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1 Op dinsdag 12 december ji. ver

scheen voor de eerste maal in het 
« Belgisch Staatsblad » een Ko-
ninlilijk Besluit, waarvan de ne-
derlandse telcst de ondertekenin.; 

iBoudewijn draagt in plaats van 
/ Bandouin. 
i Het is een Koninklijk Bcshiit 

van de minister van Nationale 
'Opvoeding, houdende oprichting 
van een medisch-pedagogisch in
stituut van de staat in de gemeen-

{te Kruishoutem, dat dus zo de 
^ geschiedenis ingaat. 

Hoe is dit gekomen ? 
Op 9 februari 1967 stelde sena-

1 tor Jorissen een parlementaire 
tyraag aan minister van Justitie 
^Wigny, over het waarom van de 

C', striiige ondertekening met Bau-
Jio'jiii van wetten en koninklijke 

fbt-'.nten, ook onder nederlandse 
teksten. jMinister Wigny ant-

'' woordde op 7 maart dat dit ge
beurde omdat de officiële naam 
van de vorst Baudouin was. 

Op 14 maart reageerde .If)ris-
sen met een nieuwe parlenien-
tai'o vi-aag, waarbij hij erop 
wees dat men niet konsekwent 
was daar men in Vlaanderen de 
schoolkinderen leert dat de ko-
nTtrg Boudewijn heet en dat de 
vorst de gulden boeken van de 
steden in Vlaanderen als Boude-
wijn ondertekent. Deze vraag 
werd niet beantwoord en ver
scheen na het verstrijken van de 
reglementaire tijd als onbeant
woord in het bulletin van Vragen 
en .\ntwoordcn van 25 april. 

Senator .lorissen wachtte twee 
maanden en diende dan de vraag 
licht gewijzigd opnieuw in. Se
naatsvoorzitter Struye weigerde 
de nieuwe parlementaire vraag. 
Jorissen reageerde prompt en 
diende dezelfde dag een intei^pel-
latie in over het niet beantwoor
den van een parlementaire vraag 
en over de zaak ten gronde. Als 
bijkomend argument haalde hij 
in zijn toelichting aan dat de 
aanhef van wetten en koninklijke 
besluiten luidde « Wij, Boude-
wijn. Koning der Belgen » en niet 
« Wij, Baudouin, IConing der 
Belgen », en dat vele Vlamingen 
Guillaume, Armand of Pierre 
heten en toch als Wim, Herman 
of Plet tekenen. Wat een gewone 

-Vlaming mag, kan toch de vorst 
•niet verboden zijn. 

De zaak kreeg ondertussen in
ternationale weerklank. Het 
frans blad « Le Monde » sprong 
er op, evenals radio Hilversum 
die onze algemene sekretaris een 
interview afnam. 

Inmiddels diende in november 
de interpellatie gehouden te 
worden. De mhiister vroeg uit
stel. Hij zat verveeld, evenals 
voorzitter Struye. Zij zochten een 
uitweg maar vonden er geen, ten
zij uiteindelijk Wim Jorissen ge
lijk te geven. In het Bulletin voor 
.Vragen en Antwoorden van ,5 de
cember verscheen een laattijdig 
antwoord van minister Wigny 
op de parlementaire vraag van 
14 maart (!). Daarin lazen we : 

''« Niets belet overigens dat in ge
drukte teksten hetzij de naam 
Baudouin, hetzij de naam Boude-
^vijn. hetzij nog de namen Bau
douin en Boudewijn voorkomen, 
naargelang de taal of de talen die 
in het stuk worden gebruikt. Dit 
y'ordt trouwens sedert lang ge
daan in de aanhef van wetten en 
besluiten ». 

Het was zo ver ! Naar we ver
namen, vond de koning zélf het 
Verzoek redelijk, tegen anderen 
in. . . 

« Le Soir » hield de zaak nog 
Voor de gek vorige week. « La 
Libre Belgique » vermeldde het 
antwoord zonder kommentaar. 
Zij was beter ingelicht... 

Een kleinigheid, maar een sim-
oolische kleinigheid, kwam in 
orde 1 
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De ongeveer 550 personeelsleden — ?5S itibeidns en 166 bedienden 

— van de « Ateliers Belges Réiinis » te Kessel-I.o hij Leuven hebben 

hun fabriek gedurende een paar dagen bezet en de zwarte vlag gehesen 

als teken van verzet tegen de x*Jorgenomen sluiting en overheveling 

van hun bedrijf naar Wallonië. 

Op deze aklie heeft de V.U. onmiddellijk gereageerd met een tele

gram aan eerste-rninister Van den lioeynanis en minister van Ekono-

mische Zaken Van Offelen : « De Volksunie-frakties van Kamer en Se

naat vragen zeer dringend onderzoek naar de omstandigheden van de 

aangekondigde sluiting der A.B.R. ie Leuven. Ze eisen alleszins de op-

sdiotting xan iedeie besïi^'.ing tot na einde van hel onderzoek ». 

DE ZAAK OUDENAAI^ 
Deze xeeek wetden in de Kamer de inleijietlaties Ion 

Leemputlen en Babyion over de ineiden'en tijdens de land-
hoineersbetoging eens te meer uitgesteld; hel zou nu vo'geude 
irec'k dinsdag worden. Herinneren we er ann, dat dr.- Van 
Leemputlen zijn inlerpellalic « bij hoogdringendheid > n'in-
vioeg de avo)id van de feilen zelf. De inleipellalie zal bijna 
een maand later komen; over de parlemenla:re « hi'.gdiin-
gendheid » voll e) dus wel een en and'n- te zeggen ! 

Inmiddels is er in de zaak van het overlijden van 1)' 
Poorter een nieuw element gekomen. Verleden maandag puk-
te « De Standaard ^ »/.' mei een artikel onder de titel « Beto
ger Leon De Poortei leerd niet neergeslagen — lijks(houwiiig 
sluit alle Iwijfel ui' ». Dat de « Standaard ti-vers'.aggevei zo 
bekommert is om de goede reputalie van de rijkstvuht, ver
baast ons mei. ^^'al o,ns xeél verbaasde, xcas .• Igende passus 
uit zijn sluk : « Het i'i xraar dal het eeYsIe offieieel kommu-
nikee (uitgegeven door Binnenlandse Zajien, n.v.d.r.j betref-
jende de dood van De Poot ter in stiijd is met de zraaiheid. 
Het zegt dal er op hel lijk geen letsels gevonden werden. De 
oorzaak van deze, fout woidl als volgt verklaard : kort na de 
beloging in Oudermarde 'nganizeerden de studenten een p\o-
ieslmanifeslalie in Leux>eu. Gezien de toestand xneesde men 
einslige onlusten. Enkele uien voor die beloging xeees de lijk-
sehouxring uit, dat De Pooi Ier een natuurlijke dood xtas ge
storven en hoegenaamd niel als gexolg van een gewelddaad. 
Om de gemoederen te sussen heeft men van hogeiliand in de 
{lauxcle het essentiële xeillen meedelen : natuurlijke dood ?•. 

Indien deze versie juist is — en ze sehijnt zich te bazereti 
cp x*>ldoende insidc-informatie — dan stelt zieh een ernstige 
X raag : de vraag nl. naai de xvaarde van het rapport dei lijk-
sehowving die, volgens de « Standaard », « alle tivijfel uit
sluit •». Het is toch duidelijk dat Binnenlandse Zaken in dat 
geval gexvoonxueg een loopje heeft genomen mei het rapfiort, 
allans op een bepaald ogenblik, en gexcooniceg onxeaaJieid 
lieeft verkondigd. 

Men kan de vraag tot liaar eenvoudigste \')im herleiden : 
welke xvaarde moet men lierliten aan een xvelensdiappelijk 
rapport dat misbruikt xrerd voor de fameuze « raison d'élal •>>, 
zonder dal daartegen publiek protest is gerezen vanwege de 
opstellers .^ 

A.B.R.: KAPITALISTISCHE MOORD 
Dit onderzoek is tans toege

zegd geworden aan de A.B.H.-
personeelsleden, die daarop be
sloten het werk te hernemen. De 
zaak dient echter met alle waak
zaamheid en aandacht te worden 
gevolgd. 

Als reden voor de voorgeno
men sluiting en overheveling 
noemde de raad van beheer o.m. 
de noodzaak van een herstruk-
turering van de A.B.R. en de in 
de expioitatiezetel te Kessel-Lo 
geleden verliezen. 

,In afwachting van het grondig 
onderzoek dat zich met deze be
weringen zal moeten inlaten, 
kunnen reeds enkele gegevens 
aangestipt worden. 

De A.B.I'.. heeft haar maat
schappelijke zetel te Brussel ; 
naast de fabriek te Kessel-Lo 
was er een te Tienen die echter 
gesloten werd en zijn er vesti
gingen in Wallonië, o.m. in de 
streek van La Louvière. Het is 
naar daar, dat A.B.R.-Leuven zou 
overgeheveld worden. 

Een der belangrijkste redenen 
voor de sluiting van de leuvense 
zetel schijnt te zijn dat de ter
reinen en gehouwen — die te 
gelde zullen gemaakt worden — 
een vrij grote waarde vertegen
woordigen. Er zou reeds een ko
per zijn, nl. de brouwerij Artois. 
Deze operatic gaat natuurlijk 
volkomen voorbij aan iedere so
ciale bekommernis ; ze is er 
slechts op gericht om de A.B.R.-
bazen enkele tientallen miljoe
nen extra te bezorgen. 

Een andere reden voor de slui
ting zijn de te Kessel-Lo geleden 
verliezen. Er dient hier herin
nerd te worden aan het feit, dat 
de maatschappelijke zetel te 
Brussel gevestigd is ; hel is te 
Brussel da: de bestellingen ge-> 
spreid worden o\er de verschil
lende exploitatiezetels. De brus-
selse A.B.R.-voogden hebben het 
dus uiterst gemakkelijk' om, in 
een zetel naar hun keuze, louter 
kunstmatige \erliezen te doen 
ontstaan. 

Het is vooral over deze pun
ten, dat een uiterst streng en 
dringend onderzoek moet wor
den ingesteld. 

Deze sluiting — die verdacht 
veel weg heeft van een louter 
speknlatieve manipulatie — is 
stellig vergemakkelijkt geworden 
door het algemeen regeringsbe
leid dat een klimaat van ekono-
mische bevoordeling van Wallo
nië heeft geschapen. De beslis
sing om A.B.B, te sluiten werd 
getroffen na overleg en in ak
koord met het ministerie van 
Ekonomische Zaken. 

Indien de sluiting doorgaat, 
betekent zulks dat het pensoneel 
ofwel de straat opvliegt ofwel 
verplicht wordt tot emigratie 
naar Brussel of Wallonië. 

In dit verband moet er gewe
zen worden op het feit, dat er in 
het leuvense uiterst weinig gele
genheid voor herklassering be
staat. De kans om een nieuwe 
werkkring te vinden is klein : 
met de Philipsfabriek en de 

ri/vgi^ 

i 'ayat onaanvaardbaar voor de bnissel.se socialisten. 

brouwerij Artois zijn zowat alle 
middelgrote bedrijven van de 
streek opgesomd. 

De sluitingsdatum Is voorzien 
voor 31 maart 1969 ; het is zeer 
de vraag of het tans in hel voor-
uitgesteld onderzoek daaraan 
nog iets zal veranderen. Men spe-
kuleert er blijkbaar op dat er in 
afwachting van de sluiting een 
afvloeiing van werknemers zal 
zijn, wat dan zou kunnen gehan
teerd worden om de sluiting te 
bespoedigen. 

