom niet ?) tekeningen. 

Leerboekje over voorlichting voor 
kinderen van 6 j aa r af : « LEER ME 
LEVEN » door G. Van den Broeck-De 
Somer. 96 blz.-40 fr. Uitgev. De Vroen-
te /Kaster lee . Om met kinderen te Ieren 
pra ten over de « geheimen » van het le
ven. Met reële gesprekken als voor
beeld. 

Voorlichting voor jongelui van 15 tot 
17 : « CLOSE-UP VAN JEZELF » door 
prof. dr . J. Ghoos. 118 blz. - 55 fr. Uit
geverij De Vroente /Kaster lee . Met na
d ruk op de psichische verschillen tus
sen man en vrouw, naast een beperk te 
uiteenzett ing van de biologische en sek
suele problematiek. Een heerlijk boek 
om opgroeiende lui zich te helpen ver
wezenlijken. 

Voor ouders, leerkrachten en oudere 
jeugd : « GEZONDE SEKSUALITEIT » 
prof. dr . J. Heggen. 240 blz. - 160 fr. 
Uitg. J.J. Romen en Zonen/Maaseik. 
Een progressief boek over de betekenis 
van de seksualiteit en de mogelijkhe
den tot zin- en vreugdevolle beleving. 

Leidraad voor verloofden : « VOL
TOOIING VAN DE LIEFDE » door 
Claire Souvenance (voor de meisjes) 
Zelfde titel, door Michel Pierre (voor 
de jongens) . 96 blz. - 55 fr. per deel. 
Uitg. De Vroente /Kaster lee . 

De seksualiteit in het algemeen, die 
van het huwelijk in het biezonder, is 
de vroegere taboe's en geheimzinnighe
den ontgroeid. Wordt nu veelvuldig eer
lijk en open als probleem gesteld en be
handeld. Daarvan getuigt o.m. de mas
sa lektuur over het onderwerp . Zeker 
een normale reakt ie op de situatie van 
voorheen. Waar geen (openli jke) aan
dacht bestond, is die er nu te nadruk
kelijk misschien. Mildering en ju is ter 
perspektief van het probleem kondigt 
zich aan. In tussen hebben nog vele 
pa r tne r s en eenzaten behoefte aan eer
lijke voorlichting en meerdere kennis . 

Een nieuwe serie over liefde, huwe
lijk en seksualiteit : « HUWELIJKSAD-
VIES- EN P E R S P E K T I E F ». Met ad
vies van de Nationale Raad voor Ge
zinspastoraal . Uitg. Lannoo/Tiel t . Geeft 
an twoord op huweli jksmoeil i jkheden. 

Een nieuw beeld van huwelijk en sek
sualiteit : « ZONDER TABOE EN BE
VOOGDING » door F.E. von Gagern. 
144 blz. - 88 fr. Uitg. Lannoo/Tiel t . Over 
par tnerschap , wederzijdse levensver
vulling en de prakt ische gevolgen er
van. 

Huweli jksmoeil i jkheden en konflik-
ten allerlei en hoe ze overwinnen : 
« MOET ONS HUWELIJK DAAROM 
MISLUKKEN ?» door Erns t Eli. 160 
blz. - 88 fr. Uitg. Lannoo/Tiel t . Met kon-
krete voorbeelden uit he t dagelijks le
ven. Belooft kans op ware seksuele be
leving. 

Speciaal voor \ ° r loofden en jongge
huwden : « SAMENZIJN IN LIEFDE » 
door een aantal deskundigen in samen
werking. 192 blz. - 115 fr. Uitg. J.J. Ro
men en Zonen/Maaseik. Geschreven 
vanuit vakkennis en prak t i sche erva
ring. Veelzijdige behandel ing in ver
s taanbare taaL 

Voor huwel i jkspar tners die m o d e r n 
denken of willen leren denken : 
« MENS ZIJN IN H E T HUWELIJK » 
door dr. A.C.M. Lips. 320 blz. - 195 fr. 
Uitg. J.J. Romen en Zonen/Maaseik . 
Sterk doordacht , voorui ts t revend en be
vri jdend boek over huweli jk en huwe-
li jksnood. Geboortespreiding word t er 
o.m. even uitvoerig als openhar t ig be
handeld. 

Voor hedendaagse (geëvolueerde) 
kr is tenen : « ECHTELIJKE LIEFDE 
EN VERANTWOORD OUDERSCHAP » 
door prof. dr . Mag. L. Janssens . 178 blz. 
• 120 fr. Uitg. De Vroente /Kas te r lee . 
Nieuwe belichting van huweli jk en sek
sualiteit, nad ruk op beleving vanuit he t 
eigen geweten. Histor ische analyse ver
an twoord t de gewijzigde inzichten. 

Voor wie direkte, konkre te voorlich
ting wil : « SEKSUELE H Y G I E N E » 
door dr . med. J. Vermeire . 200 blz. 90 
fr. Uitg. De Vroente /Kaster lee . Veelge
roemd en -gelezen boek gegroeid uit 
kennis van lichamelijke en geestelijke 
noden. Vrijmoedige en doelmatige be
handeling der problemen. 

Voor doordenkers en progressieve 
kr is tenen : « MAN EN VROUW » door 
dr. C.J. Tr imbos. 170 fr. Uitg. Paul 

Brand/Hi lversum. Een kri t ische bezin
ning op tradit ionele kristeli jke vizies op 
huwelijk en seksualiteit . De huidige 
problemat iek rond geboorteregeling 
wordt o m. uitvoerig behandeld. 

Nog is het v rouwendom gespleten en 
verward. E r zijn de vrouwen die nog in 
de ban van het verleden leven, de eigen 
na tuu r niet kunnen ordenen, de s tem 
om voor zichzelf te spreken nog niet ge
vonden hebben Er zijn de vrouwen die 
integendeel bij handelen en scheppen 
pa t ronen van de m a n volgen en hun ei
gen na tuu r miskennen. E r is de schaar
se vrouw die, e \enwaard ig aan de man , 
zich naar eigen vrouwelijke na tuu r ont
plooien kan en dus in vrede me t zich
zelf en hem kan leven. Daarover lezen 
kan mogelijk lichtjes onts teken waar 
het nog donker of schemerig i s . ' 

« VROUW ZIJN : NOODLOT OF 
KEUZE » door Maria De Leebeeck. 228 
blz. - 110 fr. Uitg. Lannoo/Tiel t . Bezin

ning over de plaats van de vrouw in de
ze maatschappi j . Over de kansen die ze 
wel en niet krijgt, wel en niet aandurft 

« DE VROUW VAN MORGEN » door 
Evelyne Sullerot. 210 fr. Uitg. Paul 
Brand/Hi lversum. Studie over de toe
komst van de vrouw, waarin moderne 
problemen verwerkt zijn. 

« DE VROUW EN HET HEIL DER 
WERELD » door prof. P. Evdokimov. 
334 blz. • 265 fr. Uitg. De Branding N.V. 
Antwerpen. De char ismata der vrouw 
in het licht van de kristeli jke antropo
logie. Sinteze van oosterse en westerse 
fizolofie over de vrouw. Schei-pzinnig 
betoog vol frisse ideeën. 

« DE WERELD VAN DE VROUW > 
door dr . Hugo Claser. 245 blz. 288 fr. 
Uitg. Wereldbiblioteek N.V./Antwer
pen. Richtfiguur voor een harmonisch 
leven van de vrouw met haar zware op
gaven. 

ANNIE 

Lutgarde Van Huffel, de vlaamse kandidate voor de wereldkampioenschappen 
van modern turnen te Kopenhagen hier in een sierlijke oeferw^gshouding. 

VROUW EN POLITIEK 
In een zekere zin kan men de out-

loogding van de vroinv \}ok meten 
7iaargelang ze meer aktieve belang
stelling voor de politiek vertoont. Dat 
IS natuurlijk niet de enige maatstaf 
doch het is de laatste tijd opvallend, 
dat in het Westen meer en meer vrou
wen aktieve belangstelling voor de 
politiek gaan onbrengen en in dit 
< vak > bezig zijn hun achterstand tn 
te halen, die ze tegenover het be
drijfsleven hebben, waar de vrouw 
va i lieverlede meer ingeburgerd is. 
Het begon als arbeidster, later als be
diende, ten slotte als bedrijfsleidster, 
afgezien van het stijgend aantal vi\}U-
wen in de vrije beroepen. 

In de politiek zien we meer vrou
wen hun man staan in de vrouwen
beweging — uiteraard — doch van
daar naar een funktie in een par lij
apparaat, de vakbeweging of naar 
een politiek mandaat is niet zulk een 

grote stap meer. Links en rechts zien 
we een vroutv minister ambten bekle
den en in bepaalde ontwikkelingslan
den hebben vrouwen zelfs het pre
mierschap « ingepalmd > (Indira 
Gaudi bij vb.). Melina Merkouri 
heeft zich sinds de staatsgreep in 
Griekenland ontpopt tot een zeer ak
tieve tegenstander van deze diktaluur. 
Dat gaat meteen gepaard met een 
stijgende propaganda voor Merkouri 
als aktrice! Hier staan we dus voor 
een vrouw, die een vurig politiek 
temperament paart aan een pientere 
zakenzin. Horen we niet dat een an
dere aktrice, de tn de dertiger jaren 
als kind aktrice beroemde Shirley 
Temple kandidate wou zijn in de a s. 
verkiezingen in Amerika? 

Het wemelt nog met van vrouwen 
tn de politiek, maar ze zijn talrijker 
dan vroeger. Ook in Vlaanderen. Za
gen we op 5 november te Antwerpen 

geen groepje vrouwen met een span
doek, waarbij ze meer medezeggen
schap tn de organizatie en in de over
koepelende werking op vlaams vlak 
eisten ? Dat het dan nog precies K)m 
militante V.U.-vrovwen ging kan de 
redaktrices van deze Haar Eigen 
Wijsje slechts verheugen : want hoe 
meer vlaamse vrouwen zich tn de 
vlaamse onivoogdingsstrijd werpen, 
hoe meer vrouwen ontvoogd geraken 
en hoe vlugger ook Vlaandcrert als 
gemeenschap zal ontvoogd zijn ! Dat 
is geen diskriminerende vaststelling 
vcKrr de mannen, maar vrouwen die 
weten wat ze willen maken vaak meer 
indruk op andersdenkende mannen 
dan mannelijke militanten Ook is dit 
verschijnsel in de vlaamse bezveging 
een teken dat deze beweging modern 
is geworden. Mannen, vrouwen en 
jeugd zullen het samen beter bolwer
ken. Dat kan alle rechtgeaarde man
nen in de vlaamse strijd slechts ver-
hennen ! 
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EEN EEUW VOOR DE SPIEGEL 
Onder deze ietwat raadselachtige ti

tel heeft momentee l in de voorlopige 
lokalen van he t muzeum voor Schone 
Kuns ten te Brussel , Koningsplein een 
tentoonstel l ing p laa ts van honderd j a a r 
belgische por t re t - en f iguurkunst van 
Navez tot Evenepoel. Voor wie het niet 
zou weten : dat is naas t he t minis ter ie 
van Buitenlandse Zaken. Het is de 
b u u r t der negentiende-eeuwse monu
men ten en a rch i tek tuur en deze ten
toonstell ing brengt ons als he i ware de 
mensen in herr inner ing, in wier ti jd de
ze gebouwen onts tonden of waarvan ze 
de regelmatige bezoekers waren . He t is 
opvallend hoe weinig de belgische di
versiteit in deze tentoonstel l ing tot ui
t ing komt en dat is ook verklaarbaar , 
wan t in de quasi-hele vorige eeuw was 
e r weinig of geen plaa ts voor de apart
heid van de 2 gemeenschappen, die tans 
m e e r en meer h u n s tempel beginnen te 
d rukken op ons openbaar leven. E r was 
in 't België van 1830 geen po r t r e tkuns t 
meer , de grote ti jd daarvan was me t de 
17e eeuw vergaan en was t rouwens ex-
kluzief Vlaams. Als men weet da t de 
po r t r e tkuns t te Brussel gaat herleven 
na de doodsslaap van de 18e eeuw door 
het verblijf en de invloed van de franse 
schilder Jacques-Louis David is het niet 
\01 wonderl i jk da t het po r t r e t en de fi
guur in de beginperiode van de belgi
sche staat zo weinig van de eigen aa rd 
ver toont en veeleer als een verlengstuk 
van Parijs mag beschouwd worden . De 
Ie eeuwhelft word t dan ook beheers t 
door Navez, leerling van David, een 
por t re tkuns t geheel in de klassist ische 
lijn en waarbi j de romant i sche houdin
gen of de tea t raa l aandoende gebaren 
met ontbreken. Deze kuns t wil momen
taal zijn doch is burger l i jk tot en met . 
Wij staan er als Vlamingen tameli jk 
vreemd tegenover en we zouden to taal 
vreemd tegenover deze wereld s taan, 
moesten we deze per iode niet kennen 
door de kuns th is tor ische vorming, 
u aaraan men n u eenmaal niet voorbij 
kan. In vele dezer po r t r e t t en defileren 
personages, die tot he t klassieke Bel
gië behoren, en uit wier mach t en aan
zien de erfgenamen s tammen, die van
daag het laats te ca r ré van het uni tar is
me vormen. Men zal zeggen : da t s leur t 
er U met de ha ren bij en toch, wie in 
deze wereld van deftigheid en statig
heid even b innent reed t beseft onmid
dellijk waarom men bijv. beweer t , ook 
vandaag nog, da t België een zeer kon-
ser^'atief land is. We hebben hier voor 
ons, zowel de modellen als de schilders , 
zij die deze belgische stijf deftigheid in-
karneerden. Het is dan ook niet ver
wonderli jk dal er zo weinig mensel i jke 
aksenten in vele van deze po r t r e t t en 
zijn, afgezien soms van damespor t re t 
ten en van bepaalde k inderpor t re t t en . 

Deze vaststellingen belet ten ons van
zelfsprekend niet de grote vaardigheid 
van de meesten dezer portret- en fi-
guurschilders te waarderen . In een tijd 
waarin zgn. jonge schilders uit Enge
land of nu zeer recent de ontwikkel ing 
van de amer ikaanse schi lderkunst 
sinds de jongste 25 j aa r ( tentoonstel
ling te Eindhoven) een ontstel lend ge
brek aan vakkennis , goede smaak en 
zin voor kwaliteit ten toon spreiden, is 
een ekspozitie als deze eeuw por t re t 
en f iguurkunst een welkom hers te l . 
Abstraktie gemaakt van de ti jd en van 
het beperkt onderwerp (sommige schil
ders uit die tijd konden ook nog wat 
anders dan por t re t t en schilderen en zo
als ze die schilderen zullen weinigen 
het hen nadoen !) zien wat echt mét ie r 
IS, kunnen we de verfijning van de spe
cie \'oIgen onder deze Spartaans ge
schoolde handen, die zich vederl icht 
konden maken om doorschi jnende 
schakeringen weer te geven. 