We staan zeer sceptLsch tegen
over de tans voorgestelde rege
ling. Onlangs is nog gebleken — 
inzake de betlrijfssluiting te 
Burcht bvb. — dat de vakbonden 
gauw vre<le nemen met een rege
ling die achteraf absoluut onbe
vredigend blijkt te zijn. 

De zaak van A.B.R.-Leuven mag 
niet als een geïzoleerd geval 
worden beschouwd. Ze heeft een 
dubbel aspekt : naast de eigen
lijke sluiting is er de overheve
ling naar Wallonië. Het een
richtingsverkeer van bedrijven 
uit Vlaanderen naar Wallonië 

' gebeurt zo stelselmatig, omdat 
het aangewakkerd en gestimu
leerd wordt. Hef algemeen poli
tiek klimaat terzake is er een van 
absolute verachting voor de 
Vlaamse werknemers en van be
wuste « priorité pour la Wallo-

. nie ». Een dergelijk klimaat is 
bevorderlijk voor de onsociale 
kapitalisti.sche manipulaties zo
als we die de jongste jaren steeds 
opnieuw in een lange reeks van 
Vlaamse bedrijven moeten bele
ven. 

Een paar dagen vóór het 
nieuws over A.B.R. bekend werd, 
deelde de jutespinnerij « Oriay > 
te Temse mee dat ze haar deuren 
zou sluiten. Hier werkten nog 
niet zo lang geleden 300 men.sen. 
Hun herklassering wordt onmo
gelijk gemaakt door het ontbre
ken van belangrijke bedrijven in 
de streek. De « Laminoirs de 
TEscaut > te Burcht gingen dic+it. 
Het grote autobedrijf dat zin
nens was zich te Temse te ves
tigen en dat er de streekproble-
mcn inzake tewerkstelling had 
kunnen oplo.ssen, werd met rege
ringssteun naar Seneffe in Wal
lonië gelokt. 

Zo gaan in dit land kapitalis
ti.sche spekulafie en regeringsbe
leid hand in hand om Vlaande
ren te beroven, om ile vlaamse 
arbeiders en bedienden het 
brood uit de nrond te stelen. 
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YERFRANSEND LUXEMBURG 

De Heer Welter (uitspaak Wel-
teie) heeft onlangs te Sliaats 
buig lje\\eei<l dat de afschaffing 
van de talentelling en de \ast-
leggmg \an de taalgrens de M ij-
heid heeft bepeikt ^an hen die 
zuh Belg \oelen, maar niet Vla
ming «f Waal 

Het IS duidelijke taal de ras
echte Belgen, dat /i|n natuuiliik 
\()0!nanieU|k de inx^oners \an 
Brussel Dat dit speciaal sooi t 
de \ OOI keur wegdraagt \an de 
hixcinburgse afge\aardigde \er-
\ \ (ndert me geenszins Mie in-
\\ oners \an het droothei togdom 
7iin immers 'asechte Luxen'bour-
geois of Let/ebu ger, al naar ge
lang 7e / i ih in het "^alon of in 
de keuken bcMnden Hun duitse 
oorsprong en taaleigen \\orden 
\er(k)e/eld achter het patriot
tisch scherm, ofschoon men op 
een gedenkteken \an hun hoofd
stad nog kan lezen « \Ier 
konne nit liege » ^^elnu \M\ ook 
kunnen niet liegen ' En het is 
niet 7onder een ge\oeI \an kren
king en \ernedenng dat ^Mt in 
Brussel \aststellen hoe de land
genoten \an de heer \ \e l ter de 
schone \riiheidsteoriein toepas
sen Want zowel de luxeniburgse 
ambassade, als het luxembiirgse 
konsulaat en het luvemburgs bu
reau \oor toerisme \ ei tikken het 
ook maar éen enkel wooid Ne-
dei lands op hun deuien te plaat
sen ' 

H V , BI ussel. 

UNIYERSilEIT LIMBURG 

In geen enkele ^an de « grote » 
bladen ot zelfs m geen oppozitie-
bladen is er iets \ ei schenen o\er 
de merk\\ aardige lede die goe-
\erneur l^oppe hield bi] gelegen
heid ^an de opening \an de pio-
Mnciale /ittijd hi] handelde na-
meliik o\ei « een unneisiteit in 
Limburg» Dat onderNserp is met 
nieuw /uit ge /eggen Dat is het 
ook met Maar a in dit piobleem 
v a s een bij/onder aspekt % er-
bonden, nameli|k de Gioot \ e 
deiluidse gedachte Hoppe heeft 
immers gepleit \ooi de oprich
ting \an een intei limbuigse uni 
versiteit in samenweiking (Jus 
met Nederlands - I uuburg. En 
daarom speet het me /o, als ik 
zelfs in « \N IJ » daaro\ei uiets 
kon lezen. 

HIJ wenste een volledige nni-
Aersitaiie opleiding (dus niet en
kel kandidaturen) in due be
paalde takken scheikunde, na
tuurkunde en wiskunde , genees
kunde en tandheelkunde ; psy
chologie en pedagogie. En hij leg
de ei de nadruk op dat deze 
stiihting moest uitzweinien o\er 
de gren/en heen, wat geen twij
fel liet bestaan m verband met 
zijn bedoeling. 

Natuurlijk hechtte het « Bel-
giekske » daar geen waarde aan 
Hoofdredakteur l enax (senator 
Le\nen) leunt bever aan bij zijn 
linker Mienden Ook de « grote » 
pers hcmdelde lie\ei ON er het 
koUoquiuni te Maastiicht, waar 
fianskilion Lefevre zijn spitse 
laatdunkendheid ten beste gaf. 
Daarom meen ik dat « WIJ » 
hiei een mooie kans verkeken 
heeft. 

M B, Biussel 

ANDERSOM 

D it de \ olksunie \oUallig aan 
wc/ig was te Antwerpen is nor
maal, schrijft het M ^ \ .week 
blad « De \ülksmacht ». Maar 
hel/elfde kan met gezegd worden 
van de A, ( W ers en dit is ook 
normaal \\ ij /ijn anders opge
voed, WIJ kunnen offeren en alle 
reis en dcelneiuingsoukosten zelf 
betalen. In hel A.t \ \ . gaat dat 
andersom • zij kunnen putten in 
de sindikale kas. EMJ paar \OOT-
beelden zullen volstaan oiu het 

te bewi|/en Op de betogingen te 
BI ussel en elders kon 'n A L W.-
ei mee rei/en nuts het betalen 
van 5 fr, dit ten tijde van de 
schoolstriid Op een grote verga
dering in de i\Iagd< lena/aal te 
Brussel werden de bestuursleden 
er niet alleen gratis naartoe ge
bracht, maar daai lagen stapels 
papieren zakken gevuld, met 4 
broodies met hesp en daarbii nog 
2 flessen biei Is het dan te ver
wondden dat die mensen afwe
zig ziin als er iets te doen is voor 
Maanderen en het vlaamse volk. 
En IS het daarom dat we sindi-
kale bijdiagen betalen "> 

1 B , Stiden 

JUIST - NIET JUIST ? 

Ik las in de dagbladen dat de 
Vlaamse (. V P. m Brussel /ou 
ovei wegen met a])iite vlaamse 
E V P bisten op te komen bij de 
lanstaande verkiezingen 

Moesten zii dat indeidaad doen 
— alhoewel ik me hierover voor
alsnog geen illu/ies maak — dan 
zou de Volksunie naar mijn me
ning angstvallig alles moeten ver
mijden wat dit initiatief zou 
dwarsbomen 

Er moet dan een propaganda-
taktick worden uitgewerkt die 
ener/iids de Volksunie in Bi ussel 
zoveel mogelijk winst oplevert, 
doch die ei ook volledig op ge
richt IS om alle \ lammgen in het 
Brusselse die toch om een of an
dere reden niet voor de Volks
unie stemmen, er toe te bewegen 
hun stem aan de vlaamse C.V.P 
in Brussel te geven. 

Een flink sukses van de vlaam
se ( \ P hjst in Bi ussel heeft, op 
1 mgeie termijn gezien, veel meer 
te betekenen vooi het bei eiken 
van onze doelstellingen dan bv. 
een zetel winst m Bi ussel vooi 
de \ olksunie zelf 

H \ B , Brasschaat 

LIEFDADIGHEID 

Einde juni 11 lanceerde het 
« N ice Commissariat de Terre 
Sainte » (Frankujkstraat 75, 
Brussel 7) een geldinzameling ten 
gunste van de Jordaanse vluchte
lingen 

Ook ik stoitte mijn bi|drage 
per overschrijving, m 't Vlaams 
gesteld. Kort nadien ontving ik 
van de oiganizatie een dankzeg
gend schrijven in het Frans. Ik 
stuurde dit aan de Fransiskanen-
oide terug met het beleefd ver
zoek op de keeizijde mij de ver
taling van hun mededeling te 
willen laten geworden Ongeveer 
zes maanden zijn sedeitdien ver
lopen en lijk zuster Anna, zie 
ik nog niets komen ' 

Vooi waar, een faire handel 
wijze en erg aanmoedigend voor 
ontnuchterde Vlamingen I 

R M , Aalst 

STEUN 

Ik kan volkomen lezer Iv M te 
(janshoren bijtreden, waar hij op 
ov ei tuigende wijze pleit voor het 
verlenen van financiële steun aan 
de V U om h ia r in staat te stel 
len haar voorhchtings- en pro-
pagandataak aan te kunnen 

Het 1 ront dei I-rankofonen 
(F DI ) beschikt ovei enorm 
veel geld om op de meest funeste 
wijze propaganda te voeren om 
van Brussel een eentalig franse 
hoofdstad te maken 7e dienen 
slechts het brusselse te bewei 
ken maar ze doen het dan ook 
op de meest radikale maniei. 

De volgende verkiezingen moe 
ten voor de V.L een triomf >voi 
den die de traditionele pai tijen 
de daver op het liif jaagt Die 
SI hl ik zal dan het begin van de 
wijsheid betekenen en de vlaam
se vertegenwoordigers van die 
pai tijen tot een radikaler vlaam
se koers dwingen, willen ^e hun 
ïetel behouden. 

Duizenden kiezers hangen tus

sen de kleuipai tijen en de VU 
Het behooit a in ons, de VI de 
nodige middelen te vei strekken 
om flooi een passende vooilich 
ting cn piopaganda deze kiezers 
tot de V I ' te biengen Om di 
veise ledenen kunnen met alle 
« WII » le/eis militantenwei k 
verlichten , wat de meesten toch 
kunnen is de partii financieel 
steunen. 

De Pest \ oor Vlaandeien hoeft 
niet te bedelen, die kiiigen het 
geld zo tocgesmeten van de geld 
machten Ŵ e zi|n een partii van 
het volk, maar het bewuste en 
gezonde deel van dit vlaamse 
volk zal de nodige onbaatzuch
tigheid en het idealisme opbren
gen om al wat anti vlaams is de 
pas af te snijden 

J T , BI ussel. 

DE HONGER IN DE WERELD 

Het schiint dat men in alle 
landen van de wereld de land
bouwbevolking geen loon naar 
wei ken geeft Dat heeft men kun
nen vaststellen in de 1 V-uitzen
ding over Argentinië • daar ook 
trekt de landbouwbevolking naar 
de stad onulit er meei te verdie
nen IS Het zal dan ook nutteloos 
zi|n hier miljoenen te v ei zame
len om naar ginder te sturen, als 
ze die mensen geen behoorlijk 

loon geven Wie /al er nog op het 
land willen wei ken, wat gebeuit 
ei hiei in ons land, hoeveel ion-
ge boeren zitten reeds in de nij
verheid ' Die /uilen ze nog moei-
li)k op het land kiiigen In de 
jongste wereldooilog was er in 
België veel voedsel te kort. Wat 
zal ei gebeui en als er lu Europa 
een nieuwe oorlog uitbreekt, nu 
ei in ons land reeds zovele ha 
goede landbouwgrond is veiloren 
gegaan men zal er nog meer 
hongci lilden Dan zullen ze de 
boeien weer eens op hun plich
ten wijzen, maar men kent hen 
weinig 1 echten toe 

Het noodzakeli|kste beioep m 
de vveield is de landbouw, want 
zonder dat beioep moeien mil
joenen mensen steiven van hon
ger doch het vvoidt door zovelen 
miskend 

Het moet wel slecht gaan in de 
hndbouw, gezien de zo talnike 
betogingen van een boeienstand 
die zich geen weekend en verlof 
kan V ei oorloven cn die niet beter 
V1 aagt dan i iistig aan het w ei k te 
mogen blijven 

Waaiom heeft de TV de film 
ovei de betoging te Oudenaarde 
op 2() noveiiibei met vertoond *> 
Mocht dat misschien het d.iglicht 
niet zien '' Is het een nieuw 
Zwaitberg gewoiden ' 

R.B, Torhout. 

LANDBOUWSCHANDALEN 

De schandalen in v ei band met 
onze landbouw stapelen zich op. 
Lr woidt niet alleen met de bes
te landbouwgronden op een on
gehoorde maniei geknoeid, maai 
de landbouwer., zelf behandelt 
deze staat als dertiendei angsbui 
gers Hun sociale status is be
schamend, dubbel erg wanneer 
men dit v ei gelijkt met het weik 
dat ZIJ presteren Het landbouw-
piobleem is niet alleen het pio
bleem van de boeren zelf . « De 
boeren laten u leven ' > zegde 

een slogan in de betoging van 
Sint Niklaas Waas, en dat is in-
deidaad luist Wat zou een staat 
als de onze aanvangen zonder 
landbouw ? Deze kwestie staat 
ook in nauw velband met een ur-
banizatie die van ons land (voor
al Vlaandeien) in zeer snel tem
po een afzichtelijke vuilbak aan 
het maken is. Fen chaos waar
van de gevolgen voor de urbani-
zatie, de volksgezondheid en de 
leefbaarheid kortweg in een na
bije toekomst onoverzichtelijk 
wolden Demokratie bestaat 
hiei niet meer Enkele (politieke) 
geldhaaien en machthebbers heb
ben het maai vooi het zeggen. 
Am iteurs die vooral aan hun 
eigen belangetjes denken en die 
slaafs gevolgd worden door de 
hielenlikkers uit de kleurpar-
tiien Rest nu aan de vlaamse 
landbouwers (en de Vlamingen 
in het algemeen) de konkluzie te 
trekken wie zet zich met alle 
macht in om de knoeiboel tegen 
te gaan de \'V met haar onver
biddelijk en kompromisloos so
ciaal - ekonomisch piogramma 
(dat getuigt van realisme en be
kwaamheid), of de kleurpohtie-
keities die veel blabla en gi ote 
vvooiden verkopen (en de V.U. 
verwiiten voor «oproerkraaiers») 
maai zelf nooit étn daad stel
len •> 

Over anderhalf jaar moet 
Vlaanderen genadeloos met dit 
rotbestel en zijn machthebbers 
afrekenen Op deraokiatische 
wiize, via het kicshokie Het is 
wellicht onze alleilaatste kans . ' 
Met moties, palaveis, studies en 
« goede hoop » bereiken wij ab
soluut niets meer ' Want de bel-
gische ziekte is al veel te ver ge
vorderd. 

J.D.K, Schoten. 

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

van de redaktie 

Brussel, 14- december 1967. 
Betr*: het kraainemse voorbeeld. 

In het V.U.-arrondissement Brussel kregen a l l e 
afdelingen - net a ls in de meeste andere arron
dissementen overigens - een streefnorm opgelegd 
in verband met de abonnementenslag. 
Als a l le reers te afdeling in Brabant en in gans 
Vlaanderen wist Kraainem op nauwelijks een paar 
dagen t i j d s die streefnorm te verwezenlijken; 
men i s er tans reeds aan "overwerk" bezig. 
Moeten we er aan herinneren dat Kraainem een der 
zes randgemeenten "met f ac i l i t e i t en" i s ? In d i t 
bedreigde dorp beter dan waar ook beseffen onze 
propagandisten de waarde van het gewone organiza-
tiewerk, de waaô de ook van een radikaal weekblad 
dat iedere week opnieuw de vlaamsgezinden in zó'n 
Hertoginnedal-gemeente een hart onder de riem 
steekt . Nochtans i s de werking in de brusselse pe
r i fe r i e niet gemakkelijk ; de verdienste van onze 
kraainemse afdeling i s er des te groter om. 
Solidair met het bedreigde Kraainem I We zetten 
d i t voorbeeld eens extra in de verf, met de bedoe
ling elders in het "gemakkelijker" gebied de be
denking los te maken : "wat dié doen, moeten wij 
zéker kunnen". 
Solidair met het vlaamse Kra^ înem I //ie mocht ver
geten hebben, zijn leesgeld voor 1963 aan de post
bode te betalen, moge bedenken dat bet goedmaken 
van di t verzuim véél gemakkelijker en véél minder 
tijdrovend i s dan het maken van één enkel abonne
ment je te Kraainem en e lders . Storten op prk nr. 
1711»39 van ""//IJ vlaams-nationaal", Brussel 1. 
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BIJ EEN V.V.B.440TIE 

taaikomedie 
zonder 
einde 

(led.) Zeer terecht heeft de Vlaamse Volks
beweging in een uitvoerige motie geprotes
teerd tegen de sabotage van de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht. Deze Kommissie 
werd opgericht bij de taalwet van 1963; 
vandaag — en dat is praktisch vier jaar na 
haar installatie — is zij nog steeds niet in 
de mogelijkheid haar zending behoorlijk te 
vervullen. 

Na de taalwetten van 1932 heeft Vlaande
ren tot zijn schade moeten ondervinden dat 
heel wat dode letter bleef omdat er geen 
sankties voor de taalwetsovertreders voor
zien waren. Daarom werd dan ook van 
Vlaamse zijde aangedrongen opdat de nieu
we Kommissie meer armslag en grotere be
voegdheid zou hebben. 

Het ziet er naar uit, dat het allemaal 
eens te meer boter aan de galg is. Op al
lerlei wijze wordt de Kommissie in haar 
werk gedwarsboomd; haar gezag wordt langs 
binnen en buiten totaal uitgehold. 

In de Kommissie zelf is er de obstruktie 
van enkele leden die weigeren te zetelen, 
doch het vertikken om ontslag te nemen. 
Dit heeft tot gevolg dat het aantal kommis-
sieleden herleid is tot zeven. 

De regering doet niets om de saboteurs 
— en verschillende ontslagnemers — te ver
vangen; ze schenkt op die wijze haar zegen 
en haar gezag aan de afbraak van de Kom
missie. De V.V.B, zegt het diplomatisch, 
maar voldoende duidelijk : < De regering 
moet hier ingrijpen, wil ze het verwijt niet 
oplopen moreel medeverantwoordelijk te 
zijn voor deze stand van zaken >. 

Een der hoofdverantwoordelijken voor de 
mowd op de TaalkcHnmissie is de miniacr 
van Binnenlandse Zaken, de vlaamsc 
P.V-V.-€r Herman Van der Poorten, Alle 
klassieke middeltjes worden op Binnenland
se Zaken aangewend om de Kommissie er 
onder te krijgen : wijziging en besnoeiing 
der budgetten, voorbijgaan %an de kommis-
sieleden bij bevorderingen enz. 

De Vaste Kommissie is eveneens inge
schakeld in het gebreveteerd sisieem van de 
« plaatsbezorgers > : ze dient als wipplank 
voor politieke benoemingen in andere dien
sten. De < vriendjes > worden even door de 
Kommissie versast om dan, natuurlijk zon
der examen, geparadiuceerd te worden in 
een veilig holletje van de staatskaas. 

De nederlandse afdeling van de Vaste 
Kommissie telt enkele leden die het ern
stig menen; zij trachten er van te maken 
wat er kan van gemaakt worden, maar het 
blijft doorgaans vechten tegen de bierkaai. 

De V.V.B, besluit haar lange motie met 
een duidelijke vingerwijzing : < Dat dege
nen die de taalwetten en hun uitvoering 
ondermijnen zich voor gezegd houden dat 
zij, door hun incivieke houding, de staat 
in het gedrang brengen. Het feit dat be
paalde kringen zonder politieke verantwoor
delijkheid meer invloed hebben dan parle
ment en regering, wijst op de noodzaak de 
staat in demokratische geest op federale 
grondslag te hervormen >. 

Dat is, in een diplomatische verpakking, 
inderdaad de kern van de zaak : de sabo
tage van de Taaikommissie bevestigt voor 
de zoveelste maal de slechte oneindigheid 
der taalwetten. 

Er is voor Vlaanderen op die wijze geen 
heil te verwachten ? Alleen federalisme — 
het billijke vlaamse standpunt geschraagd 
door een vlaams gezag — kan onze belan
gen veilig stellen. 

En inmiddels dringt zich «en vraag op 
die de V.V.B, uiteraard zélf niet kan stel
len : wat, in Godsnaam, doet de vlaamse 
C.V.P. om het kroonstuk van haar Herto-
ginnedal-politiek — de Kommissie en de 
< regeling > voor Brussel — te beveiligen ? 

En om haar < grote o\erwinning > nu 
eindelijk eens in een heel kleine realizatie 
om te zetten ? 

» DE VERHUIS UIT WOLUWE 

vlaamse jeugd 
" displaced 
persons " 

(red.) In de brusselse agglomeratie zijn er 
drie nederlandslaligc tegenover tien frans
tal ige kolleges. Een van de drie nederlaxids-
talige is het St JozefskoUege te Wol uwc. 

Een tiental jaren geleden staken een aan 
tal vlaamse ouders te Woluwc de hoofden 
bijeen en besloten bij het episkopaat een 
aanvraag in te dienen voor een vlaams kol
lege. Dit kwam de toenmalige pastoor van 
St Pietcrs-Woluwe ter ore, die onmiddellijk 
zélf een aanvraag voor... een tweetalig kol
lege indiende. Zo startte naast de vlaamse 
afdeling ook een « section fran^aisc >. 

Tussen de twee afdelingen heeft het nooit 
geboterd : het franskiljons chauvinisme 

keek hooghartig neer op de nederlandstali-
gen. Vanaf 1 september jongstleden leek 
echter een definitieve en gezonde oplossing 
bereikt : het St JozefskoUege werd auto
noom onder de leiding van de man die he
mel «n aard had verzet voor zijn school. 
E.H. Van Uffelen. 

De vreugde duurde echter niet lang! 
Weldra bleek het kollege allerlei moeilijk
heden te ondervinden : geldgebrek, tegen
werking van de frankofonen. De atmosfeer 
werd alsmaar drukkender en het leek. als
of er iets in de lucht hing. 