De genretaferelen en enkele por t re t 
ten \ a n groot formaat buiten beschou
wing gelaten is het gemiddeld formaat 
van deze werken opvallend : de kunste
naars van meer dan een eeuw geleden 
konden zich werkelijk koncentreren op 
een kleine oppervlakte doch er een hele 
wereld in samenballen. Het is een be
kend verschijnsel doch met de huidige 
neiging, om het groot en steeds gro ter 

te doen (in de zin van de steeds grote
re afmetingen) kan het geen kwaad 
daar nog eens de aandacht op te vesti
gen en meteen vast te stellen, hoe mo
numentaa l vele van de werken uit het 
verleden zijn ondanks hun kleine op
pervlakte . 

We hebben in deze tentoonstell ing 
vooral de sublieme k inderpor t re t t en en 
studies van Evenepoel gewaardeerd, 
naas t zijn bekende « Henr ie t te met de 
grote hoed » of zijn minder bekende 

. ( t rouwens ook minder geslaagde) «Man 
in het rood ». Daar zijn we echter kro-
nologisch al te ver, want Navez is in
derdaad een grand seigneur van het in
dividueel of het groepspor t re t al be
reikt hij niet de hoogte van Ingris in 
diens beste werken (momentee l te Pa
rijs in een ret rospekt ieve in het brand-

" p u n t t 'an de ar t is t ieke en ook zeer te
genstri jdige belangstell ing). Naast Na
vez zijn er Gustave Wappers en Nicaise 
De Keyser, por t re t t i s ten evenzeer als 
historieschilders , in welk laatste genre 
ze door Louis Gallait en Hendr ik Leys 
vervoegd worden. Antoine Wiertz is 
hier minder opvallend vertegenwoor
digd. Jean Portaels , leerling van Navez, 
is aanwezig met enkele or iëntaalse on
derwerpen (genres tukken) die het niet 
halen bij het real isme van de portret
schilder bij ui ts tek Lieven de Winne 
(vlaams realisme ?). 

De volgende groep, deze der realisten, 
word t aangevoerd door Alfred Stevens, 
ook de bekendste van de groep, die 
men tussen 1850 en 1890 moet s i tueren : 
sensuele waarneming en virtuoos. Louis 
Dubois, Alfred Cluysenaer (wiens «Jong 
talent » een br i l jant uitgevoerd kinder
por t r e t is, zwierig en origineel), Edou-
ard Agneessens (krachtig, akademisch 
m a a r levendig), Felicien Rops (die 
echter dicht bij he t impress ionisme 
s taa t ) en de vlaamse Vermeer Hendr ik 
de Braeckeleer, van wie we hier zijn 
pracht ige « Geograaf » (bui tengewoon 
lichtgevoelig) kunnen bewonderen. Bij 
deze gioep voelen we ons als mens van 
vandaag en als Vlaming t rouwens reeds 
meer thuis , er zijn nu eenmaal aankno
pingspunten, die bij de vorige groep to
taal ontbreken. 

Met James Ensor komen we nog dich 
ter bij ons, al zijn het niet zijn bour 

geois-interieurs die ons erg bekoren, 
eerder zijn maskers of zijn getekend 
zelfportret. Fernand Khnopff is van de 
zelfde generatie, een kuns tenaar die o.i. 
zeer vroeg 't huidig surreal isme heeft 
aangekondigd (zie zijn tekeningen op 
de lopende tentoonstell ing « 50 j aa r 
mecenaa t ) en die als schilder een zeer 
krachtig, doch bedwongen tempera
ment bezit. Van Ryselberghe, Verhey-
den, Emile Wauters , Eugene Smits en 
Xavier Mellery sluiten deze periode af. 

Dan volgt een ietwat verwarde peri
ode, deze van de psychologische verdie
ping, die bij Jakob Smits tot een semi-
rembrand t iek por t re t van zijn vrouw 
leidt, bij Evenepoel tot een vormeli jke 
problemat iek of louter suggestie zoals 
bij de jonge Ensor. 

Het IS boeiend deze evolutie ift de 
tijdsspanne van een eeuw na te gaan. 
We zeiden het reeds : naarmate we in 
deze galerij dichter bij onze tijd komen 
voelen we ons meer thuis, niet alleen 
omdat de huidige mens nogal of sterk 
vreemd staat tegen het klassisisme of 
het romantische doch ook omdat wij 
als Vlamingen van deze tijd volslagen 
vreemd staan tegenover een wereld, 
die tussen 1830 en 1880 (ongeveer) de 
negtie was van onze stam en het piktu-
rale neerschrijven van een samenleving, 
die zich bijna uitsluitend oriënteerde 
op het zinden. Pas wanneer de kunste
naars weer aansluiting zoeken met de 
grote schilderkundige tradities van ons 
volk komen ze ons nader in hun werk 
en stellen we meteen vast, hoeveel hun 
werk er bij wint aan bezieling, zwier en 
vooral aan menselijkheid. De wereld 
van Navez en zijn school is een nu eens 
koude dan weer stofferige wereld, de 
wereld van De Braeckeleer, Ensor of 
Smits is een levende wereld, vol spot 
of menselijke warmte en in eerstge-
noernde de voortzetting van het waar
nemend genie en de volheid van de ma
terie in de vlaamse schilderkunst. Het 
valt gemakkelijk de scheidingslijn te 
trekken en het zou de moeite lonen 
eens een retrospektieve op touw te zet
ten van « Navez tot vandaag » ; ook dat 
zou een spiegel zijn, een spiegel van 
een ontwikkeling, die nog volop voort
duurt, niet alleen piktiiraal doch ook 
algemeen kidtureel en etnisch, een be

schouwingswijze die niet iedereen 
graag huldigt, vooral wat dat «etnisch» 
betreft. En nochtans : het verschil tus
sen de eerste helft der vorige eeuw en 
de tweede is ook in de portret- en fi
guurkunst van ons land in het oog 
springend. 

Tot 18 februari. 
R. CORTY 

FONOPLATEN 

« Moeder en kind » van Edouard Agneessens, olie op doek. Dit \.^, ,^ u.dstond in 
1874 : scherpe waarneming gepaard aan een krachtige toets en weelderige materie. 

MEESTERWERKEN DER 
ENGELSE BAROK 

(Concert Hall nr. SMS. 2467 — 
168 fr.) 

Deze langspeel-stereoplaat is er een 
van uitzonde') lijke kxoaliteit, zo naar 
vormgeving als naar inhoud. Welis 
waai richt ze zich tot de fijnproe
vers tussen de metomanen, maar ze 
brengt een prachtige schets van die 
periode uit de engeUe muziekgeschie
denis, die gewoonlijk de Elizabeth
aanse of die der virginalisten (naar • 
virginaal, een aan het spinet veiwant 
loetsinstrument) wordt genoemd. 

Het is het tijdperk van circa 1560 
tot 1630, de tijd van Shakespeare en 
Marlowe, van Elisabeth I en Jaco
bus I. Een ongewoon grote muzikale 
bloei, te danken aan mannen als Wil
liam Syrd, John Dowtand, Thomas 
Morley en Orlando Gibbons met 
daarbij nog een pleiade komponisten 
als Peerson, Tallis, Ward, Wtlbye en 
Weelkes, van wie allen een stuk werd 
opgenomen op deze plaat. 

Uit het repertorium van kerkelijke 
muziek, madrigalen en liederen, en 
stukken voor luit of klavier (vooral 
virginaal) werd een zeer afioisselen-
de keuze gedaan, die op een subliem 
delikate wijze wordt vertolkt door 
het wereldbefaamde « Deller-Con-
sort >. 

MOZART : 
KON CERT ANT E SIMFONIEEN 

(Concert Hall, nr. 2272 — 168 fr.) 

Reeds herhaaldelijk bespraken we 
werk van W.A. Mozart (1756-1791) : 
het blijft in al zijn omvangrijkheid 
een onuitputtelijke bron van muzi
kaal genot, in de meest uiteenlopen
de genres. 

Vandaag gaat het om zogenaamde 
koncertante simfonieën, die door 
^mmigen niet bij het heel grote 
werk van Mozart worden gereketid. 
Gekomponeerd tn 1778 en 1779, zijn 
het tipische voorbeelden van de ver
dere ontwikkeling van het concerto 
grosso uit de barok waarbij groepen, 
en weldra ook solisten, uit het ge 
heel orkest naar voor treden en er 
een spel van vraag en antitMoid ont
staat dat oneindig veel varianten toe
laat. 

Het eerste werk dat gebracht 
wordt, is de bekende koncertante 
simfonie voor viool en viola in es 
groot (KV. 364), uitgevoerd door de 
virtuoos David Oistrakh, begeleid 
door het Kamei\>rkest van Moskon 
onder leiding van Rudolf Barshai, 
die ook de viola-partij speelt. Mees
terlijke uitvoering ! 

Het tweede minder bekend, is de 
koncertante simfonie voor hobo, kla
rinet, hoorn en fagot in es groot 
(KV. 297b). Hier iXiont Mozart zijn 
vaardigheid in het behandelen der 
verschillende blaasinstrumenten, te
gen de achtergrond van het orkest. 
Solisten ujn : Lncten Debray hobo, 
lacques Lancelot klarinet, Lucien 
rtievet hoorn en Maurice Allard, de 
bekende fagotist. Het orkest van het 
« Theatre National de Paris > staat 
onder leiding van David Josejowitz. 

Herinneren we aan het adres der 
firma Concert Hall . Firmin Loc har-
herlaan 85, Brussel 9, of St. Gum-
mar usstraat 44, Antwerpen. 

STEt 



STRIJD OM LEUVEN 
(i Strijd om Leuven n van prof. R. Derine is aklualiteitsliteratuur, zonder 

daarom oppeivlakkig te zijn of zich aan feitenopsomming alleen te houden. De 

aktualiteit ligt in de — hopelijke — tijdsgebondenheid van het probleem Leuven 

in zijn huidig aspekt van vlaams strijdobjekt. Het boek verscheen bij de uitgeverij 

Ambo te Utrecht (verspreiding voor Vlaanderen : uitgeverij Westland, Merksem). 

Zoals de titel reeds laat vermoede?!, gaat het 'in hoofdzaak over de kwestie Leuven 

en de overheveling der franse afdeling. De ondertitel duidt dan de wijze aan 

waaiop het probleem wordt behandeld : een beschrijving van de feiten, een for

mulering van de eisen. 

Vooi^erst dienen wij ei op te wijzen dat dit boek, zoals trouwens in de inlei

ding vermeld wordt, geschreven werd voo) noordnederlandse lezers. Hoexuel wij 

als Vlamingen over de objektiviteit der noordnederlandse pers niet steeds hebben 

te juichen gehad, toch staat het buiten kijj dat in de zaak Leuven het Noorden 

heel wat begrijpender en objektiever was dan de buitenlandse pers die zijn (zwak) 

lichtje ging opsteken in de brussels-franse hingen. Ook de noordnederlandse T.V. 

— en vooral dan de K.R.O. — heeft de beiangslelling voor en de noodzaak tot 

ten objektieve infounatie doen toenemen. 

Persartikels en T.V.-uiUendingen kun 
nen uiteraard a lken maar een fragmen 
tarisch beeld geven, een beperkt Leiten 
over / idu . tot sta\ing van standpunten. 
Daarom is het goed dat piol . Dei me 
samen met dit verzameld teiienmateiiaal 
ook de argumenten vooi het vlaamse 
standpimt bijeenbracht voor een noord 
nedci lands pidiliek Dit betekent eclitei 
niet, dat tiet boek in k\vestie niet met 
belangstelling zou kunnen gelezen en 
benut worden door de Vlaming, die zich 
voor het uni\ersitair piobleem in 't alge
meen en voor Leuven in het bizonder 
mteiesseeit.. . Voor de buitenstaander 
— /€if^ voor de flamingant die de zaak 
volgt — en /ekei vooi de buitenlander 
zijn de gebeinteii ŝl•n rond de leuvense 
universiteit van >iiaatgevecht tot kom 
munikec ootlog \an biuiale bisschtyppe-

lijke oekaze tot geniepige Houbense aan
val in de rug, vaak moeilijk te situeren 
in het geheel, in de strijd tussen de stand
punten en de pozities. Hij ziet het on
derling verband moeilijk ot niet, en 
evenmin ziet hij altijd de achtergronden 
en het pricipe zelf. Daarom is het boek 
van prof. Derine voor een breder publiek 
dat niet direkt de gebeurtenissen volgde 
of met steeds de samenhang zag, een uit
stekende voorlichting. 

Het boek bevat twee grote delen : het 
eerste geeft een, voor outsiders beslist 
nodige, vei klaring i ver de eis tot over 
he\eling en in het tweede deel worden 
de voornaamste feiten kronologisch op 
gesomd 

In het eerste deel plaatst de auteur de 
overheveling in het geheel van de vlaam
se strijd, wijst op het verband inet het 

vraagstuk Brussel waarbij de tragedie 
van de vlaamse achteruitgang sedert 1848 
illustratief wordt aangetoond en gewe
zen wordt op het verfransingsgevaar voor 
Leuven en Vlaams-Brabant. 

Een tweede hoofdstuk wijst op het be
lang der overheveling voor Wallonië 
zelf en op waalse stemmen in die zinf. 
In een volgend hoofdstuk wordt het pro
bleem geprojekteerd op dat der univer
sitaire expansie. Opwerpingen en argu
menten tégen de overheveling worden 
onder de loep genomen en hun broos
heid aangetoond : eenheid der universi
teit, de fameuze «u i l s t ra l ing» , eenheid 
van het land, de kristelijke naastenliefde, ' 
de politieke en financiële mogelijkheid 
(met de schromelijke overdrijvingen !). 
De auteur wijst trouwens in dit verband 
terloops op de SHAPE-overheveling ! 
Tenslotte wordt het probleem der plaats 
behandeld (waar in Wallonië ?) en de 
rechtmatige vlaamse eis beklemtoond, 
dat de vestiging in genen dele de inte
griteit van Vlaams-Brabant mag aantas
ten ten voordele van een grootbrusselse 
uitbreiding. 

He t tweede gedeelte verhaalt dan de 
feiten vanaf november 1965, d.i. vanaf 

de eensgezinde reaktie tegen prof. Woii 
trins verklaringen in « L'Ergot ». Meer 
dan in een gewone kronologische opsom, 
ming, wordt ook het onderl ing verband 
gelegd. 

<( Strijd om Leuven « is een boek da t 
niet alleen belangrijk is voor Nederland, 
omdat het de vlaamse argumentat ie 
nuchter en objektief samenvat, m a a r 
het kan ook in \ ' laanderen zeer nu t t ig 
zijn. 

He t laatste hoofdstuk van het boek 
heet « I n de mist ». Niet omwille van 
een gemis aan duidelijkheid van he t 
vlaamse s tandpunt , zegt de aiietur. Wél 
omwille van de « zwijgzaamheid i> v a a 
de franstalige akademische overheid. E a 
ook omwille van de dubbelzinnige hou
ding van regering en partij-instanties ) 
het » vakantie-akkoord » in de kabinet*, 
raad en het plan Houben maken d e 
s tandpunten aan de overzijde niet dui
delijker. Wél kennen wij de bedoelin
gen : het (I weinig geven en veel terug
nemen » van de traditionele belgische 
politiek tegenover Vlaanderen. 

Het kapittel Leuven is nog niet afge
sloten in onze strijd. Een oplossing moét 
ei echter komen. Of die in ons voordeel 
of nadeel zal zijn. hangt ook voor een 
deel van ieder van ons af... 