Dat < iets » is tans uit de lucht gevallen : 
het vlaamse St JozefskoUege moet weg uit 
Sint-Pieters-Woluwe; de nederlandstaligen 
moeten de plaats ruimen voor de franko
fonen die binnenkort verwacht worden, 
wanneer de franstalige medische fakulteit 
van de leuvense universiteit naar Woliiwe 
komt. 

Niet alleen het vlaamse St Jozelskollcge 
wordt door het episkopaat koudweg met 
sluiting en verplaatsing bedreigd : ook de 
vlaamse afdehng van « Mater Dei >, de 
middelbare meisjesschool van de zusters van 
Heverlee, moet de plaats nu'men. 

Meer dan 1.000 vlaamse kinderen zullen 
aldus uit Woluwe worden gezet, om plaats 
te maken voor het frankofone ktoost van de 

(Ver\olg op biz. 4) 

De feestelijke klanken in de Ka
mer naar aanleiding van het 40-ja-
rig lidmaatschap van kamervoorzit
ter Achille Van Acker zijn alweer 
lang verklonken en werden trou
wens politiek overstemd door het 
ab.senteïsme, dat zelfs niet terug
schrikt voor de stemming van een 
rijksmiddelenbegroting. Omdat de 
Kamer niet in getal was (er waren 
te weinig leden van de meerderheid 
aanwezig en daarvan maakte de op-
pozitie gebruik om het halfrond te 
verlaten) moest de stemming met 
een week verdaagd worden. Deze 
stemming ging dinsdag door. Daar
mee is de krizis van ons parlemen
tair regime nog eens belicht en het 
doet ons genoegen dat het niet de 
Volksunie is, die van absenteïsme 
kan beschuldigd worden : onze par
lementsleden behoren tot de meest 
stipte en meest aanwezige, ook 
meest aktieve leden en 'n paar on
der hen lieten deze week niet na te 
wijzen op de weigerachtige houding 
van de regering tegenover vragen 
om inlichtingen vanwege de parle
mentsleden. Onze regeringen be
schouwen het parlement inderdaad 
steeds meer als een te verwaarlo
zen instelling, toestand die de kleur-
partijen zelf in het leven hebben 
geroepen. De Volksunie neemt daar 
tegenover een opbouwend-kritische 
houding aan, zowel in woord als in 
daad. Is de teloorgang van het par
lement in de eerste plaats te wijten 
aan de houding van de meeste par
lementsleden zelf, daar zijn ook nog 
andere oorzaken. Een der oorzaken 
waarop weinig gewezen wordt in 
de tans te kust en te keur geboden 
kommentaren is het bestaan van 
extra-parlementaire machten, die als 
drukkingsgroepen tegenover rege
ring en parlement optreden doch die 
als zodanig niet wettelijk erkend 
zijn. De toenemende machtskoncen-
tratie der politieke partijen, nauw 
vervlochten met zogenaamde okku?-
te drukkingsgroepen, roepen bij het 
parlement een onmachtskompleks 
op, nog verhoogd door het eigen 
schuldig in gebreke blijven wat de 
specifieke taken betreft. Slechts een 
verhoogde aanwezigheid kan t«t 
een verhoogde waakzaamheid lei
den (die zich zon moeten uiten in 
het uitoefenen ran de primordiale 

parlementaire taak : de kontrole op 
de rijksfinanciën, de wetgevende ar
beid en toezicht op de regering). 
Reeds te veel laat het parlement 
wetgevend initiatief over aan de re
geringen, die dreigen zich als al
leenheersers te gedragen, er wel 
voor zorgend de zegen te hebben 
van de partijcenakels, een kategorie 
van de werkelijke machtshebbers. 
De middelen, die men tans poogt 
uit te kienen om het parlement 
doelmatiger te doen werken, het ah-
senteïsme te bestrijden en het odium 
van nutteloosheid weg te werken, 

vestigd op onze wetenschappelijke 
achterstand met een laagterekord 
inzake de middelen, gebruikt voor 
wetenschappelijke investeringen. 
Het aandeel van het nationaal brut-
to produkt voor research in België 
bedraagt nauwelijks 1 %. Ook is de 
steun niet gericht op nieuwe doch 
op traditionele industrieën (wat o.a. 
voortvloeit uit de voortgezette be-
voordeliging van Wallonië met zijn 
verouderd industrieel apparaat). 

Ook op universitair vlak blijft 
men ter plaatse trappelen. De C.V.P. 
organizeert voorts « losse gesprek-

beroepsHALVE 
bekeken 

zullen de ziekte van het parlement 
niet genezen. Men kan bezwaarlijk 
aannemen dat zij die voor deze 
ziekte verantwoordelijk zijn ook de 
geneesheren ervan kunnen worden. 
De opkomst van nieuwe partijen, 
die met een vooruitstrevender geest 
bezield zijn kan daarin wel een ver
andering brengen. Tegenover de po
gingen der oude partijen, die trou
wens in een zoveelste kommissie 
dreigen te verdrinken, blijft men 
sceptisch. Wat moet men ten andere 
denken van een parlement dat de 
dringende interpellatie Van Leem-
putten-Babylon over Oudenaarde 
verdaagt omdat men deze interpel
latie tans blijkbaar nog te schade
lijk acht voor de regering ? Een 
dergelijk parlement is slechts een 
lakei. 

ACHTERSTAHD EN ONBESLISTHEID 
De nationale raad voor weten

schapsbeleid heeft de aandacht ge-

ken » over de universitaire expan
sie en verdwaalt terloops in de de-
centralizatie en dekoncentratie (in
tussen zien nieuwe centralizerende 
wetten het licht, cfr. de wet Hul-
piau). Te Leuven moeten de vlaam
se studenten opnieuw op straat ko
men of met bijkomende manifesta
ties de aandacht vestigen op het im
mobilisme te Leuven. Het socialis
tische wetsvoorstel, om rijkskon-
trole op de financiën van de vrije 
universiteiten in te voeren, hinkt 
verdacht de V.U.-projekten ter zake 
achterna. 

DE REEKS GAAT VERDER 
De voorgenomen sluiting van de 

.ateliers Réunies Beiges te Leuven 
(.388 arbeiders, 166 bedienden) en 
korte fabrieksbezetting door rfe 
werknemers bewijst dat de ekono-
mische recessie tans ten volle haar 
uitwerking Iaat gevoelen. Het privé-

kapitaal, na door Vanden Boev-
nants-De Clercq met allerlei fiskale 
privileges gezegend te zijn geweest, 
deelt het officieel vertrouwen niet 
en stelt nog eens werknemers bru
taal voor voldongen feiten. Of de 
fabrieksbezetting en de vakbond-
eisen er veel zullen aan veranderen 
betwijfelen we, de precedenten zijn 
er niet naar om vertrouwen in de 
zaak te hebben. Dat het protest der 
arbeiders zich ook uit omwille van 
het niet-uitbetalen van de einde
jaarspremie maakt het bedrijf er 
HÏet simpatieker om. 

BESTAND 
Het eerste kontakt van dr. Hen-

rard met de regering heeft men een 
gang naar Canossa genoemd, omdat 
de regering slechts de vertegen
woordiging van deze federatie wil 
ter sprake brengen, wanneer ze de 
wetten Hulpiau aanvaardt, de ad
ministratieve staking stopzet en de 
voortzetting van de processen tegen 
geverbalizeerde dokters gedoogt. We 
zullen de beslissing van de Hen-
rard-federatie zelf moeten afwach
ten. Van vlaamse zijde wordt gewe
zen op de onvolkomenheden van de 
Hulpiau-wetten die evenmin het 
taalkundig evenwicht in de bra-
banfse raden en in de gewestelijke 
afdelingen van de orde der genees
heren hebben her.steld. Hier zijn 
alle recente ministers (allen C.V.P.) 
In gebreke gebleven... 

De vermindering van het aantal 
legerbrigades (van 6 tot 4 of onge
veer 15.000 man minder) zal de her
vormingsplannen van het leger beïn
vloeden (Poswick en Cndell) en 
misschien tot een nieuw debat aan
leiding geven. Zoals de jongste rede 
van de eerste minister partijvoor
zitter Collard deed dromen van een 
nakend wederzijds huwelijksbedrog 
tussen C.V.P. en P.V^V., mi.sschien 
wat zijn eigen partij aangaat gerust 
gesteld door een vrije tribune in een 
Brussels blad van Pierre V'ermeylen, 
die Klemskerke en Verviers niet zo 
erg vindt voor de B.S.P.-eenheid... 

PD. 



(\eivolo van bl/. 3) 
leuvense upper-ten die iia.ir dc?e gemeente 
komt. 

Nfen beseft slechts de werkelijke afmetin
gen van dit nieuw bisschoppelijk schandaal, 
wanneer men zich alle feilen voor ogen 
houdt, jaienlang moesten kinderen van 
iSaamse ouders fransialig ondenvijs volgen, 
omdat er geen vlaamse vrije scholen waren. 
Nn die er dan toch gekomen zijn — veel 
te weinig in aantal ! — wordt hen de mo-

I rele klap gege\en \an een verplichte \er-
'< huis. Het nederlandstalig onderwijs — zo

wel vrij als officieel — in gans de brusselse 
agglomeratie krijgt zodoende het etiket op
geplakt \an een tweederangsonderwijs, een 
onderwijs « in scholen die men kan ver
plaatsen als de fransialigen het willen ». 
Over de overheveling van Leuven-Frans 
naar \Vallonië is nog niet de minste beslis
sing ge\allen; de iiiizwerming naar het 
brusselse begint echter al dadelijk in het 
teken \an een verjaging van de \laanise 
jeugd. 

Zo worden \laamse kinderen « disphned 
persons > in eigen streek ! 

• HET HUWELIJK VAN MERCKX (1) 

paardekooper, 
er zijn wél 
belgen! 

(red.) Als men de lezersbriev en in de 
vlaamse pers de jongste dagen gelezen heeft, 
dan heeft men beslist gemerkt welke be
roering ontslaan is bij zeer vele vlaamse 
lueihsen rond het feit dat zowel de kerke
lijke als de burgerlijke plechtigheid bij het 
huwelijk van Kddv Menkx \olledio in het 
Tians \xarcu. 

Sindsdien is gebleken d.it het Iranstalig 
karakter \an deze plechtigheden geen toe
val was; wel integendeel schijnen de twee 
families er — voor wat betreft de burger
lijke plechtigheid -^ . op gestaan te hebben 
dat alles in het Frans zou gebeuren. Wat 
de keikclijke plechtigheid betreft, heeft de 
oflitiant \an de huwelijksmis er bij de wie-
lei kampioen nog op aangedrongen om het 
Nedei lands te gebruiken, doch tevergeefs. 

De Vlaams-Brabander Eddy Merckx en 
zijn we.->t\!aamse eclitgenote hebben be
wust, openlijk en hardnekkig gekozen voor 
het Frans als \oertaal bij hun huwelijk en 
waarschijnlijk dus ook in hun huiskring. 
In de rand weze genoteerd dat Eddy Merckx 
ontzettend veel heeft te danken aan zijn 
eerste supporters die Vlamingen waren, en 
dat zijn echtgenote haar btood \eidiende 
met onderwijs Nederlands. 

Eerlijk gezegd : het heeft ons \.in Meickx 
niet \erbaasd. Het is niet de eerste keer 
dat hij publiek zijn afkomst verloochent. 
Ettelijke maanden geleden werd hem door 
een T.V.-reporter gevraagd of hij, die in 
de brusselse agglomeratie woont, nu eigen-

^lijk een Vlaming of een Waal was. Eddy 
Merckx antwoordde dat hij noch het ene 
noih liet andere was, maar wél een Belg. 
Dit onnozele, onjuiste antwoord (want, hoe 
dan ook : Merckx is een Vlaming, zij het 
tegen zijn zin) le\erde hem felicitaties van 
hogeihand op : een andere ontwortelde 
Maming, Van den Boeynants, stuurde als 
eei-ste-minister een felicitatietelegiam aan 
de zich Belg noemende Merckx. Zo zeld
zaam zijn de Belgen in dit land, dat hun 
verschijnen telegrams \an het regerings
hoofd uitlokt ! 

Merckx' moedertaal en afkomst kwa
men terug in het nieuws» toen een radio-
lepoiter een gesprek met de moeder van 
de wielerkampioen opnam en liet uitzen
den. In dat gesprek gaf mevrouw Merckx 
alle \laamse moeders in het brusselse de 
raad, hun kinderen toch vooral in het Ne
derlands te laten studeren. Toen het gezin 
Merckx (dat, naar we menen te weten, om
wille van < bevrijdingsomstandigheden s> 
na 1941 uit Meensel-Kiezegem moest ver
trekken) zich te Woluwe kwam vestigen, 
was daar geen nederlandse onderwijsmoge-
lijkhcid voor Eddy. De toekomstige wieler
kampioen liep school in het Frans: de an
dere kindeien kouden )iadien • n 
vlaamse school. 

• KET HUWELIJK VAN MERCKX (2) 

kleine kant 
van een 
grote meneer 

Alhoewel moeder Merckx het niet zegde, 
kon men achter haar verklaringen een 
klein familiaal drama vermoeden : de 
vlaamse buitenmensen die zich in de stad 
komen vestigen en die er in hun « kom-
mérce » zich moeten aanpassen aan het 
Frans dat in die nieuwe wijk van Woluwe 
de toon aangeeft; de zoon die in het Frans 
gaat studeren en die daardoor vervreemdt 

van de eigen huiselijke kring: de wieler-
vedette die, zowel korrekt Nederlands als 
Frans onmachtig, zijn afkomst verloochent 
en opteert voor het Frans omdat het « chie-
ker » staat dan de Meensel-Kiezegemse af
komst — het stereotiepe geval van vlaamse 
minderwaardigheidskompleksen die de éch
te en enige teeltbodem zijn waarop « Bel
gen » ontstaan. 

Het geval Merckx herhaalt zich te Brus
sel iedere dag honderden keren. Het dag
blad « Het Volk » zegde echter zeer te
recht over Merckx' franse huwelijksplech
tigheid « c'est pire qu'un crime, c'est une 
faute ». Meixkx is immers niet de « kleine 
man » : hij is een grote meneer. Zijn ta
lenten en zijn prestaties zijn van die aard 
dal hij te Brussel ook als Vlaming zou ge
nomen worden. Hem en zijn echtgenote 
was een unieke gelegenheid geboden : 4oor 
eenvoudig trouw te blijven aan hun af
komst — zonder lawaai en zonder « poUe-
tiek », zoals dat heet — hadden zij tien
duizenden kleine luyden in het brusselse 
een hart rond de riem kunnen steken. 

Merckx heeft de « brusselse Ï oplossing 
gekozen : grote kampioenen kunnen klei
ne mensen zijn. 

Bij de Vlamingen (zie maar de lezers-
brieven in de pers I) schiet hij er een groot 
deel van zijn krediet bij in. Voor de fran-
kofonen blijft hij toch maar een weggelopen 
boerke uit Meensel-Kiezegem. De enige lof 
die hij kan oogsten, komt van politieke sloe
bers die én elektoraal spekuleren op hun 
vertrouwde omgang met populaire vedetten 
én zelf behoren tot de verbasterde boerkes. 
Zoals Van den Boeynants, kleinzoon van 
een mechelse arbeider : naast Merckx een 
zeldzaam exemplaar van het « belgisch > 
ras. 

• HET FINANCIEEL GAULLISME 

goudkoorts 
te brussel 
en antwerpen 

(aco) Officieel neemt België deel aan de 
verdediging van het pond en van de dol
lar. België is lid van de londense goudklub, 
en dus zendt de Nationale Bank van België 
op tijd en stond goud naar de IcJndense 
goudpool, om er de markt van het edel me
taal te voeden. We zijn eveneens lid van 
het Internationaal Muntfonds, met alle ge
volgen van dien. 

Dat is de officiële kant van de kwestie. 
Daarnaast is er een niet-officiële. In werke
lijkheid werd er te Brussel en te Antwerpen 
goud gekocht in zulke grote hoeveelheden, 
dat men slechts één konkluzie trekken kan : 
de burgers van dit land zijn het eens met 
generaal de Gaulle. Ze geloven evenmin als 
de generaal dat het pond de nieuwe pari
teit lang zal kunnen handhaven. Ze denken 
dat het pond opnieuw zal moeten devalue
ren en ze vrezen dat de dollar door die 
tweede devaluatie in het gedrang zal ko
men. 

We zeggen niet dat de zaken deze wen
ding zullen nemen. We stellen alleen een 
opvallende dubbelzinnigheid in de belgi-
sche houding vast. 

Dit land wordt verscheurd door tegen
strijdige gevoelens. Het wil van de ene kanf 
mee vechten met de angelsaksische landen 
om de dollar (en bij weeromstuit de bel-
gische frank) op zijn huidige waarde te 
handhaven. 

Maar anderzijds is het financieel gaulHs-
me nergens zo diep doorgedrongen in de 
geesten als bij de bourgeois-lezers van de 
« Libre Belgique » en van « Le Soir >. 

Men mag de invloed van « Libre Belgi
que ^-medewerkers als professor Baudhuin 
en Paul Struye in dit land niet onderschat
ten. Wat deze publicisten schrijven tijdens 
het week-end in het lijfblad van « la Bel
gique de papa > manifesteert zich reeds 
tijdens de daarop volgende maandag op de 
goud- en deviezenmarkt van Brussel en Ant
werpen. We denken dat in verhouding geen 
enkel westeuropees land zo goed van goud 
voorzien is (in de zeer partikuliere spaar
pot van de bourgeoisie) als België. 

Er zijn ogenblikken dat dit land opnieuw 
de trekken aanneemï van het door eeuwen 
bezetting, onderdrukking en afhankelijk
heid wijs en cinisch geworden etapjienge-
bied : alle officiële verklaringen over de 
waardevastheid van het geld worden a prio
ri genegeerd, en de cententellende burger 
zoekt zijn heil in het enige metaal dat hem 
door de eeuwen heen een vluchtheuvel leek 
in alle monetaire manipulaties en andere 
Guttoperaties : het goud. 

We zetten de « Wij »-lezers door dit ge-
desabuzeerde stukje werkelijk niet aan om 
ook maar iets te doen of te laten in ver
band met spekulaties tegen het pond ster
ling of tegen andere munten. We zeggen 
alleen maar in gemoede dat ze er goed aan 
doen nota te nemen van wat er momenteel 
in de belgische kapitalistische kringen eens 
te meer gebeurt. 

Hartverheffend kunnen we het niet noe
men. Maar volgens de cententellers-normen 
van dit godgeklaagde land van keiharde 
bourgeois-materialisten is het logisch, zeer 
logisch... 

f red engelen 
We hebben Fred Engelen voor de derde keer verloren, maar nu definitief. 

Het besef van dit verlies is algemeen in Vlaanderen, want opmerkelijk xuas de 
grote plaatsruimte die vele kranten en weekbladen besteed hebben aan de in 
memoriam voor een man, die dan toch sinds een half dozijn jaren was gaan wo
nen onder het Zuiderkruis. 

Fred Engelen is in de eerste plaats een bezetene van het toneel geweest. Hij 
begon aan zijn tonelcarrière tijdens zijn legerdienst te Brugge. Hij is nooit meer 
van het toneel losgekomen. Toen hij uit het leger afzwaaide, zocht hij geen 
gezapig tredmolenbaantje met veel rust en zo mogelijk nog méér geld, maar 
richtte hij zijn leven zo in, dat hij de planken opkon. Kolenhandelaar, karamel-
lenreiziger en noem maar op : ieder baantje dat hem toeliet te leven én de no
dige vrije tijd uit te sparen voor Konservatorium en figurantenrolletjes, was 
liem welkom. 

Gilhuys en vooral Jons Diels zijn z'n mentors geiueest. Het kan toevallig 
lijken — maar het is geen toeval — dat twee mensen die op een bepaald ogen
blik samen zo'n sterke stempel sloegen op ons teaterleven — dat én Diels én En
gelen « buitenlanders > werden. Vlaanderen zendt zijn zonen uit, van repressie 
tot ie pressie en tussen de repressies in omdat de lucht in deze dichtbevolkte en 
— vooral! — kleine hoek van West-Eui\3j}a vaak zo moeilijk in te ademen is. 
Ook en vooral de teaterlucht : er is een hoofdstuk in onze recente kulluurgeschie-
denis te schrijven over de vlaamse toneelemigratie! 

In 1942 was Fred Engelen dertig jaar, een « jonge wolf met lange tanden » 
die enkele jaren toneelervaring achter zich én een heel leven voor zich had. Het 
was een goede toneeltijd : onder Diels werd er hard gewerkt en voor dit ern
stig werk bestond er een grcfot publiek dat in het teater een der weinige aflei
dingen en vluchtmogelijkheden voor de toen grauwe realiteit vond. Engelen 
werd de eerste direkteur van het door Diels gestichtte Jeugdteater, dat onmiddel
lijk een grote bloei kende. 

Bij de bevrijding verloren we Fred Engelen bijna een eerste keer. Hij moest 
-d'eg van het toneel, lueg uit Antwerpen. Z'n vrouw Tine Balder — zelf een heel 
grote aktrice — werd te Gent geëngageerd, Fred Engelen hield de kop boven 
water en het tk)neel binnen zijn leven door de buiten op te trekken, te gaan 
regisseren bij liefhebbers ergens in West-V laanderen. Overal waar hij toen en 
later werkte met liefhebbersgezelschappen heeft hij de reputatie nagelaten van 
een groot man, een echte toneel-bezetene en een als mens ongemeen knappe 
vent. Het is niet toevallig dat een der langste «in memoriams» na zijn door ver
scheen in een waaslands weekblad : te St Niklaas — net als te Waregem, Ingooi-
gem en elders — beleefde het liefhebberstoneel een hoogtepunt onder zijn be
zieling. 

Olie drijft boven : een man van zijn formaat en met zijn ervaring kon niet 
blijvend geweerd worden. In 1947 begon Fred Engelen te werken in de Studio 
xati het Nationaal Toneel en sindsdien ging zijn even onderbroken loopbaan 
weer stijl de Ifioogte in. Vlaanderen was zijn vaderland — want een overtuigd 
vlaamsgezinde is hij altijd geweest — m^aar Europa zijn levensruimte : hij ket
ste alle toneelscholen af in een half dozijn europese landen, volgde het teater
leven in evenveel landen intens en was de zoveelste levende illustratie van Ver-
meylen's woord over het Vlaming-zijn en Europeeër-worden. 