Het boek van prof. Derine kan, in zijn 
nuchterheid, de lezer in Noord en Zuid 
slechts overtuigen van de rechtvaardig
heid van het vlaamse s tandpunt . 

R. Derine - « Strijd om Leuven » - 145 
bh. - Uitgeve-iij Ambo, Utrecht. 
Voor J'laandei en : Westland, Camelia-
lei 17, Merksem - 145 Fr. 

Op net Dinnenplein van het nieuwe gebouw van het londeuse dagblad « Tlie Ti
mes» wetd deze zonnewijzei van de bekende beeldhouwer Henry Moore geplaatst. 
Hij werkt volgens het:elfdt beginsel als van de grote zonnewijzer van Jaipur i)i In

dia Ah ei iMiunilijk geen erwtetisoepmist over de City hangt ... 

TONEEL TE 
BRUSSEL 

De KVS beschikt niet meer over 
een gezetschap dat het zou aankun
nen een stuk van Bertold Brecht een 
volwaardige opvoering te geven. Al
leen reeds door de overgrote bezet
ting van € Moeder Cow age > (nu 
ntoeten de meeste spelers meerdere 
rollen vertolken, sommigen komen 
drie- en viermaal terug m een ander 
personage), maar ook omdat de eer-
ste-iaiigsfiguien ontbieken om aan de 
voornaamste personages gestalte te ge-
ven. En wat de titelrol belieft : 
Yvonne Lex ts een geroetmeerde ak-
trice die een giole rol meester kan, 
zoals zt] bewezen heeft in « De geta
toeëerde Roos », hier spant zij zich 
geiueldig in (waaivoor ze dient ge
loofd), maar het beoogde rezultaat is 
er niet, o.i. omdat zij zich < kapot-
gerepeteerd » heeft : getuige hiervan 
fiaar heesheid; ze bezit nl. met stem 
genoeg om, de « Brecht-songs » met 
de nodige volgehouden kracht te ver
tolken en forceert ze, hetgeen een 
zware handicap is op de gehele pres
tatie waarin nog andere ogenblikken 
van vermoeidheid te onderscheiden 
zijn. 

Brecht stelt ztjn episch teater — 
een epische opeenvolging van satirt-
%che (dus geen tragische) taferelen 
— tegenover het diamatische teater, 
dat naar de bekende normen van 
4ristotetes wordt opgebouwd. Hij wit 
een wereld- en tijdbeeld ophangen 
door middel van vertellingen en kom-
mentaar om de toeschouwer te leren 
denken en hem a.h.w. te verplichten 
beshitten (vcK>ral politieke) te trek
ken. De waarde van Brecht ligt niet 
in zijn werk — met kommunistische 
inslag — maar in de dichterlijkheid, 
tn hel scheppen van mensen (waarin 
hij ook met altijd lukt, want soms 
zijn het maar ledepoppen, die zijn 
opinie moeten veiwooiden), in zijn 
opstand en wrok tegen terreur, hoog
moed en uitbuiting, waarbij dan de 
terreur eenzijdig wordt bekeken. Het 

is het onsentimentele en het rechts
gevoel, dat in zijn werken piimeert 
en ze tot een wereldsukses hebben ge
voeld. Maar tegenover zijn teoueën 
staan we ijskoud; wat meer is : elk 
stuk dat we van hem zien is een ont
goocheling. 

Na zijn studie van het marxisme 
zocht hij de < IVaarheid > niet meer 
omdat hij dacht ze gevonden te heb
ben : Brecht, de kommunist die 
nooit lid van de partij is geweest, de 
pacifist die zijn « Verhör des Lukul-
lus > omwerkte met een hymne aan 
de verdedigingsooi log, opdat het tn 
Oost-Duitsland zou kunnen opgr 
voerd vxirden, waar men zijn pacifis
me in het geheel niet op prijs stelde 

« Moeder Courage » 15 een kroniek 
van de dertigjarige cK>ilog. 

Voor de hoofdfiguur, een marke
tentster, telt er maar een punt : zo 
ken zijn zaken, en de oorlog is van 
alle zaken de grootste. Door de oor
log verliest zij haar kinderen, maai 
heeft op 't einde niets bijgeleerd • 
een middel voor Brecht om ons hel 
w'-e wezen van de oorlog voor te 
houden en ons zijn onvermijdelijke 
teorieën te verkondigen. Hierdoor be
reikt hij slechts een paar ogenblikken 
van volledige receptiviteit en van 
meeslepend toekijken, en dit op het 
laatste als hij het gevoel laat spreken^ 
iets wat hij, naar hij zelf beweert 
juJst niet wilde : Moeder Courage 
mag niet klaar zijn, de toeschouwei 
moet dit doen. Het opzet zal wel ge 
weest zijn, het gevoel in dienst van 
de gedachte te stellen : het teaterge 
not IS het middel dat de toeschouwer 
moet lokken om hem te onderrich
ten en te overtuigen, alle leorie en 
< vervreemding van het alledaagse Ï 
ten spijt. 

Op het toneel natuurlijk de atlei 
noodzakelijkste rekwizieten, waarbij 
de « Bi echt-gordijn > niet ontbreekt, 
achter dewelke men het vooi bereiden 
van het volgende tafereel kan zien 
de toeschouwer mag nooit het gevoel 
hebben dat een alledaags feit woidl 
v(X>i gesteld, met hetwelk hij zich kan 
vereenzelvigen . deze tlluzie moet 
verbroken worden; het is geen ro 
mantisch gedoe, het is alleen maat 
gewoon teater — en piopaganda. 

J.V. 
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De gans van Sedan y>, sathlsche fthii \an Helmut Knulnei Brussel Ned, 8 december. 

TIENERKLANKEN 
Op dinsdag 5 december om 

19 u. woidt in de tieneruitzen-
ding druk gedebatteerd over 
het gebiuik \an bedwelmende 
middelen 

Teneinde uat meer te verne
men ovei dit bij uitstek aklue-
le onderwerp organizeei t tie
nerklanken een debat waaraan 
twee ploegen van telkens due 
jonge mensen, bovendien bij
gestaan door een psycholoog en 
een ps\chiater, zullen deelne 
men. 

LIEFDE ONDER HET DAK 

Het kopcien bed Dave heeft 
er genoeg \an om tijdens de 
« wittebioodsweken » in een 
tent op het dak te slapen Hij 
wil een bed, dan zal hij iedere 
morgen met meer met een stij
ve nek wakker worden. Doch 
eer -dat bed ter bestemming is 
zal er nog heel wat moeten ge
beuren (Zondag 3 december 
om 19u30). 

DE VADER 
Tot de grootsten van de 

Zweedse liteiatuur hoort Au
gust Stiindbeig, die m 1849 te 
Stockholm werd geboren en 
kan bogen op een uitgebreid 
oemre waai van zowel romans 
als toneelstukken en poëzie 
deel uitmaken De Vader — in 
het Zv\eeds Fadren — dateeit 
van 1887 

Dinsdag ziet u De Vader 
in een vertaling van Emiel Wil-
lekens Ton Lensink, neder-
lands regisseur, akteur en rea-
lizator voor de televizie, had de 
regie in handen In de hoofd
rollen fungeien lespektievelijk 
Juhen Schoenaeits als de rit
meester, Liesbeth Struppert-' 
als Laura, zijn vrouw (Dins
dag 5 december om 20u55). 

t)E GANS VAN SEDAN 
In deze satiiische film neemt 

Helmut Kautner, de regisseur 
van « Die letzte Brucke » en 
« Dei Hauptmann von Kope-
nick », de zinloosheid van de 
oorlog op de kon el Bij dit 
kluchtig verhaal dat zich af
speelt tijdens de oorlog tussen 
Fianknjk en Duitsland in 1870, 
ontmoeten een frans soldaat 
(Jcan Riüiaid) en een Duitser 

(Hardy Kruger) elkaar in het 
water van een rivier waar ze 
toevallig een bad nemen. Na 
het bad verwisselen ze onvrij
willig van uniform, wat van
zelfsprekend verwarring zaait 
in de beide legers (Vujdag 3 
december om 20u25). 

STRIJD OM EEN KROON 
De avond voor zijn terecht

stelling wegens veiraad, woidt 
Gloucester vermoord aange-
ti often in zijn bed. Suffolk, die 
hiertoe bevel had gegeven, 
wordt door de koning verban
nen, niettegenstaande de tus
senkomst van Margaret On-
dei-weg wordt Suffolk door 
«eerovei s gevangen genomen en 
vermoord. De hertog van York 
zet de oproermaker Jack Cade 
aan, het hoofd te nemen van 
het gepeupel van Kent en naar 
Londen op te trekken .. (Vrij
dag 8 december om 21u55 en 
zateidag 9 december om 
16u30). 

DE DOOD VAN DE KERSTMAN 

Wie zou ei onder de eerbied
waardige trekken van een 
keistmannetje een der zwaar
ste jongens uit de onderwereld 
gaan zoeken ? Vooral als die 
man dan nog door het leven 
gaat als een gelukkige huisva
der. (Zaterdag 9 december om 
22ul5). 

EISENSTEIN 1967 
Heel wat piogramma's staan 

dit seizoeh in het teken van de 
vijftigste verjaaidag van de 
russische oktoberrevolutie. 
Ook de reeks gewijd aan één 
der grootste filmkunstenaars 
ter wereld : Sergei Mikhailo-
vitsj Eisenstein. Zondag 
krijgt u de eerste van de vijf 
afleveringen te zien Scenario 
en inleiding staan op naam van 
André Vandenbunder, die de 
kerngedachte van de serie als 
volgt formuleerde : wat bete
kent steeds vitale, inspirerende 
kracht in de filmwereld ? 

Zondag 3 december komt om 
21u45 de eerste aflevering op 
de beeldbuis met beelden uit 
De Weide van Bejm, eerste ge
luidsfilm van Eisenstein, in 
mei 1935 gedraaid — maar 
nooit afgemaakt — en gedeelte

lijk gebazeerd op de gelijkna
mige novelle van Toergenjev. 
Ofschoon Eisenstein een over
tuigd maixist was kreeg hij 
meeimaals moeilijkheden met 
het legime, en werd bijvoor
beeld ook de Weide van Bejin 
in 1937 veiboden Wat ei van 
de film werd teruggevonden — 
enkele fotogrammen — weid 
tot een statische prent aaneen
geregen, en daarvan kujgt u 
fiagmenten te zien Pas in juli 
van dit jaar werd de film voor 
het ecj-st in Moskou vertoond. 

COMPUTERS IN KLEINE 

EN GROTE BEDRIJVEN 
Naar aanleiding van een on 

dei zoek, ingesteld door het 
antweips Centrum voor Pro-
duktiviteitsbevordering en 
vvaarvan de rezultaten onlangs 
in een rappoi t werden gepubli 
seerd, besloot de vlaamse tele 
vizie aan het tema van de com
puter een uitzending te wijden. 
De vraag die hierbij wordt op-
gewoi pen behelst het volgende, 
in hoeverre worden in België 
in grote en kleine — of middel
grote bedrijven — computeis 
aangewend ? In vogelvlucht 
uoidt de evolutie geschetst van 
de administiatie met papieren 
over de elementaire en veivol
gens doorgedreven mechaniza-
tie, naar de computer. Frans 
Fiederickx stelde het program
ma samen Het wordt uitge
zonden op <iinsdag 6 december 
om 20u25. 

Op de Vlaamse TV 
ZATERDAG 2 DECEMBER 
16 00 Volksuniversiteit — 18 55 Zand-
monnetje — 19 00 Protestants-gods-
dienstige uitzending — 19 30 Autorama 
— 19 52 Mededelingen - Hier spreekt 
men Nederlands — 20 00 TV nieuws — 
20 25 De Filosoof van Hogcm Ze<de 
aflevering — 21 05 Conzonissimo —' 
21 55 Echo — 22 25 Geheime op
dracht 5e afl : De strafkolonie — 
23 15 TV nieuws 

ZONDAG 3 DECEMBER 
1100 Eucharistieviering — i4 00 : 
Voor boer en tuinder — 14 30 Wenen 
Portret von een muziekstad, door Wol f 
Setdl — 16 00 Binnen en buiten — 
17 45 De zoon van de Sahara 6e ofl 
— 18 20 Klein klem kleutertje — 
18 40 Avonturen onder zee 9e afl : 
De stad onder zee — 19 30 Liefde on
der het dok 4e afl Het koperen bed 
— 19 55 Mededelingen 20 00 TV-
nieuws — 20 15 Sportweekend — 
20 40 * Muziekalbum, met Frieda Linzi, 
Lize Morke Nathalie Mono Michel 
Louts Neefs — 21 45 Eisenstein 1967 
— 22 35 TV nieuws 

MAANDAG 4 DECEMBER 
18 55 ' Zondmonnetje — 19 00 Hobo, 
de kleine zv\erver 23e ofl l De rebel —• 
19 25 • Jonger don je denkt — 19 52 • 
Mededelingen - De Weermon — 20 00 

TV nieuws — 20 25 De vluchteling 20e 
ofl De oude sheriff —^21 15 Verover 
do aarde Een retourkaartje naar de 
moon — 22 10 Gastprogromma De so 
c olistische gedachte en octie — 22 40 : 
TV nieuws 

DINSDAG 5 DECEMBER 
18 55 Zardmonnetjo — 19 00 Tiener-
k anken — 19 38 kwart Eefie — 19 52 
Medec^oltngen - Hier spreekt men Neder 
lands — 20 00 TV nieuws — 20 25 
Werkloos door de computer — 20 50 De 
vader TV spel door August Stnndberg — 
22 25 Medium — 22 55 TV nieuws 

WOENSDAG 6 DECEMBER 
17 00 Televisum — 18 55 Zcndxan-
notie — 19 00 Wie weet wint ' — 
19 25 Arena ^ 1 9 52 Medede ingen 
- De Weermon — 20 00 TV nieuws — 
20 25 Kruisende woerden — 20 55 
Panoromo — 22 05 Gastprogromma 
Het vriie woord Het Willemsfonds — 
22 3 5 TV nieuws 

DONDERDAG 7 DECEMBER 
18 55 Zandmannetie — 19 00 Zorro 
13e afl Monqstario in ongenade — 
19 25 Tienerklonken De Monkecs Het 
Spookdorp — 19 52 Medede ingen -
Hier spreekt men Nederlands — 20 00 
TV nieuws — 20 25 Sherlock Holmes 
Vierde aflevering De Kroon — 21 15 
Ten huize van Lt Generaal Thiel — 
22 05 Premiere — 22 35 TV nieuws 

VRIJDAG 8 DECEMBER 
18 55 Zandmannetie — 19 00 Film
museum von de schoterloch o Snub pom 
pier I — 19 10 Ziet u er wat in ? 
— 19 35 Zoeklicht — 19 52 Medede
lingen - De Weermon — 20 00 TV 
nieuws — 20 25 Speelfilm De gons 
von Sedan — 21 45 TV nieuws — 
21 55 tot 23 00 Stnid om een kroon 
Elfde aflevering Het gepeupel uit Kent 

Onze sGJektie 
ZATERDAG 2 DECEMBER 

20 25 BRUSSEL NED 
DE FILOSOOF V A N HAGEM 
21 05 BRUSSEL NED. 
CANZONISSIMA 
21 00 BRUSSEL FRANS 
ESCAPADE AU JAPON 
20 20 NEDERLAND I 
RUDl CARPELL SHOW 