We verloren Fred Engelen een tweede keer toen hij naar Zuid-Afrika trok. 
Ogenschijnlijk een toeval. In 1949 was hij terug regisseur bij de K.N.S. gewor
den en in die funktie bezocht hij Kongo en Zuid-Afrika. Hij knoopte relaties 
aan met de zuidafrikaanse toneehuereld :zijn ernst en toneelbezetenheid maakten 
er zo'n zware indruk, dat men hem aan de universiteit van Stellenbosch een 
leerstoel aanbood. Sinds 1960 doceerde hij daar en had hij in het Universiteits-
teater Stellenbosch zijn eigen Bühne. 

Een zeldzame keer kwam hij eens over naar Vlaanderen, om er dan een 
gastregie te voeren. Een andere keer zagen we hem op het scherm van de T.V., 
snedig en kombattief — het scherpe gezicht één en al mimiek en beweging — 
sprekend over Zuid-Afrika's probleem nummer één. In zijn perscAjn belichaam
de hij de kulturele en de stamverwantschap tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika ; 
een ambassadeur van ons volk. 

Hij bleef met alle vezels aan Vlaanderen gehecht. Zijn talloze vrienden ble
ven geloven, dat hij vroeg of laat terug zou keren om zijn groot talent en heel 
zijn teaterliefde nog eens tussen ons te ontplooien. Het is anders uitgevallen. 

Ferd Engelen zal ons dierbaar blijven niet alleen Vmdat hij een groot to-
ueelman was, maar omdat hij hel toneel steeds gezien heeft in een gemeenschaps
dimensie, in een sociale betekenis : volksveiheffing. Zo heeft hij zijn plaats in 
r"-" "i'-'nr^j naar ontvoogding. 

dio Genes. 
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P.V.V. AFWEZIG 

Deze week is de Rijksmidde-
lenbegroting dan toch eindelijk 
gestemd geraakt. Het had ei
genlijk reeds de week voordien 
moeten gebeuren, maar toen 
was de Kamer op het ogenblik 
der stemming niet in getal : 
een groot aantal leden der re
geringspartijen hadden hun 
kat gestuurd. 

Onder die afwezigen waren 
er niet minder dan elf 
P.V.V.-ers. De heren hebben te 
Knokke en elders wel de demo-
kratische mond vol over alle 
mogelijke hervormingen; hun 
Ie plicht als parlementair — 
aanwezig te zijn in de Wetsraat 
en zeker als het op stemmen 
aankomt — hebben ze echter 
nog steeds niet gesnopen. 

En zeggen dat juist op de
zelfde dag de P.V.V.-frakties 
vergaderden met als dagorde : 
het probleem van het absente
ïsme i De vergadering had al 
niet méér sukses dan de stem
ming in het halfrond . 

Prelude tot het grootse oeu
vre « Het Nieuwe België »... 

VOLHARDEN 
IN DE BOOSHEID 
Alsof dat beschamend schouw
spel van een uitgestelde stem
ming verleden week nog niet 

genoeg was, moest voorzitter 
Achiel Van Acker deze week 
woensdag opnieuw de Kamer 
naar huis sturen omdat er bij 
de stemming niet genoeg leden 
van de meerderheid aanwezig 
waren. 

Bij de C.V.P. waren er een 
twintigtal afwezigen; bij de 
P.V.V. waren er 25 op de 48 ge
kozenen, hetzij méér dan de 
helft. 

Eens te meer bleek dus, dat 
de grote kampioenen van het 
absenteïsme de P.V.V.-ers zijn. 
Zij hoeven geen « nieuw Bel
gië » meer te maken, ze hebben 
het al : een luilekkerland, waar 
een half miljoen per jaar te 
verdienen valt voor heerschap
pen die zelfs op de dagen van 
stemming het overbodig vin
den, naar hun werk te komen. 

SCHANDAAL 
De P.V.V. werkt op meer dan 

één wijze een pre-fascistisch 
klimaat in de hand. Vooreerst 
door het « volmachten »- en 
« leider »- gedoe, door haar 
voorstellen en plannen om de 
oppozitie de mond te snoeren. 
En vervolgens door het parle
mentair regime uit te hollen, 
het parlement te beroven van 
ieder gezag en zodoende onze 
demokratie zélf in opspraak te 
brengen. 

>firt'; 

Een auto wordt weggesleept door een takelwagen van de brusselse politie. Het speciale aan dit in
cidentje is, dat het een auto van een « gewone burger » op de aan parlementairen voorbehouden 
parking van de Beaertstraat betreft. Jan Publiek moet de plaats ruimen voor parlementairen, die 

echter niet komen ! 

Vanaudenhove heeft er voort
durend de mond over vol «dat 
het land rationeel moet be
stuurd worden, zoals een be
drijf ». Maar kan men zich een 
bedrijf voorstellen, waarin de 
bedrijfsleiders om de haver
klap afwezig zijn op belangrij
ke ogenblikken ? Kan men zich 
een bedrijf voorstellen zonder 
produktie en mét zeer hoge 

SCHIJN 
Aansluitend bij een zeer oude klassieke 

traditie was de spreuk van de duitse gene
rale staf, deze hoge Aorrn van militaire 
organizatie, « meer zijn dan schijnen >. 
De eerste formulering van deze gedachte 
komt al bij de Grieken voor. En wellicht 
is dit het kenmerkend onderscheid tussen 
échte mensen en hen die men zou kunnen 
noemen de ten slotte lege omhulsels die 
« mensje trachten te spelen ». De tallozen 
die meer willen schijnen dan zijn, die zelf 
waarschijnlijk niets anders kunnen zien 
en waarderen dan schijn. Zij die dodelijk 
verbaasd en hulpeloos worden als ze on
verwacht en ongeviild door de schijn heen 
stoten en in een ongemeten diepte stor
ten. 

Met alle welwillende eerbied voor het 
ongeziene goede in vele mensen moet ech
ter een voldoend doorzicht samengaan : 
« meer zijn dan schijnen > is een doel, een 
zeldzame werkelijkheid, iets wat niet zo 
gemakkelijk mag verondersteld ^^orden. 
« Meer schijnen dan zijn > is — ellendig 
genoeg te zeer algemene regel, iets waar 
men niet naar moet zoeken, iets waar zo 
wat iedereen, die niet heel goed uitkijkt, 
toe komt. 

Men zou deze gedachten misschien ge
meenplaatsen kunnen noemen, maar dan 
moet men toch maar niet vergeten dat alle 
ware en grote gedachten door de gedach-
tenloosheid en de sleur van de oppervlak-
kigen alle dreigen « gemeenplaatsen > te 
VS orden. Maar gemeenplaats of niet, het 
loont de moeite dit te toetsen aan de ge
gevens van het hedendaagse leven. 

Hoezeer de schijn het haalt op het zijn 
blijkt in niet zo veel gevallen duidelijker 
dan in het gebied van de vrije menings
uiting. De laatste weken hebben hiervan 
een zeer, zeer kras voorbeeld geleverd. 
"Wij Vlamingen weten al heel lang wat het 
betekent dat de bisschoppelijke kromsta
ven op onze dikke koppen neerkomen. 
Onze schedels zijn er als het ware reeds 
bij onze geboorte steviger door geworden. 
Wij kennen er écht wel iets van. Maar we 

weten ook hoezeer politieke invloeden en 
stellingnamen dit alles veroorzaken en 
enigszins, hoezeer we ons ook hiertegen 
terecht keren, verklaren. De etterbuil die 
nu echter is opengebarsten is er een op 
het niet-politieke vlak. 

Heel toevallig zijn de gegevens bij ons, 
buitenstaanders, bekend geworden. Maar 
niet door de « schuld > van de man die 
met ^^oest geweld door onze zo mense
lijke en kristelijke Eminente Hoogwaar
digheid werd neergeknuppeld. 

Een oude kannunik oordeelde dat hij 
bepaalde stellingnamen en uitspraken van 
de « geliefde en uitverkoren » professoren 
van de Eminentie niet nemen kon. En het 
minste wat iedereen merken kan is dat 
zijn zorg en kommer ten minste begrijpe
lijk zijn. Blijkbaar wordt hem geen gele
genheid geboden zijn bezwaren te publi
ceren in de tijdschriften van het bisdom 
of in .enig ander geschikt priesleiblad en 
daarom grijpt hij een gelegenheid aan dit 
te doen in een kleine brochure die hij met 
zware onkosten zelf verspreid. Met de uit
drukkelijke beperking dat hiervan niets 
voor publikatie is bestemd. Tot tweemaal 
toe verklaart hij nadrukkelijk dat hij niet 
oordelen kan over de betrokken personen 
zelf ! Hij looft zelfs hun ij^er en bedrij
vigheid. 

De reaktie in deze open tijd van dialoog 
en vrije uitspraak, waarin iedere losge
slagen geniale seminarist gelijk welke 
dwaasheid met rijn geestelijk gezag ver
kondigen kan ? Een naar de dagbladen 
getelefoneerde brief van de Eminentie. 
Een totaal valse voorstelling als zou de 
oude moedige man zich iets aangematigd 
hebben waarvan hijzelf zeer duidelijk 
zegt dat het alleen God toekomt, nl. over 
het geloof van mensen te oordelen. Een 
toon die, nu op een kerkelijk vlak, even 
hard is als de mandementstoon van 15 mei 
1966. 

Schijn is géén zijn : de grootinkwizi-
teur lééft, 

NEMROD. 

vergoedingen voor kermis 
vierende verantwoordelijken ? 

Het absenteïsme is geen lou
tere P.V.V.-aangelegenheid, 
maar het is duidelijk dat de 
P.V.V. het sterkst aangevreten 
is door de kwaal. 

Hoe kan men enig vertrou
wen hebben in mensen die op 
zo'n nadrukkelijke wijze hun 
verachting voor het demokra-
tische spel laten blijken ? Hoe 
kan men enig krediet geven 
aan heerschappen, die hun half 
miljoen opstrijken zonder er 
voor te presteren ? Die het dus 
stelen ! 

V.U.-VOORSTEL 
Mogen we er eens op wijzen 

dat de V.U.-parlementairen 
zeer stipt én de kommissiever
gaderingen én de openbare ver
gaderingen bijwonen ? Mogen 
we er vervolgens op wijzen dat 
de V.U.-frakties herhaaldelijk 
hebben betoogd, dat het absen
teïsme financieel moet bestraft 
worden ? 

Bij de recente verhoging van 
de parlementaire wedde was 
de V.U. voorstander van een 
regeling, waarbij het verhoog
de bedrag slechts zou uitbe
taald worden in funktie van de 
aanwezigheid, onder de vorm 
dus van wat men « zitpennin-
gen » zou kunnen noemen. 

Het is te hopen dat er zéér 
drastische maatregelen zullen 
getroffen worden om zware en 
tot de verbeelding sprekende 
sankties te treffen tegen de 
dagdieven en de parlementaire 
schuimers : zij die de gemeen
schap bestelen door zich te la
ten betalen voor werk dat ze 
niet doen ! 

HERVORMING 
Het jongste P.V.V.-kongres 

te Knokke was goeddeels ge
wijd aan de « hervorming van 
onze instellingen ». Wat echter 
evenzeer — en wellicht méér — 
nodig blijkt, is de mentaliteits
verandering bij het politiek 
profitariaat. Alle hervormingen 
blijven dode letter, als er geen 
geest en geen fimdamentele de-
mokratische mentaliteit van 
verantwoordelijkheidszin ach
ter steekt : nieuwe wijn in ou
de zakkeru 

Dat juist de P.V.V. dé partij 
van het absenteïsme is, ver
baast ons geen zier. De blauwe 

golf die bij de jonge verkiezin
gen het parlement binnensloeg, 
bestaat grotendeels uit schuim. 
Ook ideologisch zijn de reak-
tionaire blauwe heerschap
pen — late overblijfselen van 
de 19e eeuw — als het ware 
voorbestemd om voor het par
lement slechts financiële be
langstelling naast verachting te 
hebben. 

Een voorbeeld van deze « ge
koppelde » mentaliteit ? Een 
der gebreveteerde absenteisten 
is de P.V.V.-er Sprockeels, de 
voorvechter van de tweetalig
heid te Leuven. 

DE SLECHTE STREEK 
De Waalse Ekonomische 

Raad heeft een onderzoek inge
steld naar de grensarbeid. Bij 
dit onderzoek is gebleken, dat 
de streek van Komen-Moes-
kroen de armste van gans Wal
lonië is en dat ze absoluut 
stiefmoederlijk werd behan
deld op allerlei gebieden. 

Dat is een zeer leerzaam be
sluit uit dit onderzoek. Het 
leert o.m. dat de « armste 
streek van Wallonië » toevallig 
een streek is die tot voor kort 
bij West-Vlaanderen hoorde. 
Meteen is het duidelijk, waar
om ze zo stiefmoederlijk werd 
behandeld ! 

HUN VRIJHEID 
Enkele dagen geleden wer

den door de anderlechtse pa-
rochiegeestelijkheid een aantal 
dokumenten, toebehorend aan 
de kerkfabriek, overgemaakt 
aan het gemeentebestuur. 

De overhandigde archieven 
uit de vijftiende en zeventien
de eeuw waren praktisch alle 
in het Nederlands gesteld : een 
terloopse herinnering aan het 
eentalig-vlaams verleden van 
Anderlecht en heel de brussel
se agglomeratie. 

Zowel deken Boey als burge
meester Simonet hielden tij
dens deze overdracht-plechtig-
heid een gelegenheidstoe
spraak. U hebt het al geraden : 
allebei uitsluitend en alleen in 
het Frans. Wat Simonet be
treft : de zoveelste bevestiging 
van zijn werkelijke bedoelin
gen wanneer hij bet heeft over 
zijn « billijke » brusselse op
lossingen. Wat deken Boey be
treft : een onkristelijke hou
ding van misprijzen voor zijn 
(hoofdzakelijk vlaamse) paro
chianen. 
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DE VERDRAAGZAME 
Piet Vermeylen — pardon : 

Pierre Vermeylen — heeft voor 
de B S P.-afdeling Wemmei zijn 
menmg over het probleem 
Brussel eens uiteengezet De 
« gematigde » mening van een 
« verdraagzaam » man. De ver
draagzaamheid van deze mini
zoon van een grote \ a d e r gaat 
ver. Zo vindt Veimeylen het 
billijk dat « van rechtswege en 
in feite » de tweetaligheid zou 
moeten ingevoerd worden in 
iedere gemeente met een be
langri jke anderstalige inwij
king. De 50-50-regeling in de 
openbare diensten van de 
hoofdstad vindt hij een « over
dreven eis » die met aan de 
werkeli jkheid bean twooid t ; 
in vele gevallen zou 30 % vol
staan, meent hi j . Het is « op 
dit ogenblik » niet aangewe
zen, in Brussel evenveel neder-
landstalige als franstalige kul-
turele manifestaties te eisen. 
Enzovoort. . . 

Pierre Vermeylen — zoon 
van een vader die eens de 
Vlaamse revolutie tegen het 
frankofone onbegrip predik te 
is \ o o r de brusselse socialisten 
een volkomen aanvaardbaar 
man , méér nog : een volkomen 
onmisbaar man. Ziedaar im
m e r s een « Vlaming » die het 
Simonet-programma der frans-
dollen verdedigt : het paa rd 
van Troje in de nederlandstali-
ge gemeenschap ! 

OPRECHT 
Wie objektieve informatie 

wil over de problemen der leu-
vense universiteit , moet dit 
niet gaSn zoeken m de «Libre»: 
de katolieke Alma Mater word t 
in dat blad voorzichtig inge-
m u u r d in een aantal taboes. 

Over de Vrije Universiteit 
van Brussel kan men er al wat 
meer leren weliswaar : zelfs 
de frankofone solidariteit moet 
he t afleggen bij de neiging van 
de « Libre », om de vrijzinnige 
universiteit af en toe een vro
m e stoot in de maagst reek te 
verkopen. 

Zo kon het gebeuren, dat het 
b lad deze week overging tot 
een ongewone bekentenis : de 
« Libre » gaf onomwonden toe 
da t de brusselse universiteit 
s taatsgelden ontvangt alsof er 

een volwaardige franse én ne-
der landse afdeling zou zijn, 
terwijl de nederlandse afdeling 
in werkeli jkheid « slechts een 
schim » mag genoemd worden. 

De Vlamingen wisten dat al 
lang; wellicht zullen nu ook 
een paar frankofone Brusse
laars het weten. Alhoewel er 
méér kans is dat zij er zich in 
verheugen, dan dat zij veront
waardigd zijn ... 

VLAAMSE 
jOERNALISTEN 

Het doorgaans zeer goed in
gelichte brusselse weekblad 
« Pan » vertelt over een recep
tie die door Harmei aangebo
den werd aan de di rekteurs en 
de hoofdiedakteurs van de 
voornaamste belgische persor
ganen. 

Volgens « Pan » spraken al
le Vlaamse joernal is ten op die 
receptie ui tslui tend Frans. Eén 
uitzondering : B.R.T.-direkteur 
Vandenbussche. 

En dan maar in de k ran ten 
de gr ieventrommel roeren ! 

HUURLINGEN 
In de Kamerkommiss ie voor 

Just i t ie werd een wetsontwerp 
besproken, waarbi j het aan
werven van huurl ingen en het 
dienen in huurl ingcnlegers 
s trafbaar zal worden gesteld. 
Uitstekend initiatief, vooral nu 
ook uit Jemen word t ber icht 
dat daar belgische officieren 
bij een der oorlogvoerende par
tijen dienden. 

De waalse socialist Ernes t 
Glinne diende bij dit wetsont
werp een amendement in, wan t 
— zo zegde hij — « dienstne
ming voor Spanje, Griekenland 
of Angola kan wenselijk zijn ». 

De heer Glinne wil dus een 
onderscheid maken tussen 
« goede » en « slechte » huur
lingen. « Goede » huurl ingen 
mogen vechten tegen alle regi
mes waaraan Glinne — terecht 
of ten onrechte — een hekel 
heeft. « Slechte » huurl ingen 
zouden bijvoorbeeld de man
nen zijn die het m hun kop ste
ken da t voor Est land, Letland 
of Litauen « een dienstneming 
kan wenselijk zijn ». 

Het amendement werd (na 
tuui l i jk) verworpen. 

RODE LANTAARN 
Inzake de inspanningen voor 

het wetenschappeli jk onder
zoek slaat België een aller-
droefst figuur. Daar waar in 
1963/4 de V.S. 3,3 t.h. van hun 
b i u t o nat ionaal p rodukt aan 
research besteedden, bedroeg 
dit percentage in West-Europa 
slechts 1,5 t.h. Belgié vond nog 
middel om aan de westeurope-
se s taar t te bungelen met 1 t h 

In de V S. neemt de staat 
56 t.h. van de industriële on-
dei zoeksuitgaven voor zijn re
kening, in West-Europa komen 
de s ta ten tot een gemiddelde 
van 22,5 t.h. In de Gemeen
schappeli jke Markt is dat nog 
altijid 14,5 t.h., terwijl Belgié 
schi t ter t met 4 t.h. Vandaag is 
de toes tand niet beter dan m 
de genoemde periode. 
En dat ondanks het feit dat we 
sinds 1961 eerst mmis te r s heb
ben die op alle toonaarden ge
tuigen van hun « intense be
langstelling » voor het weten
schappelijk onderzoek ' 

Nu ja : problemen die wél 
van fundamenteel belang zijn 
voor onze toekomst , hoeven 
daa rom nog geen elektorale 
troeven te zijn. Het is véél in
te ressanter « plaatsbezorger » 
te spelen, dan de werkeli jke 
problemen aan te pakken. 

LEUVEN LEEFT ! 

De Vlaamse s tudenten te Leu
ven hebben een d rukke week 
achter de rug : bezett ing van 
het kasteel Arenberg, pro tes t 
tegen onvoldoende biblioteek-
akkomodat ie , voetmars j van 
vier s tudentenle iders naa r 
Brussel en overhandiging van 
een m e m o r a n d u m over het ge
brekkig wetenschapsbeleid aan 
de diensten van de eerste-mi-
aister, woensdagnamiddagbeto
ging ondanks verbod in het vol
le cen t rum van Leuven. 

De grote massa was er nog 
niet bi j , m a a r wél werd het 
duidelijk dat er toch weer ak-
tie op ru imere schaal mogelijk 
geworden is en dat er een kans 
bestaat , de problemen weg te 
halen uit de ideologische cena-
keltjes en er de hele vlaamse 
s tudentengemeenschap terug 
voor w a r m te krijgen. 

Uits tekende week dus te Leu
ven. En we zouden zeggen : 
volharden. Volharden vooral in 
een akt ie die zich niet meer 
aat opspli tsen door dialektisch 

geleuter en die rezoluut voor
rang geeft aan de dingen waar
voor een brede consensus be
staat . Wat zwaarst is, moet ook 
zwaarst wegen ! 

isaast naiigheid brengt het winterweer ook poëzie, zo bijvooi beeld aan het kanaal van Damme. 

W I J IN NEDERLAND 
(jcevccdee) Nadat ei at maanden dooi viijzvel alle j'jlitiek gein-
leicsseeideti ni Nedeilaud op xi as gezinspeeld dat de veigadeiing 
xan de paitipaad (het hoogste politieke kollege) van de Kato
lieke Volks-Pai11] nel eens een bieuk zou kunnen biengen m 
deze gioepeiing, heeft de bijeenkomst zelf uiteindelijk een anti-
kliiiiax opa,elexiei d Het mei veel spanning tegemoet geziene kon-
Hies zieid x'ottg weekeinde gehouden in Ainlicm. Daai zou zich, 
zo hadden velen het zuh .'joigesteld (en zo vooispelden som-
titige dagbladen nog aan de vooiavond van de veigadeinig/, de 
Idiote botsing afspelen lussen eneizijds de paitijleidmg — vooi-
zitter nu P Aalbeise en Kameiflaklie kopman dis N Srhmelzer 
— en aan de andeie kant de kiisten-iadihalen. Van deze laalsten 
szeldt oud-ininister drs P Bogaeis (eens de man van de giote 
u oningbouxv-ptannen) als de vooinaamste zegsman. 