ZONDAG 3 DECEMBER 
20 40 BRUSSEL NED. 
MUZIEKALBUM 
21 45 BRUSSEL NED. 
EISENSTEIN 1967 
20 55 NEDERLAND I 
KUNSTGREPEN 

MAANDAG 4 DECEMBER 

21 15 BRUSSEL NEO. 
VEROVER OE / A R ^ P 
21 00 BRUSSEL FRANS 
DOSS'ERS A ^ E TE O 
20 20 NEDERLAND 11 
ACHTER HET r lEUWS 
20 35 FRANKRIJK I 
PAS UNF SPr-^ r-E A PERDRE 
21 45 DUITSLAND I 
TITEL, THEoEN, TEMPEPAMENTE 

DINSDAG 5 DECEMBER 

20 55 BRUSSEL NED. 
DE VADER 
TV-soel door A joust Stnndberg 
21 30 BRUSSEL FRANS 
CINF CLUB DE Ml UIT 
21 10 NEDERLAND II 
GOOD OLD PAYS 
20 15 DUITSLAND I 
EIN FREMDER <LOPFT A N 
Detektieveve haal 

WOENSDAG 6 DECEMBER 

20 55 BRUSSEL NED. 
PANORAMA 
20 30 BRUSSEL FRANS 
NEUr Ml IONS 
20 35 NEDERLAND 1 
G^M.^to OF Vv'-^AIH 
20 50 NEDERLAND II 
KiJK C^ LE KU^ST 
21 05 FRANKRIJK 1 
LA PISiE AUX ETülLES 
20 15 DUITSLAND I 
OCTAVIAN 

DONDERDAG 7 DECEMBER 

20 25 BRUSSEL NED. 
S H E P L O C K HOI MES 

21 15 BRUSSEL NED. 
HET GELUKKIG GEZIN 
20.30 BRUSSEL FRANS 
LA PEAU DOUCE 
21 25 NEDERLAND I 
PORTRET V A N EEN M A D O N N A 
21.02 NEDERLAND II 
PAPALELLE WERELD 
20 15 DUITSLAND I 
EIN PLATZ FUER TIERE 

VRIJDAG 8 DECEMBER 

20 25 BRUSSEL NED. 
DE GANS V A N SEDAN 
21 50 BRUSSEL FRANS 
REPORTAGE 
WIELRENNERS-DEUNTJE 
22 00 NEDERLAND I 
BRANDPUNT 

« Verover de aarde » — Een reeks van Jerooni Verhaeghe (onze 
foto) Brussel Ned., 4 december. 



BASKETFESTIVAL 

Ons land, meer bepaald de 
Arenazaal te Deurne, is drie da
gen lang het toneel geweest 
van basketbalspor t op het 
hoogste europese vlak. 

Op initiatief van Racing Bell 
Mechelen hebben drie ploegen 
ons getoond wat het europese 
basket te bieden heeft. E r 
werd een europese selektie sa
mengesteld, die speelde tegen 
Real Madrid, kampioen van 
Europa , en Racing zelf. 

De uitslagen kent ge : Selek
tie — Real : 124 - 97 ; Racing — 
Real : 91 - 69 ; Racing — Selek
tie : 112 - 101. 

De europese selektie was 
denken wij , zo ongeveer de 
s terks te die men kon opstellen. 
En wat meer is, zij heeft ons 
verbaasd door de homogenitei t 
die zij vertoonde. Gewoonlijk 
is het zo dat dergelijke ploegen 
m a a r met haken en met ogen 
aan mekaar hangen. Dat was 
nu eens niet het geval. Met ver
schillende grote spelers — wij 
kunnen hier geen individuele 
presta t ies bespreken wegens 
plaatsgebrek — heeft de ploeg 
basketbal van pr ima kwaliteit 
gebracht. Beide klubvij f tallen 
(Real en Racing) met uiter
aa rd grotere homogeniteit , 
hebben het ondervonden. 

Real heeft ons een tikje ont
goocheld. Wij hadden er meer 
van verwacht. Nu is het wel zo 
da t Real op dit ogenblik bezig 
is met de opbouw van een nieu-
ploeg en dergelijke overgangen 
stellen natuurl i jk altijd pro
blemen. 

Racing Bell Mechelen zelf 
tenslotte heeft het er schitte
rend afgebracht. Spijtig dat 
een paar spelers, o.m. Hillen, 

wat te licht wegens persoon
lijke fouten uitgesloten wer
den. 

Al met al, p r ima sportver-
toon, en we hopen dat het ini
tiatief in de toekomst nog ge
nomen zal worden. 

Ook kampioenen abonneren op 
WIJ. 

EEN TIENJARIG 
BESTAAN 

Rit terblub, de brussel-vlaam-
se sportvereniging, die met 
vlag en man deelnam aan de 
5 november-betoging te Ant
werpen, besloot verleden zater
dag in de kader van haar tien
jar ig bes taan in de zaal « De 
Groene Poort » de lustrumvie-
ring met een dansfeest. 

Het was een bevredigende 
elite-opkomst en getuigde van 
een uitzonderli jke geestdrift, 
waar in he t orkest van de « Ui

lenspiegels » van Stan Philips 
een groot aandeel gehad heet t . 

Voorzit ter Bet tens met rond 
zich bes tuurs leden Serkeyn, 
Lamber t , Cogneau, S t rooban ts 
en Swillen en Van den Borght , 
was in zijn rede dankbaar voor 
al degenen die he t hunne er toe 
hadden bi jgebracht om het be
s tuur t ro t s de vele moeil i jke 
omstandigheden in zuivere 
Vlaamse sportieve r ichting te 
leggen en te houden en was 
ervan verzekerd het verder in 
die geest te zullen bolwerken. 
We noteerden de aanwezigheid 
van de heer Van Den Driessche 
afgevaardigde van het Verbond 
Brabant , alsook de heren advo-
kaa t Van Haeverbeke van De 
Spor t raad voor Vlaanderen, 
advokaat De Kerpel, gemeente
raadsl id te Schaarbeek, Van 
Heule, voorzi t ter van de Volks
unie Brussel , voorzit ter H. De 
Mulder van de Jetse Sport
vrienden en vele klubafgevaar-
digden. Het was een welgelukt 
en verdiend tienjarig bestaans-
feest. Tot b innen vijf j a a r ! 

SALUU EN MERCIE 

Aldus Tuur Ceuleers, de be
faamde oud-internationaal , en 
ex-trainer van Beringen en de 
nat ionale voetbalploeg, te Luik, 
waa r hij to t verleden week 
t ra iner was . E n Tuur pak te 
zijn valies, en midden he t sei
zoen t r ap te hij het af. 

Hier en daar in de pers heeft 
men er op gewezen dat het niet 
gepermi t teerd was die bloei-
kens van luikse k inderen zo 
m a a r zonder boe of ba in de 
steek te laten, da t T u u r een 
« moeilijke pee » is, da t hij een 
« dikke nek » heeft, dat het 

Rac'mg-White-doelwachter snapt de bal weg voor de neus van 
Beyens van Antwerp, gedekt door backspeler Stassart: ballet op 

het groene veld. 

tenslot te zijn eigen schuld is 
als de luikenaars er niet veel 
van terecht brengen, da t hij 
voor zijn werk be taa ld w e r d 
en het dus moet doen, en wat 
nog al meer . 

Voor ons is de zaak weer 
heel simpel. Als Tuur en zijn 
bazen akkoord zijn da t het be
taalde werk gedaan werd, als 
da t werk Tuur niet meer aan
s taa t en als hij niet meer 
wenst te blijven om redenen 
van financiële of andere aard , 
hewel, dan moet hij m a a r gaan. 
Hij zal niet verhongeren en 
Luik zal wel een andere trai
ner vinden. 

Dat werk van t ra iner moet 
anders een lastige job zijn, ze
ker voor een m a n met persoon
lijkheid, zoals Ceuleers zeker 
en vast is. De t ra iner moet zich 
schikken n a a r zoveel grote en 
kleine invloeden, een tussen
weg vinden tussen zoveel klei
ne en grote belangen, da t hi j 
zo een beet je lijk een pal jaske 
langs alle kan ten moe t knik
ken en buigen en springen. 
Daarbi j zichzelf blijven moe t 
wel u i te rs t moeili jk zijn. E n 
da t he t niet iedereen wil doen, 
zelfs niet in rui l voor een sta
pel bankbi l je t ten, kunnen we 
best begri jpen. 

A N D E R S EN BETER 
/ ..(IV /// hel pnhonnnt een x'oor-

chütlil mei lichlhcelden ovei sleneii-
kiinde. 

Op de eetsle uj zetelde de onder-
pnsloor met de schepen van onder-
trijs, melkboer van beiVcp. Op de 
txceede i'ij de hnidenier, lid van het 
Davtdsfoïids uit piojijt, en bezitter 
van een enoime kast nog niet open-
gesnedeit boeken. En ook de voor-
zitstei i'an de kongregatie, een biaaf 
mens met een plots ontloken belang
stelling vooi de westelijke elongatie 
der planelen. Meer naar achter, om 
stillckens te kunnen veidwijnen, de 
andeie naai kennis c\»stenden, sla-
pend, gapend, de slomsten uit ge-
icoonte instemmend knikkend. Kort
om, de kadets der intelligentie die 
men ziet in elk paiwnaat van dit ge
zegend land. 

De gelecide spieker had al nood-
gedxrongen plaals genomen in het 
vliegling dal tegen zoveel per uur zo 
lang moet vliegen om... Ge kent de 
rest. 

Dan Imam, aan elkaar gekleejd, h't 
kofipel binnen. Zeventien en zestien 
jaar, allebei goddeloos, student aan 
een alenciim ergens. Hij met haar van 
hier tot ginder, met een beginnende 
i\)sse baaul vooncaar, zoals altijd met 
een sloddciige « gloeien > bioek en 
kleuiloze en vormloze « kammezol > 

7ond zijn sclnale buik. Zi; overal mi
ni. Allee, twee hippies, als ge het zo 
beter veistaat, met pi ovokompleksen. 
De sei leuze mensen in de zaal begon
nen diiekt te fezelen. Hoe durven ze 
't ? In 't pationaat... 

En in plaats van' stillckens achter 
in de zaal te gaan zitten, hadden zij 
nog « den toepet » van in de tweede 
tjij te schuiven, vlak naast de vcKir-
zitster, die lap, lood lijk een kalkoen, 
een stoel opschoof. G' hadt ze daar 
moeten zien zitten, hij met zijn lan
ge aim rond haar lange nek, en zij 
met kaar kop tegen zijn schouder. 
, Toen de geleerde spieker aan het 
eksplikeien was dat zonneschijn, ge
achte veigaderirig, niks anders is dan 
de hitte van kernontploffingen, 
atoombommen Ajgezegd, stak haar-
mans zijn vinger op om wat te vra
gen. Of die ivateistof alleen in he
lium xvoidt omgezet, en of van de 
vrijgekomen energie geen gedeelte 
weer wordt omgezet in massa, zoals 
Einstein beweert. 

De spreker slikte en dionk ne keer, 
en begon aan een uitleg, die het kop
pel absoluut niet voldeed. En waar 
V(Xir de rest, de onderpastoor inbe
grepen, geen mens een sjiek van 
snapte. Weldia stond de hip[)ie, met 
zijn poes nog altijd tegen zijn zij ge
plakt, met de spieker voor het boid 

op het podium, en waren zij het on
der hun drietjes aan het aflappen, 
terwijl het klootjesvolk naar de uit
gang schoof. 

Onze gebuur, de leraai, hebben tue 
veiteld dat het taie koppel, ge weet 
wel, uit de Margrietstiaat, heel wat 
afwist over sterrenkunde en zo, en 
dat wij dat van al dat haar niet ver
wacht hadden, en waar ze dat alle
maal gehaald hadden. 

De wijze man zet dat zij dat op hun 
eentje hadden geleerd^ en dat w'ij veel 
te rap denken 'dat die jeugd, waarte
gen wij A) graag van leer trekken, om
dat zij zich van ons niks aantrekt, 
dom is, en zonder belangstelling voor 
wetenschap en kuituur. En dat hij, 
de schoolfrik, alle dagen ondervond 
dat de jongens en de meiskcns nu 
veel rijper en ontwikkelder zijn dan 
hij en tvij, in « onze » tijd. 

We hebben 's mans geesldiifl rap 
gebltist met enkele steike vei halen 
over vandalisme, luiaardij, verdoven
de middelen, delinkwentie, seks en 
andere vormen van modeine ontspan
ning, die veistandige jeugd eigen. 

Hij zei dat zulks alle jeugd een 
beetje eigen is, en toch altijd een be
wijs, zij het dan ietwat ontredderd, 
maar verheugend, van giVeiende ont
wikkeling. En dat wijlie van hijlange 
zo lie gang niet gingen omdat wij op 
die ouderdom eigenlijk nog maar 
konden meepraten over koereurs en 
voethal, en over de dingen, xcaaiover 
de hippies en zo nu piakkezeien, nog 
geen benul hadden. 

« En gij die u bezig houdt met 
sport », ging hij vermanend veider, 
want een sdioolmeester blijft altijd 
een schoolmeester, « ntoet er rekening 
mee houden dat die jeugd hoe langer 
hoe minder zal gediend zijn met de 
onnozelheid die gij in uw gazetten 
veikoopt, over wat gij sport noemt. 
Precies omdat haar belavgstelling, 
met de vei gissingen inbegrepen, veel 
hogei reikt. 

De sportopvatting die gij verdedigt 
is gesneden naar de maat van een 
geestelijk pioletariaat, en bestemd 
t%)or een tot kritisch beschouwen on-
bekicame massa. Maar tot die massa 
behooit de moderne jeugd niet meer. 

Gij moet met uw sport een andere 
richting uit. De maisjandies die gij 
nog wilt verkopen, gaat ge hoe lan
ger hoe minder kxcijtiaken aan de 
jongeien. Die nochtans, hoe meer ze 
geestelijk aktiej en lichamelijk pas
sief wordt, van langsom meer behoef 
te aan sportbeoefening krijgt. 

Ik ken niks van sport t>/ sportjoer-
nalisttek, maar ik heb A) al eens ge
dacht dat gij, om met uxa sport suk-
ses te hebben bij de jeugd, die sport 
moet aanpassen. Ze is ontworpen 
voor de verdwijnende kultuuiloze 
proleet. 

Maakt ze nu geschikt voor het 
nieuwe publiek, met kuituur, en met 
lang haar >. 

En uit gewoonte voegde hij eraan 
toe : « begiepen, ja 7 > 

Beg)epen, jawel, maai nog ver van 
opgelost, meester. 



VOOR DE EERSTE MAAL TE BRUSSEL 

OPENING OP 2 DECEMBER 1967 TE 9 UUR VAN DE 

DIYO - CASH AND CARRY Etn I . VERVAECKE 
SPECIALIST van de VERKOOP A A N PARTIKULIEREN V A N DIEPVRIESPRODUKTEN 

( + dan 300 art ikels) -Voed ingswaren , Text ie l , Onderhoudsprodukten ( ± dan 250 artikels) aan groothandels-

prijs. U verdient minstens 20 a 4 0 % op de to ta l i te i t van de produkten die U rechtstreeks koopt in onze stapel-

huizen CASH A N D CARRY. 'Ziehier enkele voorbeelden : 

Ter gelegenheid van de opening 
FRISKO-GESCHENK 

elke aankoop van ijskreem geeft recht aan dezelf
de hoeveelheid gratis, bv . ' 

24 noisellas — ristoume 20 
24 noisellas gratis 

48 noisellas 

RUNDS-, KALFS-, VARKENS-, 
PAARDEN- en SCHAPENVLEES, 
TOT 

20 o 
GOEDKOPER DAN DE 

NORMALE WINKELPRIjZEN 

GROENTEN- EN 

DIEPVRIESVIS TOT 

4 0 % 
GOEDKOPER DAN DE 

NORMALE WINKELPRIJZEN 

DIVO-CASH AND CARRY 
(begin autostrade Brussel-Oostende) 

Noordkustlaan 10, Groot-Bijgaarden 
Telefoon : (02)27.43.47 (5 lijnen) 

Grote parking - Open 's woensdags en 's vrijdags 
van 17 tot 21 u. en 's zaterdags van 9 tot 19 u. 

Ter gelegenheid van de opening wordt aan elke kliënt 

een geschenk aangeboden (geldig van zaterdag 2 de

cember tot zaterdag "9 december inbegrepen. 
-«^-t* -4' 

Koop uw diepvriezer of koelkast bij ons aan 15 % van zijn waarde en 
het saldo af te korten door afname van produkten. 

W i j bedienen reeds meer dan 20.000 kliënten ten huize met onze reeds 
bestaande distributie-dienst. 

Vraag ons een dokumentatie zonder verbintenis. 
1 6 , E >« 

Grote S>i.s; 
G lAZEN M HOMTiJREM, 
Gr«li( voor v«fleUrcfeft. ^ 
Hefite"iAgen in e gtn werVUil. 

WaKer ROLAND 
— Gtdiplomterd OptieV« — 
Karltilraat, 59 — Anlwerpen 
fi$\ « u b op htl huurmmmtr 'J 

Ttltfoon: 35 8& 62 

i C % lerting op vtrloon d^ur» 

NU MEER DAN OOIT ! 

T A N K T BECO 
steeds en altijd : BECO : kwaliteitsbenzine en gasolle! 
Maak Uw bestelling vanaf 1.0001. gas- en stookolie over op 
ons adres: Beco, Krijgsbaan 236. Zwijndrecht. 
Telefoon: 03/52.81.73 - 32.02.10. 

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

HERMES 
S C H l L r C / L 54 Zuidlaai) 

211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33. 
Brussel. 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT. 
KURSUS IN 2 JAAR 

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

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

Beter en voordeliger. 
LB 106 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

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 n ieuv/ ighe id ; al u w 
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 laar. 

Standaarduitvoering D c i# er •» 
Poort gans in aluminium. Omlijsting BREVET 
in gephosfateerde staalplaat. O ' ) H O Q 
Zeer lichte bediening. ^ o U y ö 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

ZONHOVEN- • 
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.34 

CE J08 

J 



De waalse socialisten doen teoretisch 
misschien een stap terug, maar "door de 
binding van hun eisen aan een eventuele 
regeringsdeelname maken ze het Josse van 
Volksgazet en de >Iaamse socialisten die 
via hun decentralizatieplan reeds lonkten 
naar de C.V.P., wel erg moeilijk. Het zo
veelste slachtoffer van de belgische ko-^ 
zakken en de vroede rechters van Straats-

strekte meerderheid in de waalse provin
cies. Oiulniinister Lcl)urton, spreekbuis 
van de pragmatische politici, heeft daar
entegen gepleit voor een soepeler houding 
en gezegd dat de B.S.P. zich opnieuw ge
reed moet maken om te regeren. Het is 
een reeds oud geschilpunt in de B.S.P. dat 
destijds de jonge Turken op^etle tegen 
Spaak en Spinoy. Het kongres heeft zich 
weliswaar uitgesproken voor de stugheid. 
In «ie rezolutie wordt gezegd, dat men 
geen toegevingen zal doen en dat « elke 
deelneming moet worden geweigerd aan 
een regering, die onze eisen niet zou kun
nen realizeren ». Maar morgen zullen de 
waalse socialisten toch met hun vlaamse 
en brusselse partijgenoten moeten praten 
en men ziet die beiden zich zo maar niet 
neerleggen bij het waalse plan ». 

LA LIBRE BELGIOUE 
Verheugt zich over dit « ultimatum » 

van de waalse B.S.P. Dan blijven ze met 
hun vuile voeten voor goed uit de rege
ringssalons, jubelt de oude koppelaarster. 

Misschien te vroeg gejubeld, want wie 
weet wanneer dan de ruiten van die sa
lons ^ee r eens uit elkaar diggelen via de 
sterke arm van het waalse proletariaat. 

ming handhaven die in het verleden ."el-
den werd verstoord en gegroepeerd blij
ven in één enkele partij, die sedert meer 
dan 80 jaar, door haar eenheid, onschat
bare diensten aan de werkende mensen 
van België, in alle landsdelen heeft bewe
zen ». 

HET FINANCIËLE DAGBLAD 

Een nederlands beursbiad maakte na 
Klemskerke anders de opmerking dat de 
deur open stond voor een nieuwe rooms
rode koalitie. 

« En alleen de kristenen en socialisten 
zijn tezamen in staat de echte belgische 
problemen, de problenien, die met de 
tegenstellingen tussen Walen en Vlamin
gen, met de pozitie van Brussel, te maken 
hebben naar een oplossing te voeren. Dat 
ligt boven de macht van de huidige koali
tie tussen kristendemokraten en liberalen. 
Niemand die dat beter weet dan premier 
Paul Vanden Boeynants, die dit soort pro
blemen dan ontwijkt. 

Van de B.S.P. wordt gezegd, dat ze als 
oppozitiepartij een failure is. De partij 
lijdt aan aderverkalking en drijft stuur
loos rond. Het is niet uitgesloten dat in 
Klemskerke zoiets als de rode viktorie be-

LAAT DE BOOM VAN W8J GROEIEN ! 

N e e m een abonnemen t o f h e r n i e u w het . 

Binnen kort komt de postbode het leesgeld innen. 

Leg het klaar, hij komt maar één maal ! 

burg, die het nu eens gaan zeggen van op 
hun hoge Ohmpus, \ uilen meer dan ruim-
schoots de ons voorbehouden ruimte. 

DE STANDAARD 
Meer dan wat ze willen, heeft het vol

gens Ruys een groot belang dat de waalse 
socialisten deze keer op dit « minimura-
programma » blijven staan. 

« Op het kongres heeft kamerlid Lamers, 
hartstochtelijk toegejuicht, verklaard dat 
toegeven op het minimum-programma uit
gesloten is en dat de B.S.P. « in wezen » 
een oppozitiepartij is. M.a.w. : de harde 
koers, zonder rekening te houden met mo
gelijke regeringsdeelneming en met als 
enig streefdoel : de \erovering van de vol-

Dit jonge echtpaar (juist in volle 
kweek en door suikernonkel Charel zo 
harteloos beroofd van het appeltje voor 
de dorst) heeft besloten, ook in 1968 
nog geen abonnement op « WIJ » te ne
men. We weerstaan hardnekkig aan de 
verleiding, hen een gratis abonnement • 
voor - noodlijdenden te bezorgen. 

V hebt echter geen boze prinselijke 
suikeroom en u moet niet leven bij de 
genade van een te kleine dotatie. U her
nieuwt dus WEL uw abonnement. 

« De waalse socialisten hebben vrijwil
lig voor de oppozitie geopteerd. Aankno
pend bij een paar middelraatigen, die 
oud-minister tebur ton al de «ezelsstamp» 
hadden gegeven, zei senator Housiaux 
krachtig : « De B.S.P. is geen regerings
partij maar een oppozitiepartij ». En de h. 
Merlot, de nieuwe voorman der waalse 
socialisten — die ook kwetsende woorden 
voor de h. Leburton over had — zei iets 
gelijkaardigs : « Wij moeten ons met de 
rug tegen de muur zetten en elke terugge
trokken pozitie weigeren ». De h. Collard 
zat zaterdag te zwijgen en bleef zondag 
weg... 

De socialisten zijn door hun roman
tische waalse vleugel veroordeeld tot de 
oppozitie in de ontreddering. Het land zal 
daar wel bij varen. Het kongres van Ver-
viers zal aldus eeji goed kongres zijn ge
weest ; ondanks de verbale aanvallen 
tegen de nationale eenheid. Dat is de pa-
radoks van dit politiek week-end ». 

VOLKSGAZET 
Niet zonder een diepe ontgoocheling 

stelt Van Eynde vast dat voor de waalse 
socialisten de vlaamse « broeders » prak
tisch volledig wind zijn. 

« Te Verviers is geen enkel onaange
naam woord aan het adres van de vlaamse 
socialisten gevallen. Integendeel. Maar uit 
alles, zowel uit de verslagen, als uit de 
redevoeringen en uit de rezoluties, is ge
bleken dat men er zich geen rekenschap 
van wenste te geven dat wij zelfs maar 
bestonden. Het was alsof de meerderheid 
nooit van Klemskerke had gehoord.' De 
minderheid waarvoor dit wél het geval 
was trok uit de vlaamse socialistische de
batten abusieve besluiten. 

Te Verviers gebeurde precies het tegen
overgestelde. Het is opzettelijk gewild. 
Men heeft daar, in verband met een her
vorming van de staat, een schema opge
steld dat zo ingewikkeld is dat men boven 
het spreekgestoelte een organigram ver
koos op te hangen om het enigszins te ver
duidelijken. Daar heeft men van dit sche
ma gezegd dat het een minimum is dat alle 
federaties, militanten en mandatarissen 
bindt en waarvan niet mag worden afge
weken. 
Een nationale sekretaris van het A.B.V.V. 

maakte zowaar van zulke bindende ver
plichting de steun van de sindikale organi-
zaties afhankelijk ! 

Dergelijke tezis kan alleen worden op
gevat voor wat zij is : een ultimatum ! 
Voor diskussie en vergelijk beneden dit 
minimum is geen plaats opengelaten. De 
sinteze wordt er door onmogelijk gemaakt. 
Het heet te nemen of te laten te zijn ! Te 
Verviers zijn de tafelen der wet neergezet, 
niet alleen voor de waalse socialisten, 
doch meteen ook voor de vlaamse en de 
brusselse, willen deze een overeensfem-

gon. Daar kwamen tot dan niet gebruikte 
en bewust in toom gehouden krachten 
vrij. De nu mondig en zelfstandig gewor
den vlaamse socialisten lijken meer gelou
terd en zelfs in hun vlaams zijn, zijn zij 
minder ekstremistisch dan hun waalse 
partijgenoten. Een nieuwe rooms-rode 
koalitie (de laatste opereerde moedig on
der Theo Lefèvre en Paul Spaak) zou, ge
zien het gebeurde in Klemskerke, gezien 
ook de algemene tendens, minder unita-
ristisch zijn dan voorgaande uitgaven. In 
een dergelijke koalitie zou het vlaamse 
element sterker vertegenwoordigd en 
bovendien meer vlaams mogen zijn >. 

HET LAATSTE NIEUWS 
Volgens dit bij de P.V.V. aanleunende 

blad bezorgden de gendarmen van hun 
minister Vander Poorten op volgende sa
distische manier de heer De Poorter zijn 
zogezegde hartaanval. 

« Alles gebeurde toen in een razend snel 
tempo. De rijkswacht voerde een charge 
uit, wilde de betogers samen drijven en 
reed, volgens betogende ooggetuigen, met 
de stormwagens in op de stilstaande trak-
tors. 

Een paar boeren wilden het kordon 
doorbreken en toen begonnen de moeilijk
heden pas. Steeds volgens betogende oog
getuigen, begon een rijkswachter, klein 
van gestalte en met zwarte snor, toe te 
slaan op de graanhandelaar Leon De Poor
ter, die zich vooraan tussen de dubbele rij 
traktors bevond. De man zocht bescher
ming tussen de trekkers, maar viel. Steeds 
volgens dezelfde ooggetuigen werd hij 
daar nog bewerkt met de geweerkolf. Ook 
de bevelvoerende luitenant scheen bij het 
optreden van zijn manschappen nogal erg 
zenuwachtig. 

. Van uit de straatgoot Jipn de ongeluk
kige eindelijk dgor meJeïïetogers op een 

nabijgelegen bank worden gedragen. Vol
gens deze medebetogers zag De Poorter 
asgrauw en vertoonde geen teken van 
leven meer. 

Toen een bereidwillige hand de hemds-
boord van het slachtoffeir wilde losmaken, 
werden door de rijkswacht twee traangas-
bommen afgeschoten, zodat de hulpbie
denden onverrichterzake moesten aftrek
ken ». 

HET VOLK 
Tamelijk kleinerend laat dit sindikalis-

tenblad zich uit over de bijna noodzake
lijk wanhopige reaktie van onze boeren, 
die sinds jaren verwaarloosd worden door 
de regeringskombinaties van alle kleur. 
Hebben de arbeiders op zo'n rustige ma
nier voor hun levensverbetering kunnen 

• vechten, heren van het Volk ? 

« Er zijn ingrijpende wijzigingen op til 
en de landbouwbevolking, die van nature 
Isehoudsgezind is, maakt zich ernstig zor-
gen. 

Misnoegdheid is er in ons land ook van
wege het ongeordende en vaak onzinnige 
bodembeleid, waar de boeren veelal het 
gelag van betalen. 

Wanneer hun gronden onteigend wor
den, krijgen ze —- ten minste indien zij 
eigenaar zijn — meestal een behoorlijke 
vergoeding. Maar een boer heeft meer be
hoefte aan grond dan aan geld. Het wordt 
hoog tijd dat voor alle gewesten van het 
land zorgvuldig bestudeerde streekplan
nen worden opgemaakt en dat men eens 
en voorgoed vastlegt welke gronden be
stemd zijn voor woonwijken, voor indus
triezones en voor landbouw. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met goede en 
minder goede labeurgronden. ~-

De misnoegdheid onder de landbouwers
stand, heeft ook een sociologisch aspekt. 

Onze jonge boeren zijn meestal met een 
vooruitstrevende geest bezield, maar zij 
beschikken niet altijd over de middelen 
om zich de moderste landbouwmachines 
aan te schaffen. Hun sociale vooruitgang 
houdt geen gelijke tred met die van de 
andere standen. 

Bepaalde landbouwersorganizaties aar
zelen niet de begrijpelijke misnoegdheid 
nog aan te scherpen en uit te buiten. Zij 
menen dat hun enig verweermiddel be
staat in betogingen, en om werkelijk de 
aandacht op die betogingen te trekken 
worden er vaak luidrucTitige en hardhan
dige middelen aangewend. 

Het voorbeeld van de woelige franse 
boerenmanifestaties, waarvan de televizie 
vaak beelden vertoont, spoort ze aan om 
slaan op de graanhandelaar Leon De Popr. 
ken. Sommige jonge boeren voelen zich 
gefascineerd door de dreigende drietand 
en wanneer zij dan in groep vooruitrijden 
op hun traktoren, wanen zij zich de mees
ter van de straat >. 

DB GAZET VAN ANTWERPEN 

Met een aanval op de franse hoofdrech-
ter van Straatsburg en een waarschuwing 
aan de rest van de rechtersbent leidde de 
antwerpse krant de Straatsburg-debatten 
van deze week in. 

« Frankrijk, dat zich niet gewaardigde 
het verdrag te ratificeren, levert niettemin 
de voorzitter van het tribunaal dat plecht
statig zetelt in de hoofdstad van de Elzas, 
waar de autochtone Allemanische bevol
king achter volksonderwijs in de moeder, 
taal kan fluiten om van de Basken en de 
Bretoenen maar te zwijgen. In die Euro
pese vierschaar zit ook een vertegenwoor
diger van ItaUë dat de Val d'Aosta lustig 
ontfranst en vastbesloten blijft d e Z u i d -
tirolers een wezensvreemde Italianita op 
te dringen. Maar wie de boter gegeten 
heeft dat zijn de Vlamingen, die alleen 
maar hun eigen gebied gaaf willen hou
den, zoals elk volk ter wereld en die er 
bovendien niet aan denken (en er overi
gens niet zouden in slagen) om hun waal
se landgenoten kultureel te kolonizeren. 

Men zou de Europese rechters misschien 
het Engelse deuntje moeten voorzingen : 
« Remember, remember the fifth of No
vember 5>. Waarbij het dan ditmaal zou 
gaan niet om een buskruit-komplot van 
de Vlamingen, maar om het buskruit dat 
de getabbaarden van Straatsburg met een 
verkeerd arrest onder het Belgische staats
bestel zouden kunnen leggen >. 

WALTER LUYTEN. 

U wordt thuis gratis en zonder verplichting afgehaald 

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

meubelen — 10 H 
vloerbekleding 
zormeblinden luxapex 
vouwdeuren 

INLICHTINGEN : G.\NZENMEERSTRAAT 30. RUPELMONDB 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
KOLPORTAGE 

Met radiowagen morgen zondag 
3 december. Bijeenkomst café Brey-
del, 7de Olympiadelaan 98, Antwer-
pen-Kiel. 
HERNIEUWING 
LIDKAARTEN 

V.in deze maand af zullen de lid-
kaarten \ooi 1968 worden aangebo
den. 
SEKTIE-NIEUWS 

Op initiatief der sekties Noord 
en L O . grijpt een vergaderavond 
plaats in café Tijl, St. Jansplein 22, 
Antwerpen, op vrijdag 8 december 
Nic Van Bruggen handelt er over 
lijn omstreden boek ec Matrakken-
sabbat ». Allen op post. 
ZELFSTANDIGEN 

Massa\ ergadering op maandag 18 
december in het lokaal Scheldehof, 
Oude Koornmarkt 28, Antwerpen, 
bo\enzaal. 

Spreker \ oor die avond is de heer 
R. Mattheyssens, volksvertegen
woordiger. Deze belangrijke groep 
in onze maatschappij wordt nog al 
te zeer stiefmoederlijk behandeld. 

Lasten en taksen drukken zwaar. 
Pensioenen zijn nog lang niet aan
gepast zoals het hoort. 

Het wordt een zeer interessante 
a\<)n<l die stipt om 20 uur 30 start. 
Ook alle leden en simpatizanten, 
hoewel daarom niet behorend tot 
de zelfstandigen, zijn w elkom en be
wijzen door hun aanwezigheid mee 
te \oelen met de vlaamse zelfstan
digen. 

VORMINGSCYKLUS 
De eerstvolgende les van Were-

Di xorniingscyklus gaat door op 
viijdagavond 8 december te 20 uur 
in het « Scheldehof t , Oude Koorn-
maikt 28, Antwerpen. Tema ; « De 
roin.intische vlaamse beweging 
(1830 tot 1900) door Karel Dillen. 

Berchem 
DANSFEEST 

Zaterdag 16 december 1967 te 20 
uur ?>0 in feestzaal « Rubens », Sta-
tiestiaat 175. Siou.v-dansorkest, zang 
André Romano. 

Inkom 30 Ir. Kaarten te beko
men, Grote steenweg 165. 

Borgerhout 
VOOR AL ONZE LEDEN 

Ht t leven staat met stil Willen 
WIJ tel nagedachtenis van onze be-
tieuide voorzitter handelen, dan 
moeten wij dit doen in zijn geest 
en met de rotsvaste oxertuiging die 
hem kenmerkte. 

Daarom is de inzet \ an iedereen 
nood/akehjk en zijn wij aanwezig 
op ieder bijeenkomst door onze af
deling ingelicht. 

MAANDELIJKSE 
VERGADERING 

De maandelijkse ledenseigade-
rmg gaat door op viijdag 8 decem
ber te halfnegen, in het lokaal 
«Nieuwe Carnot », Carnotstraat 
60 (zaal Iste verdieping). 
KOLPORTAGE 

De maandelijkse kolpoitage met 
nukiowagen gaat door op zondag 
10 december. De nieuwe wijken ko
men aan de beurt. 

N ei zamelen te 10 uur, voormid
dag, bij Fians Dnks , Karel Van den 
Oe\ el straat 2b, Borgerhout. Einde 
rond 12 uui . 

Deurne 
LEDENHERNIEUWING 1968 

isinds een veertiental dagen zijn 
onze medewerkers begonnen aan 
het hernieuwen der lidmaatschap-
kaai ten. Wij doen een beroep op 
onze simpatizanten om hen hierbij 
behulp/aam te zijn. Er zullen een 5-
tai nieuwe medewerkers ingescha
keld wolden die voor de « eerste 
maal » niet onze mensen in kon-
takt komen Moedig hen aan dooi 
een simpatieke begroeting en laat 
hen niet talloze malen tevergeefs 

GELDLENINGEN voor eikdoei 
'^(inr partikulierJfl'mi971- d 20u 

ngs^Jzer 
terugkomen alvorens uw lidgeld te 
betalen. Meer dan duizend huisbe
zoeken dienen afgelegd voor het 
einde v .m het jaar ! 
HUISBEZOEKEN 

Tijdens de periode van de leden
hernieuwing zullen tevens zes groe
pen propagandisten huisbezoeken 
afleggen in de wijk Venneborg 
voornamelijk in volgende straten : 
Alfons Schneiderlaan - Antoon van 
den Bosschelaan - Generaal Slinge-
neyerlaar. - T w c j Gezusterslaan -
Louis Janssenslaan - André Her
manslaan - In deze sektor beschik
ken wij over een driehonderd adres
sen. Al deze mensen zullen op voor
hand een brief ontvangen waarin 
het bezoek van een VU-propagan-
dist aangekondigd wordt. 
LEDENSLAG 

Personen die v^'ensen aan te slui
ten kunnen dit doen door naam, 
voornaam, adres, geboortedatum 
en een bankbiljet van 50 fr. op te 
zenden naar : Hilven, Gen. Slinge-
neyerlaan 117, Deurne. 

Hoboken 
LEVEN IN DE BROUWERIJ 

Pest voor Vlaanderen (PVV) is 
ook opgedoken aan muren en bor
den van Hoboken. De meest droge 

I Hobokenaar kon een glimlach niet 
! onderdrukken, en voelt aan dat dit 

meer dan de grote BSP-aanplak-
brieven, gericht tegen de regering, 
de vinger op de wonde legt. In het 
teken van de Pest Voor Vlaanderen, 
zal zaterdag 9 december te Hobo-
ken gekolporteerd worden met 
Wij vergezeld door de geluidsin
stallatie. Wij doen ook een oproep 
aan alle vrienden en simpatizanten 
op zaterdag 16 december om 20 
UUI met hun vi lenden en kennissen 
deel te nemen aan het 6de Volks
uniebal, dat met meer dan 150 prij
zen begiftigd is, in zaal Breughel 

Prijzen zijn steeds welkom, en 
kunnen bezorgd worden aan onze 
bestuursleden, of op het sekreta-
riaat, alle dagen na 18 uur (sekreta-
riaat Lambrechtsstraat 16). 

Kontich 
9de WINTERBAL 

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

Ray Chadwich en show- en dans
orkest The Tiopicals. 

Merksem 
SINTERKLAAS 

Heden zaterdag en zondag 2 en 
^ december is Sinterklaas met 
Zwarte Piet op doorreis in Merk
sem, ten hui/e van Mare Cale-
waert, Deurnebaan 25. Op aan
vraag komen de Sint en Zwarte 
Piet zich onderhouden met de 
vlaamse kindei en, tenhuize. Aan
vragen bij Mare Calewaert. 

KERSTFEEST 

VROUWENAFDELING 

Wij vragen diingend de achter
blijvers hun inschrijving onverwijld 
te doen, want na 9 december kun
nen er geen meer worden aange
nomen. Wie nog geen inschrijvings-
formuljer ontving wende zich tot 
het sekietariaat. 

Maandag 4 december, te 20 uur 
30 vergadering voor de vrouwen 
ter regeling van het Kerstfeest. 

LIDKAARTEN 

Onze wijKleideis innen tans de 
lidgelden 1968. De eerste uitslagen 
zijn zeer bemoedigend. Leden die 
weinig thuis zijn, worden verzocht 
zich in verbinding te stellen met 
het sekretariaat E. Lemineurstraat 
33, tel. 455777, dagelijks ofwel in 
Tijl, Bredabaan 298 iedere donder-
dag.nond \an 20 uur af. 

Mortsel 
HERNIEUWING 
LIDKAARTEN 

In de loop der komende weken 
zullen onze wijkleiders de lidkaar-
ten 1968 aanbieden. 

TOMBOLA DER 
VLAAMSE HARTEN 

Met de plaatselijke lotenverkoop 
voor deze reuze-tombola werd voor 
enkele dagen begonnen. Telefoneer 
nr. 513909 - Wim Claessens. 

PROFICIAT 
V'oor de zevende maal diende het 

wiegje ter hand genomen bij onze 
afdel. sekretaris en mevrouw Em. 
Croes. Onze welgemeende geluk
wensen. 

REISGEZELSCHAP 
TIJL 

Na de installatie van onze be
schermheer Reimond Mattheyssens, 
komen op 10 december de kinderen 
aan de beurt op ons jaarlijks Sin
terklaasfeest. Inschrijven in ons lo
kaal. 

Zondag 17 december bezoeken 
wij, onder geleide, de E3 nieuwe 
tunnelwerken. Inschrijven in de 
Tijl. 

Zwijndrecht 
ST NIKLAAS O P BEZOEK 

Ook dit jaar bracht de Goede-
Sint een bezoek bij een tweehon
derdtal kinderen en verraste hen 
op versnaperingen. 
KOLPORTAGE 

Zoijdag 26 november was onze 
kolportageploeg aan de slag te 
Hamme. Het slechte weder lag wel 
aan de bazis van de minder goede 
verkoop, maar onze mannen geven 
de moed niet op. 

Volgende kolportages 3 en 10 de
cember a.s. te Melsele. Om 9 uur 
bijeenkomst in het Vlaams Huis 
« Were-Di ». Iedereen op post I 

BRABANT 

Brussel 
VOORDRACHT 

Na de welgeslaagde vergadering 
van 11 november met Dr Leo 
Wouters als spreker, krijgen we 
vrijdag 8 december te 19 uur in 
de « Uilenspiegel », Pletinckxstraat 
.38, Brussel-Beurs, een tweede voor-
d) acht-kursus door Ward Hermans, 
over «Gister, vandaag en morgen in 
de vlaamse beweging ». Lieve Cools 
verleent haar kundige medewer
king. Einde dezer maand zullen 
Amedee Verbruggen en Raf Ver
hulst onze gasten-v oordrachtgevers 
zijn. 

Brussel • Halle - Vilvoorde 
AGENDA 

2.12 : arrondissementsraad te 15 
uur in « Hof van Engeland ». 

6.12 : Vilvoorde. Kantonvergade
ring in « De Gouden Voorn ». 

14.12 : St. Jans-Molenbeek. Kan
tonvergadering te Koekelberg in de 
brasserie Simonis 28, Simonisplein. 

17.12 : kolportage te Sterrebeek. 
21.12 : Wolvertem. Kantonverga

dering te Londerzeel, « Vlaamse 
Zaal », Stationsstraat. 

7.1 : <c Wij » verdeling over de 
gemeente Hekelgem. 

Dilbeek. Kinderfeest in de zaal 
St. Teresia. 

13.1 : grote VU-meeting te Hekel
gem. 

21.1 : Halle. Kantonvergadering 

KOLPORTAGES 
Volgende tochten : op 3-12 : Pa-

niel; op 17-12 Sterrebeek. 

^ HYPOTEKEN 
70T 100% DEB W»AeD£ VANS 70T iOJAAR 
UIIO£PSKRtDl£TEN voor ZlLfsrANDIGBN. 
UITUtUAK-AANKOOP MAT -STOCK eni 

MEVEKAN 
Ter Rivierenlaan. 57 DeurneC. 
• WU KOMEN THUIS • TiL "/3S19 7t- -VSV 53 

G L A S A L 
^ ^ A V L I V C U I x C n i J Engerstraat 1618 ERPS-KWERPS 

neemt uitbreiding 

Vraagt ernstige medewerkers 

Tekenaar-opmeter - Verkoper - Jonge bediende 
Schrifteliik soliciteren t a v D. Claes T 200 

Welke afdeling wenst in januari 
68 het bezoek van de kolpoitage-
ploeg ? 

Erps-Kwerps - Kortenberg 
KORTENBERG 
OVERLIJDEN 

Op 18 november werd te Erps-
Kwerps Leontina Van Humbeeck, 
echtgenote van Domien Lambrechts 
ten grave gedragen. 

Dezelfde dag werd ook de heer 
Alfons Van Eips te Kortenberg be
graven. Beide families, bij wie wij 
zoveel vrienden en vaste medewer-
qers tellen, mochten op een talrijke 
opkomst van hun vi lenden reke
nen. 

Het afdelingsbestuur en de re-
daktie van « Op de ^Vip » Ijjeden 
de achtbare families hun innige 
deelneming aan. 

Ganshoren - Koekelberg 
LEDENVERGADERING 

Opnieuw aan de s lag! Ondei 
dit motto houdt deze afdeling oj) 
zaterdag 9 dezer een uitgebieide 
vergadering voor alle leden. Leden, 
militanten, simpatizanten en be

stuursleden houden deze datum 
stellig vrij. Er is een massa werk te 
verzetten in de afdeling. Gevraagd 
worden : aktieve medewerkers. Aan
vullende inlichtmgen verkiijgt u bij 
de afdelingsvoorzitter, de heer Gui-
do Knabben, Normandiestraat 74, 
te Brussel 8. 

Grimbergen - Beigem 
BAL 

Vandaag zat. 2 dec. heeft om 21 
uur het eerste nachtbal plaats in het 
Fenikshof. Orkest Walt ia met Stan 
Philips Reuze-tombola, gezellige 
bar, vlaamse sfeer. 

Laken 
AFDELING AHOY ! 

Onlangs weid in tegenwoordig
heid van onze erevoorzitter Pi ins 
Bébert het nieuw vlaggeschip van 
de Volksunie, de « Laken », van 
stapel gelaten. De nieuwe kapitein 
aan boord is Frans Adang. De ver
dere bemanning telt reeds zeven 
koppen. Waarop wacht U om ze 'n 
handje te komen toesteken ? Aan-
monsteiing na 17 uur op het sekre
tariaat : R. Nevberghlaan 188, te 
Brussel 2. Bel : 266451. 

Brandstof is natuurlijk altijd wel
kom. Men kan hem tanken op P R 
107828. van R. Thiebaut, R Ney-
berghlaan 188, te Brussel 2. (Op 
strook : VU Laken vermelden). 
Dank bij voorbaat. 

Leerbeek - Kester • Herfellngen 
SMULAVONDEN 

Zaterdag 9 en zondag 10 decem
ber a.s. richt onze nieuwe afdeling, 
voor de 1ste maal, 2 lekkere smul-
avonden in, met worsten en kote-
letten, in ons lokaal « In 't Jagers
hof », Brunaustraat , Kester. 

Aanvang op zaterdag te 6 en op 
zondag te 4 uur. 

Alle strijders-pajotten, jong en 
oud, zijn er verwacht. Het Pajotten-
land moet heropleven ! Allen harte
lijk welkom ! 

Liedekerke 
DANSAVOND 

Op zaterdag 9 december a s. te 
20 uur richt de Volksimie-afdeKng 
in de « Nieuwe Zaal », Stations
straat, Liedekerke haar dansavond 
in. Orkest « Medium Band » en 
Harry Pinky. 

ZOEKERTJES 
Aangeboden aan elk aanemelijk 

aanbod Wij, volledige jaargangen 
1963 tot en met 1966. Tel. Antwer
pen 03-316190 T 205. 

Te huur vlaams lokaal in volle 
bedrijvigheid van begin 1968 al. 
Inl bureel blad T 203 

Gezin zoekt pi. 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 ot goede ziel » die 
bruikbaar TV of radiotoestel oï 
pick-up zou willen schenken voor 
de ontspanning dei kleintjes Schr 
blad T 204. 

Kunstenaarspair biedt te kotm 
schilderijen, tekeningen, beeld
houwwerk. Portretten op besteliins. 
Bur. blad T 171. 

i l oo fd redak teur : 
W. T«n OTer»tr tet«i i , 

Alle br iefwiksel ing voor r e 
dak t i e naa r : 
Rota typ , Syly. Dnpuis laan 
110. B ru t . 7. - Tel . 28.11.08 

Beheer : 
Maurice Le i ronn ie r l aan 82, 
Brusael 1. Tel . : 11.82.16. 
Alle k lachten voor niet ont
vangen Tan blad o p dit 
Adrea. 

J a a r a b o n n e m e n t : 300 fr 
Half jaarl 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 n u m m e r s : 8 fr. 

Mie s tor t ingen voor het blad 
i p poa t reken ing : 17 1139 
c WTJ > - Vlaams na t ionaal 
weekblad 

Veran tw uitg. Mr. F . Van der 
Eist, Beizegemstr . 20. B ru i 12 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS - CLASAL 

E n g e r s t r a a t 161, E r p s - K w e r p s 
Tel . • 02/59.77.83. 

DE ENIÜE KEI KEN 
IN EUUÜOA 

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

€ P I E T P O T > 
A n t w e r p e n ' ! gezelligst* 

Bierkelder 
Grote P ie te r Po l s t r aa t 4 

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

EEISBUREAU 
Vlaarai Reisbureau n.^ 

.Maatscb. retel : Antwerpen 'i 
Tel. 03/49.30.46 49.16.94. 

Bexoek c De Teerman a 
te St-Amands a.d. Schelde 

Mosselen • Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

— — ^ — — — ^ — — — LB ) I 0 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, Oanrae t. 
Van HarrcUi 7» T. : S5.63.17 
Agent : De 0)ene • Kortrijk 

U ))I 
CURU.DOAa 

Moderne wooninnchtinf 
Kruidtuinlaan t 

(tussen A. Mazlaan en 
E. Jacqmainlaan) - BRL'SSEL 

*eL : 02/18.17.17 
\je i M 

BLANKENBERGE 
< Rubensbof > 

Weststr. 79 1 (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kameri-pension 

< Vlaams Bols » Knokke 
Kamers vol pension 

gezellige sfeer 
Verminder ing Toor groepen 
El isabethl . 105 T«l 632.70 

LS I1« 

B r e y d e l h o f B K L G G E 
Jozef Suvees t raa i 

Celagzaal • 120 plaatsen 
Tel 050/350.67 

F r P A R Q U I N P v b a 
Lg Lotiroekstraaf 44 

ANTWERPEN 
Telefoon 03/36.16.4? ' 

Kuipen en s tape lbakken TOor 
pekel, d iepvr ies , verpakking, 
s tocker ing 
Polyethyleen zakken Tel
len en folie op rot. 

RAADPLEEG ONS 
ta 120 

file:///oelen
http://S5.63.17


bevwegi 

BRABANT 

Machelen 
BAL 

Ons jnnrlüks bal saat door op 
zalcrdag 16 december a.s. in de 7^al 
a Ejjmont », Dorpstraat 3i, te Ma
chelen Orkest Waltra. 

0.1 Vrouw Tielt 
SUKSESVOLLE W E R F T O C H T 

In rekordtijd werden HO niitn-
niers van « Wij » aan de man ge-
biaclit. Ken eerste kontakt niet de 
N L' dat \ruchten za! dragen. 

Steenokkerzeel 
Nederokkerzee! 
2de HERFSTBAL 

De/.e afdeling \er \ \aclu l ' en l 'w 
\r ienden op haar tweede herlstbal 
van vandaag 2 december. Kom eii 
dans onder de begeleiding van het 
alomgekend orkest Stan Nico in de 
zaal « Bonte Os » (rechtover de 
kerk) te Steenokkerzeel. Eer^te 
dans te 20 iiin- 30. 

St Jans-Mo!enbeek 
KANT. VERGADERING TE 
KOEKELBERG 

In tegenstelling met wat aanvan-
keliik werd medegedeeld /al de 
kantonnale vergadering van 14 fïe-
ceniber te 2(1 uur plaats heblien te 
Koekelberg en wel in de « Brasse
rie Simonis », 22 Simonisplein. 

Ken ekstra-inspanning «ord t ge-
>iaagd aan de afdelingen om tal
rijk aanwezig te zijn op deze be
langrijke bijeenkomst. Welbewust 
wordt de vergadering te Kf)ekel-
berg gehouden, in een afdeling waar 
nog heel wat werk te wachten ligt 
op militanten. 

St Jorls-Weert 
KOLPORTAGE 

Op 17 december trekt de leuven-
se kol]iortageploeg naar de taal-
gicns. Hier werkt men aan de op
richting van een nieuwe afdeling. 
Bijeenkomst on» 9 uur in café Ope
ra. Bondgenotenlaan .30, Leuven oi 
om 9 uur 30 aan de Uci k te St .lo-
ris-Weert. 

Viivoorde 
KANT. VERGADERING 

Oe e.k. kantonnale sergadering 
heeft plaats op woensdag 6 decem-
bei- te 20 uin- in de zaal « De Gou
den \'(K)rn 1), hoek Vlaanderenstr. 
en Houtkaai (Vaartbrug). 

dezien het belang van de/e \er-
gailering wordt er bij de afdelin
gen sterk op aangedrongen hierop 
ranwezig te zijn met het soltallig 
bestuur. 

Wolvertem 
KANTONNALE VERGADERING 

De driemaandelijkse kantonnale 
\ergadering heeft plaats op donder
dag 21 december te 20 uur in de 
« Vlaamse Zaal », Stationsstraat 
5(t te Londerzeel. De afdelingen 
\an het kanton treffen alle nodig'^ 
schikkingen opdat eieze vergade
ring druk //)u bijge.woond worden. 
Alle aanvullende inlichtingen kun
nen verkregen worden bij de beer 
Frans Keymolen, Toekomststraat (i 
Ie Londerzeel. 

OOST-VLAANDEREN 

Arr. As!st 
KADERDAG 

Alle kaderleden van het arron 
dissement worden uitgenodigd op 
de vergadering in o De Wiendschap» 
op zaterdag 16 december 1%7 te 
15u30. De leden van het partijbe
stuur Wim .lorissen, Reimond Mat-
theyssen, Walter Lu\ten en Gies 
Feckhoudt zullen eveneens aan de 
vergadering deelnemen. 

Gent 
KOLPORTAGEKALENDER 

Zontlag 3 deceinber, Melle; zater
dag '.) december. Gent Veldstraat; 
zondag 10 december, Heusden; zon
dag 17 december, Ledeberg. 

Dat zullen dan de laatste kolpor-
tage's zijn voor 1967 en zal (ïent-
Merelbeke en St. Amandsberg in 
samenwerking met de VMO 41 
maal gekolporteerd hebben. 

Melle 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 3 december kol-
porlage met » Wij ». 

Samenkomst te Gent 9 uur « On
der de Toren » bij Dr Jacobs 20. 

Voor afdeling Merelbeke om 9 
uur 15, De Vrede, bij De Mil. Mel
le, Vogelhoek. 

Merelbeke 
VOORLICHTINGS
VERGADERING 

Vrijdag 8 december mei als gast
spreker volksvertg. Dr Leo Wou
ters in « De Vrede » bij De Mil. 
Vogelhoek, Merelbeke Statie, over 
« Na de .> november betoging ». 
DRIEKONINGSFEEST 

\ \ ie helpt ons de kinderen te ver-
bliiden op ons jïiarlïjks dnekonings-
feest ? Snoep en ander goeds kan 
steeds aan onze bestuursleden af
gegeven ot beloofd worden. 

Sint-N!klaas 
GESPREKSAVOND 

Niijo Sint-Niklaas organizeert 
woensdagavond 20 december a.s. 
een gespreksavond over « Vrede in 
de wereld ». Alle jongeren zijn wel
kom. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge - Torhout 
KADERNAMIDDAG 

De leden van de arr. raad en de 
bestuursleden van de aid. en kernen 
worden verwacht op heden, zater
dag 2 december, te 16 uur in de bo
venzaal « Breydelhof », Suveestraat 
2 (Vismarkt), Brugge. De samen
komst eindigt stipt te 19 uur. Voor
af vergadering van het arr. bestuur 
te 14 uur 30. 

LOF VOOR DE VUJ 
De N'l'-jongeren beijveren zich 

Uink, niet alleen staan ze mede in 
voor de reorganizatie van ons se-
kietariaat maar daarbij bewezen ze 
door de uitgave van cc Durf » en 
de inrichting van heelwat aktivitei-
ten het goede spoor te kennen. Doe 
zo voor t ! 

SINTERKLAAS 
Ook te Brugge, waar VOK de 

Sint ontvangt op morgen zondag 
3 december te 13 uur in Breydel
hof, Suveestraat 2, Brugge. Vaders 
en moeders mogen niet nalaten hun 
bengels in te schrijven. 

TONEEL 
Zondag 10 december te 20 uur 

treedt in de bovenzaal van het 
Breydelhof de steenbrugse toneel
kring op met « Antigone » van Jean 
Anouill. 

GEMEENTERAADSLEDEN 
IN DE KIJKER 

VL-gemeenteraadsleden A. De-
vriendt (.labbeke), J:m Fraipont (St 
Michiel>), Ravmond Reynaert (As-
sebroek) en Raf Declercq (Knokke) 
trokken de aandacht door flinke 
tussenkomsten in hun respektieve 
gemeenteraden. Volksvert.-burge-
meester Leys wist op zijn gemeente 
een algemeen plan van aanleg ie 
doen goedkeuren, wat betekent 
dat nijverheids-, bouw- en land-
bouwzones definitief werden vast
gelegd. Een voorbeeld van gezonde 
urbanizatie, tevens voor heelvvat 
V laamse gemeentebesturen. 

Dlksmtiide 
ST NIKLAASBAL 

Voor de 10de maal wordt op 2 
december om 20 uur in het Vlaams 
Huls door de « Vlaamse vrienden 
van de Westlioek B liet alom ge
kende St Niklaasbal ingericht. 

Het St Niklaasbal is steeds voor 
de arroadissementskas een der 
grootste bronnen van inkomst ge
weest. Het was het eerste vlaams
nationaal bal in het arrondissement 
Oostende - Veurne - Dlksmuide. 

Dit jaar wordt een speciale in
spanning gedaan om de reuze-tom
bola tot iets uitzonderlijks te doen 
uitgroeien. Voor 30.000 fr. prijzen, 
waaronder met diamant bezette 
gouden ringen, armbanduurwerken, 
relswekkers, handtassen, enz. 

Prijzen worden steeds aanvaard 
in het Vlaams huis, Ijzerlaan 83, 
Diksmuide of bij R. Joseph, Nli-

verheidstraat 6, Diksmuide. Orkest 
Tony Sadler. ïnkom 30 fr. 

Ichtegem 
LEDENWERVING 

Oproep aan alle slmpatizanten en 
lezers van ons blad, sluit aan bü 

onze gewestelijke afdeling van -Je 
i< Volksunie ». 

Voor alle inlichtingen kan men 
zich wenden of schrijven aan ; 
Maurits de Keyser, Engelstr. 10. 
Ichtegem; Alberik Slaelens, Nieu
we Staatsbaan 24, Kortemark; Cy 
riel Derynck, Engelstr. 30, Eerne-
getn en Rik Schillemans, ^^'estker-
kestraat 62, Eernegem. 

Kortrijk 
NA HET BAL 

Ons arrondissementeel bal werd 
op.nleuw een reuze-sukses. Verheu
gend vooral was het groot aantal 
nieuwe gezichten. Nieuwe kontak
ten werden gelegd en zo gaat ons 
arrondissement vooruit. VA'e danken 
alle milde schenkers, die onze tom
bola tot een groots sukses lieten uit
groeien. Mogen we viaj^n dat.r^e 
raadsleden zo vlug mogelijk komen 
afrekenen over de kaartenverk(X>p. 

KIJK NIEUW 
Het 3de nummer van de 3de jg. 

is verschenen. Geen enkel arrondis
sement doet het ons na om maan
delijks zoveel duizenden mensen te 
bereiken. Waardeer dit werk van 
het arrondissementeel bestuur door 
mee te werken aan het plaatselijk 
nieuws en door uw milde steun op 
PC 119700 van ASLK-Kortrijk met 
vermelding : <c Kijk Nieuw ». 

DAENSISME 
Op uitnodiging van de Vlaamse 

Club cc 1302 » komt de welbekende 
K. Van Isacker ons vergasten op 
een spreekbeurt over het Daensis-
me, op 21 december te 20 uur in 
bovenzaal cc 1302 ». 

Knokke 
WINTERBAL 

In de zaal cc Wiencrw einstube », 
\ 'an Bunnenpicin, houdt onze VU-

afdeling Knokke - Heist - Westk.i-
pelle, zaterdag 16 december vanaf 
21 uur zijn avondfeest. 

Ledegem - Dadizele 
ABONNEMENTENSLAG 

Nu reeds gaan on/e i)rc)pagandis-
ten de baan op te Ledegem en te 
Dadizele om het aantal abonnemen
ten voor ons weekblad cc Wij » vo«w 
l'K)8 in de hoogte te drijven. Abon-
nenrentsprijs (aangepast) 300 fr. per 
jaar, 170 fr. per halfjaar en 95 fr. 
per kwartaal. Ook aan huisbestel-
ling voor degene die het wenst word 
gedaan. 

I>e brochure « Universitaire eks-
IKinsie voor of tegen Vlaanderen » 

door dhr. M. Coppieters is bij d e 
l^estuursleden beschikbaar tegen 
30 fr. alsook de Cyriel Verschaeve 
kalender, 25 fr. 

Veurne - Adinkerke - De Panne 
DANSFEEST 

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

Inschrijvingsprijs : 110 Ir. 
Wie verleden jaar aanwezig was, 

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

GESLAAGDE KOLPORTAGE 
O p 19-11 jl. hield de /e afdeling 

een geslaagde kolportage in de ge
meenten St. Joris, Schore, Rams-
kapelle en Pervyse. Overal zeer 
goed onthaal bij de bevolking. O p 2 
na, werden alle nummers verkocht. 
Dit is de tweede plaatselijke propa-
gandatocht van deze flinke afdeling. 
Op wat v\achten de anderen om d k 
goede voorbeeld na te volgen ? 

De studenten die verleden woensdag te Brussel tegen V.D.B.'s 
wetetischapsbeleid protesteerden, worden manu miltari eruit ge

zet. 

Hebt u ze aüemaal ? 
— Sociaal-ekonomisch onfwikkelingsplan voor 

Vfaanderen 1966-1976 25 F 

— Brussel, stad zonder gezicht . . . . , 30 F 

— Het Tweede Aktivisme , , 40 F 

— 40 jaar Vlaams Nationalisme 5 F 

— 125 jaar Verfransing in Brussel . . . . . . . . . 35 F 

— Kongresrede Mechelen 1963 1 5 F 

— Nationale Programmadag 1966 1 5 F 

— Witboek Zwartberg 10 F 

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

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

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

Van Audenhove zei klaar en duidelijk dat de miljoenen voor de P W -
verkiezingsstrjjd meestal voortkomen van franskiljonse Vlamingen ! 

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

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

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

Adres: 

( 750 fr (I) 
I 

Wenst een steunabonnement te betalen van ; { 1.000 fr ( I ) 

I 
l f r ( I ) 

Tweemaal van nu tot de verkiezingen ( I ) — Ook na de verkiezingen ( I ) 

Te storten pr. 1711.39, M. Lemonnierlaan 82, Brussel 1.(1) Doorhalen wfat niet past. 
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IN IEDERE PROVINCIE... 1 5 % GOEDKOPER EN 1 0 0 % BETER, DANK ZIJ 
1. vooraf juiste informatie en budgetering 
2. gratis financieringsdienst die U tot 90 % aan geld kan helpen 
3. een ontwerp zoals U ' t nooit had durven dromen 
4. kunstenaars voor uw interieur en sierhaard 
5. 'n staf van specialisten met jarenlange ervaring 
6. massale aankoop der grondstoffen 
7. 'n bestudeerde technische uitvoering - steeds konstruktief 
8. 600 trouwe arbeiders en medewerkers. 

Geen bluf... onze kl iënten bewijzen het 
mrtprvmvhMvaJ^\c 

- »*.!».*« 
Dossier 66/2') 

I, 10 November T*Ï67. 

A n̂ He Heer W.A. Kunnen 

\ IgfBicen Bouwbedr. "'Kunnf'n" 

>1eir IR -Anwerpen. 

Geachte Keer, 

Ik s t e l met voldoening vast dat de l a a t s t e werkm en 
he r s t e l l in ten oan mijn bouw,waarvan sprake in Uw iiangeteUend. schri jven 
•an 6 septcmbpr LL. .Korrekt en met icoed r e s u l t a a t »erden uitgevoerd.. 

Ik kan dan «ok von U en Uw Flnnq n i e t scheiden ^-onder U 
J iahte l i jk te danken voor het begrip en de bere idwil l igheid tlie U ten 
•«ijnen opzichte betuigd Tiebt, 

Alvorens d i t doss ier te s l u i t e n wens ik U nog te f e l i c i t e r e n 
voor fte prima kwal i t e i t Uwer bouwwerken en mater ia len ,a Isook voor <\c 
perfekte service en de hoce bekwaaMheld van Uw wcrkleider,do Heer 
Ncv« lans , 

.Met ï i j n enorm door7ettin«;8vcrmoc«4i «n «et r t j n onfei lbare 
©r^an l s i t i e i i n dwingt hi.] onteicensprekeU jk eenicderfi 'eerbied #f. 

Met de \-«te hoopt-ichtlnK, 

NAAR UW BUDGET... 

VOORAL DEGELIJK 

1. uitzonderli jke vochtisolatie : de spouwmuren en rooding die overal 

uitsteekt. 

2. thermische isolatie : buitenmuren in"DIKKE CEVELsteen, binnenmuren 

in gebakken steen ; NOOIT snelbouwblokken in assebeton. 

3. verstevigde ramen : door gebruik van de beste afrikaanse houtsoort van 
eerste kwali tei t . 

4. volle deuren 4,5 cm dik : in sapeli met enveloppe, prachtig hang- en sluit
werk, yale-sioten, enz.. . 

5. marmeren raam- en deurtabletten, in de kleur die U kiest. 

6. sanitaire toestellen van eerste kwali tei t , al luminium watersteen Franke, 
bad in gietijzer, enz. . . 

7. vloeren naar ieders smaak, marmer parket, granito, tapisplein, plasti-
feutre, en . , , enz. . . 

OOK U ZULLEN WIJ 100% BETER DIENEN; Enkele mogelijkheden : 
TE ANTWERPEN 

vlakbij uw werkkr ing « De Ha
ven » prachtige bouwgronden 
vanaf 150.000 fr voor majestu-
euse meesterwoning met 2 ver
diepingen, plat dak, living 8,44 m 
op 5 m, drie grote slaapkamers, 
garage, tu in. 

Bel vandaag nog 

(03)31.78.20 
Meir 18 

TE GENT 
Met unieke appartementen van 
2 en 3 slaapkamers en garage 
vanaf 680.000 fr of een residen
tieel villaperceel in Prinsenhof te 
Mariakerke. 

Draai even 

(09)25.19.23 
en alle gegevens worden U 

bexorgd. 
Onderbergen 43 

TE GENK 
met de mooiste natuur- en resi
dentiële villagronden vanaf 
200.000 fr en honderden prachti
ge beleggingen in grond, visvi j
vers, bungalows, vanaf enkele 
franken per vierkante meter. 

Uitzonderlijke gelegenheden. 

Tel. (011)544.42 
Winterslagstraat 22 

TE BRABANT 
langs de as Brussel-Leuven-Tie
nen bouwt ook U nu zonder zor
gen : op 6 maand bent U eige
naar van prachtige grond met lu-
xueuse villa erop gebouwd. Die 
rekordti jd kent men in ' t Bra
bantse niet. Binnenkort ook 
nieuwe informatiekantoren. 

Bel nu : 

(016)459.28 
Rofselaarsebaan 37 

Holsbeek 

Dagelijks 

Tönissteiner 
drinken ! 

Nieuw ! Nieuw l 
• 

Speciaal 
voor de 

ademtest 
2 Tonja's 

TONIC WATER 
en alles is Oké 

Wat is TONJA? 
Een produkt van 
Tönissteiner 

Sprudel 
Bruisend bronwater met toevoe

ging van extracten van 
Cinchona-bast en 

bittere oranjeschillen. 

Sinds meer dan 2.000 jaar 

• 
Import ABTS 

Tiensest-eenweg 128 
Korbeek-Lo 

Tel. 016/463.11 

VERSE Z E E V I S 

Visverdelers en diepvrie*-
houders, vraagt inlichtin
gen en prijslijst 

FIRMA DEPREZ 

Vismijn 104 

O O S T E N D E 

Tel.: (059) 717.15 
LB 109 

M O D E L B O U W - doe het zelf 
Kammenstraat 46 Antwerpen 

elektrische treinen - vliegtuigen 
auto - renbanen - schepen - enz... 

MODELBOUW 
Eikenstraat 2 2 (Meir ) Antwerpen 

W I M M A E S 

waagt ü zijn militanten in -noel-
lijke ogenblikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten. Stort on
verwijld uw steun op één der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeente : 

— rek. nr. 1100/37.305 van tiet 
V31.0. • Antwerpen of 

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

ALLEEiN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijn persoonlijk toe
zicht 

ErGEN HERSTEtDIENST 

DUBBELE 

W A A R B O R G 

MODELBOUW 
Turnhoutsebaan 5 4 Borgerhout 

alle merken 
STEEDS IN VOORRAAD 

MODELBOUW 
K. d. Preterlei 38 Borgerhout 

Fleischmann 

Faller 

Jouef 

Lindberg 

Busch 

Aurora 

Airfix 

Pola 

Vaupa 

Merit 

Corgi Toys 

Solido 

Triang 

Reveil 

Monogram 

Marl<lin-Hamo 

Graupner 

Goldberg 

Bonner 

Grundig 

Trix 

Hawk 

Humbrol 

Rivarossl 

Liliput 

Heljan 

Frog 

Dinl(y Toys 

Hornby 

Matchbox 

Kogure 

Fujimi 

Hobbykit 

Rio 

Heller 

Techno 

Husky 

KIbri 

Vollmc* 

Niad 

enz... R.7 



BRASSER ZIET DUEL HENRARD - WIJNEN 

^' -^^^rr: 

Sommige ziekenhuizen op halve krachten (de krant). 

KOKENDE MIDDELLANDS ZEE 
Cyprustetoos. 

MOBOETOE TWEE JAAR AAN DE MACHT 
Mobóe two years. 

FRANS PREZIDENT TEGEN DOLLAR 
GauUefinger. 

LIEFDE IN CHINA GELAAKT 
Alleen maosochisme toegelaten. 

POND GEDEVALUEERD 
Pond sterx'eling. 

KAMBODJA WEIGERT V.S.- « HULP » 
Kambodneen. 

GEZONDHEID ZEI IK 

ongel feld... 

GALLAGHAN TREEDT AF 
Callaghandere en betere ! 

DE GAULLE : QUEBEC MOET VRIJ 
« Deboiit les canadamneés de la terre ». 

WILLEMS : ONTSLAG BIJ N.F.W.O. ? 
« Hij danste slechts één Somer ». 

SPOORSTAKING IN ENGELAND 
Zoveelste spoorslag voor britse ekonomie. 

DDT IN KOLUMBIAANS BROOD 
« Geef ons heden ons dagelijks brooddt ». 

Het was halfdrie en verdomd 
koud. Een twintigtal onbeantwoorde 
brieven hielden me \an mijn schrijf
tafel thuis wet;. Ik besloot naar de 
« Mercator » te gaan, een verdelend 
ouderwets advokatenkafee op de 
hoek over het gerechtshof. Mis
schien was de meester er, aan wie 
ik het beantwoorden van mijn las-
tiijste brieven overliet. Zelfs als au
teur moet je al eens toegevingen 
doen. 

Aan de meeste tafeltjes zaten dok
ters in de rechten van middelbare 
leeftijd kaart te spelen. De jongeren 
in het \ak doen dat nog niet, komt 
nog wei. Ik probeerde me de grijn
zende, kaartende meesters in toga 
met bef voor Ie stellen. « Stilte, het 
hof » riep ik, maar buiten de kel
ner kwam er niemand overeind. 
Mijn meester wenkte me vanachter 
zijn krant. 

« En wat drinkt mijn jonge 
vriend ? ». Ik bestelde een pils. 
« Naar een tentoonstelling geweest » 
zei ik (ik wist dat de meester een 
kunstliefhebber was en had liever 
dat we niet over zaken zouden pra
ten) « de jaarliikse tentoonstelling 
van de ariisliekelingen onder het 
doeanopers«neel ». 

« Goede diuÈcn bij 1 ». Er waren 
" hecrlij'.e Merken bij. Een beeld sa-

mongc!a»t met 2.183 kraaiepoten,' 
een K i-'üüeven met 100 gram in-
diicl'.e hennep en een halve liter 
lioUaadsc jenever » en naïuurlijk 

een kopie van het zelfportret van de 
Douanier Rousseau. 

De meester glimlachte matig. « Zo 
net » zei hij « kreeg ik hier een tele
foon van een kliënt van me. Een 
kerel hopeloos in de schulden. Hij 
zei me dat hij zelfmoord wilde ple
gen. Ik heb gezegd : jongen, wacht 
tot vijf uur dan kom ik bij je... ten
slotte, een kaartmiddag is een kaart-
middag... ». 

Nu heb ik een grondige hekel aan 
practical jokes, vooral als ze verteld 
worden door advokaten en genees
heren. « Ken je de laatste in-mop 
al '.' » vroeg ik. « Nee » zei hij met 
tegenzin. « Wel, naar de kerk gaan 
heet nu pray-in, een politieke mee
ting ta lkin . . . en weet je h.^e de hip
pies gelukkig zijn noemen ? ». Hij 
deed of hij even nadacht en knikte 
ontkennend. « llcro-in » aUtcerde ik 
triomfantelijk, want natuurlijk zo 
geestig was het nu ook weer niet. 

Hij bestelde weer twee pil>jes, 
lachend. « Novemberwecr inspireert 
zelfmoorden » zti ik. « Ach wat » 
lachte hij « menden die over zelf
moorden spreken doen het niet, zij 
willen indruk Makcii dai is alles ». 
Nu wi;t ik toevallig Iets \an sinis
tere siiitislitkcn. « Mctr dan 90 % 
van de zelfmoordenaars hebben 
vooraf over de intenties tot hun 
wanhoopsdaad gor-proken... kwestie 
van het grashalinpje misschien... 
even tioostend praten, met hun ad-
vokaal of hun biecht\ader bijvoor

beeld ». Hij bleef in een nonchalant 
goede stemming en vond het hele ge
val alleen maar interessant, zoals 
een artikel in Zondagsnieuws of 
Kwik « interessant » kan zijn. 
« Jongen » boog hij zich naar mij 
toe « ik ken mijn kliënten. Hij is 
een showman. Hij zoekt medelijden 
of belangstelling zoals een aaiende 
kat » 

« Brigitte Bardot zit ook in de 
showbis en toch heeft ze haar pol
sen doorgesneden... ». « En was ze 
dood ? » vroeg hij met een triomf
lachje. « Nee, haar zelfmoord mis
lukte omdat ze niet echt dood wilde 
zijn... het doodbloeden duurde te 
lang en ze wist het bij voorbaat. 
Maar niet iedereen is een intuïtieve 
meesterchirurg ». 

De volgende middag was het nog 
killer. De meester zat zijn krant te 
lezen en wenkte me. Hij bestelde 
twee pilsjes. « En ? » vroeg ik. Het 
duurde wat eer hij me begreep. 
« Oh, mijn aspirant-zelfmoorde
naar... ik ben er naartoe gegaan. Om 
vijf uur zoals afgesproken. Hij was 
al dood. Een schot recht in zijn 
rechterslaap, hij was linkshandig 
begrijp je. Hij wilde me enkel een 
briefomslag overhandigen met het 
achterstallige honorarium dat ik 
nog te goed hield. Zijn vrouw heeft 
het me gegeven. Jammer allemaal, 
want hij had bepaalde talenten, die 
man... ». 

Ik wist niet op wiens gezondheid 
ik mijn pils moest drinken... op dje 
van de meester of op die van zijn 
kliënt. « Gezondheid » zei ik. Het 
klonk als het « Gebed voor de doden 
en de levenden » op Allerzielen. 

NIC. 