Welnu, van een botsing is feitelijk niets in huis gekomeru 
Men h)n zelfs zeggen dat de txvee « pailijen » niet eens fel tegen-
nvei elkani hebben gestaan Vooi zovei ei van afzvijkende menin' 
geu in de tv eedaagse bijeenkomst spiake uas, weiden deze meest
al in fluwelen veifjakkiiigen afgeleveid. Begiijpelijk ts dit xvel. 
De ladikalen voelen zich nog niet zo sleik om een bieuk te iis-
keien, te /neei omdat hun niedestandeis m de txvee giote pro
testantse pal tijen allei minst van plan zijn hun eigen pohlieke 
milieu de lug toe te keien Maai even goed xvas de K\'P-leiding 

.eiop uit om de boel ie « lijmen:», zowel tvegens de angst dat de_ 
ladika-len in het land ,»jf/i een feime aanhang zouden tellen als 
vaiiaege de befaamde « gesloten geledeien » die in een politieke 
paitij nu eenmaal een belangiijke lol spelen 

U aür de veischilleii pifcies lagen? De giote nioedeipaitij • 
IS nog altijd tegenstander van dekonfessionalizeiing, het los ma^ 
ken dus van de bindingen tussen paitij en godsdienst Zij rede-
neeit aldus : de kiezers die-het veiliouwen geven aan een kan
didaat van de socialistische pailij, doen dit omdat ztj weten dat 
die man of viouw vanuit zijn of haai socialistische beginselen in 
het pailement zat handelen. Evenzo hebben de ktczeis, die hun 
s'eun geven aan hbeiale kandidaten, de wei tutging dat deze op 
bazis van hun libei-ale oveitutging zullen optieden. Welnu, al
dus de KVT-leiders, wat geldt vooi socialisten en libeialen, geldt 
ook VOOI kiistenen Het lecht op paitijvoiming, dal xmj ei kennen 
voor een socialistische of een Ubeiale vizie op de mens en de sa
menleving, dat lecht eisen wtj ook op ivor de kiisteltjke vtzie. 
De zwakke plek in deze redenering is dat het kristelijk geloof zo 
maar op céii lijn wordt gesteld met socialisme en libeiahsme Dit 
alsof het kiisteltjk geloof met wezenlijk iets andeis is dan libe-
lalisme en socialisme. 

BIJ de radtkalen nu is et een stroming om af te slappen van 
de idee van partijvoiming op godsdienstige giondslag. En de an
deie radikaten, die de knslelijke paitijiViming nog wél van bete
kenis achten, willen toch ook piobeien samen te wei ken met niet-
kiistelijken, mits hun piogiam maar vooi uitstrevend is. Daar 
ligt dus éen verschilpunt met de parlij-gedachte. Nog veel in-
grijpender is het tweede vei schil. Teiwijl de leiding van de 
KVP f^inkluzief het oveigiote meiendeel van haai aanhang) uit
sluitend beieid is te ondei handelen met de txvee pioteslantse par
tijen, in casu de Anti-Revolutionaiie Paitij en de Chnstelijk-
Historische Unie, willen de radikalen aanstuien op een gespiek 
met de socialistische Partij van de Aibeid en de Demokiaten 
'66. Niet-kitstelijke partijen dus, die bovendien allebei een piK>-
giessieve koers vaien, terwijl Schmelzer c.s. een zivak hébben om 
samen met de libeialen te opeieren. 

Dit txveede veischilpunt vormt in feite de zwaar knellende 
plek m de verhouding tussen KVP en ladikalen. Ei viel dan ook, 
gezien de stemming in de veigadeiing, niet aan te denken dat de 
paittj zich ook maar enige koncessie op dit punt zou veroorloven. 
Teveigeefs tiachtten de ladikalen bij monde van drs Bogaers, het 
Kamei lid Aaiden en de Katolieke Radio Oinroep-tKiorzitter mr 
Van Doom te bepleiten dat de Partij van de Ai beid en D'66 met 
zouden weiden uitgesloten van toekomstige ondeihandelingen. 
Het enige wat ztj beieikten was de voiming van een studiegioep 
die « alle mogelijkheden > moet gaan ondei zoeken welke kun
nen leiden tot het aan de kiezers veischaffen van meer duidelijk
heid voor de veikieztngen. Stiikt genomen Z\JU onder < alle mo
gelijkheden 3> ook vallen een overeenkomst met ntet-knslelijke 
groepeiingen. Maar Schmelzer was er als de kippen bij om of fi
deel tn de notulen vari de vergadering te laten vastleggen dat de 
niote meei derheid van de aanwezige afgevaai digden tégen een 
••amenxveiking was met andere partijen dan de txvee protestantse, 
iodat de studiekommissie straks net deze voetnoot toch wel leke-
ning zal moeten iKiuden. Schamele zvtnst dus voor de ladikalen. 

Op papier ziet het er in Nedei lands grootste paitij nu zo 
uit men blijft eix>an oveituigd dat « m de huidige tijd partij-
vorming op kristelijke giondslag gezvenst is » mits « een derge
lijke- paiti] een konsekuent vooiuitstievend kaïakler diaagt ». 
O t laatste moet een koncesste betekenen aan de radikalen. Voorts 
is een rezohitie aangenomen dat de mbieng van de gioep-Bo-
gaeis als een belangiijke bijdiage xtvidt nanvaaid. Wat dit laat
ste in de piaktijk zal betekenen, moet afgewacht xioiden Het zal 
nog een vol jaar duien voor de studiekommissie haar rapport zal 
uitbiengen Kunnen de radikalen zo lang wachten? Onze me-
ning IS dat zij zichzelf nogal oveischat hebben, dat ze in Arnhem 
op handige wijze zijn « ingepakt » en dat ze vooilopig geen pot
ten zullen breken. Het sluiten van de itjen is inderdaad, zoals 
wij al veel eeider in deze rubiiek x'ooispelden, belangi ijker ge
bleken dan alle vernieuwingen. 

Waarbij intussen met Kiver het hoofd mag worden gezien 
dat de nederlandse politieke vernieuwingswoede genekt is op het 
volgende verkiezingsjaar, dat is 1971. Er is dus nog alle tijd om 
met de pogingen verder te gaan Maai dat de oude bolwerken 
ook in deze tijd best nog een stootje kunnen veidragen, ts m Am-
hein gebleken Dat ts de eigenlijke les — spijtig voor wie waaide 
hecht aan veifrissende ideeën en een moderne aanpak van zaken 
"— van deze teleuistellende KVP-p'artijraads-vergadering. 
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IN MEMORIAM 
KAREL DOCHY 

In de nacht van 4 op 5 de
cember overleed, in de ou
de rdom van 76 jaar , te Gent 
onze t rouwe medewerke r 
Karel Dochy. Vanaf 1961 tot 
dan was hij de bevoegde 
sekretar is van het sekretari-
aat voor sociaal dienstbe
toon in het a r rond issement 
Gent-Eeklo. 

Hij was één en al toewij
ding in die belangri jke t aak 
en tevens hielp hij de arron-
dissementele sekre tar is . Hij 
was een m a n uit één s tuk 
die gedurende gans zijn le
ven — vanaf het IJzerfront 
tot aan zijn dood — in een
voudige t rouw Vlaanderen 
heeft gediend. Hij was bij 
u i t s tek « de stille werke r », 
en dit woord is geen ge
meenplaa ts bij h e m : wa t 
hij deed, gebeurde in alle 
stilte, zonder ophef en ver 
van al lé verlangen om er 
ruch tbaarhe id aan te geven. 
Zijn voorname omgang 
me t de vele vr ienden en 
hulpbehoevenden zal hem in 
het gentse een bli jvend aan
denken bezorgen. 

Verleden zaterdag werd 
h i j , t emidden van een grote 
schaar vrienden, begraven. 
De l i jkbaar was gedekt met 
de leeuwenvlag en in de 
kerk speelde het orgel ons 
nat ionaal lied. Talloze afde-
lings- en Vossenvlaggen wa
ren in de rouwstoet . Op het 
kerkhof hield dr . Leo Wou
ters een treffende grafrede. 

Namens de redakt ie bie
den we aan de beproefde fa
milie onze bli jken van in
tens medeleven. 

HET VERSCHIL 
De gemeente Oostmalle kr i jgt 

een rekening te beta len voor de 
hulp die het leger bood na de 

windhoos die he t dorp teister
de. Aan de film « De vi janden » 
van Hugo Claus werk te het le
ger kosteloos mee. 

Waaru i t bl i jkt dat het leger 
wél een kul turele en géén lief
dadige instelling is... 

R T B 
EN VLAANDEREN 

De Waalse T.V. onderneemt 
af en toe een liefdadige aktie, 
wat na tuur l i jk zeer prijzens
waardig is. E r viel ons daarbi j 
op dat de geachte ki jkers in 
kennis gesteld worden van het 
feit, dat in een aantal v laamse 
s teden (Leuven en Antwerpen 
bvb.) een « liefdadigheidsa-
dres » van de waalse T.V. is ge
vestigd. 

Ook een middel t je om vlaam
se centen naa r frankofone on
dernemingen te loodsen ! B ' j 
de akt ie S.O.S.-Honger is g 
bleken, dat de Vlam'ingen g 
middeld drie maal meer gav( i 
dan de Walen. Is het daaro 
dat de waalse T.V. zo gretig h t 
vlaamse land afschuimt ? 

Als het om andere ding( 
gaat, weet de R.T.B. Vlaand 
ren echter niet liggen. Men kan 
op de waalse radio bijvoor
beeld liederen in alle talen ho
ren. Behalve Neder lands . Dat 
is niet zo m a a r een losse bewe
ring, doch een keihard feit da t 
uit de s tat is t ieken bl i jkt . 

NIET NODIG 
De inr ichters van de 5 no-

vemberbetoging hebben een 
aanta l verantwoordel i jken i 
de polit ieke wereld verzoc 
om een gesprek. 

Onze part i jvoorzi t ter , n 
Van der Eist, heeft op dit v( 
zoek pozitief geantwoord. Oi 
Jos Van Eynde, ondervoorz 
t e r der B.S.P., an twoordde po
zitief. Dat is des te opmerkel i j 
ker, daa r Van Eynde zeker niet 
w a r m liep voor de 5 november-
betoging; hij bl i jkt echter t ans 

wel bereid, kennis te nemen 
van de er in u i tgedrukte stand
punten . 

Wie daar toe niet bereid ble
ken, zijn de voorzit ters van de 
regermgspar t i jen : Houben en 
Vanaudenhove. 

Een zoveelste potsierl i jke po-
zitie voor de vlaamse C.V.P.-
ers : na veel t rekken en wrin
gen namen ze toch deel aan de 
betoging, ze zegden ui tdrukke
lijk da t ze de doeleinden ervan 
zullen verwezenhjken, m a a r 
hun voorzit ter — de Waaslan-
der Houben — vindt het gezel
schap van de inr ichters der be
toging kompromi te rend ! 

'HUISVREDEBREUK" 

Enkele t ientallen vlaamse 
s tudenten hebben verleden 
maandag, ter voorbereiding 
van de woensdagbetoging, het 
kasteel van Arenberg bezet. 
Het domein en het kasteel van 
Arenberg behoren aan de leu-
vense universiteit ; in het ka
steel zelf zijn enkele universi
taire diensten ondergebracht . 

De « bezetting » verliep in al
le ka lmte en in een sfeer van 
studentikozitei t . De r i jks 
wacht kon er zonder moeilijk
heden en incidenten een einde 

aan stellen; de studenten P'^'^t-
ten namelijk dat hun opzet ' > 
lukt was vanaf het ogsnbhk 
dat zij hun eis « Leuven 
Vlaams » op het kasteel had
den aangebracht . 

Naar verluidt zu'len er norh-
tans een vijftal s tudenten voor 
het gerecht moeten verbcliij-
ncn. De ieuvense universiteit 
zou namelijk klacht wegens 
« huisvredebreuk » hebben in
gediend ! Alle middelen — tot 
en met de gerechtelijke repres
sie van studentikoze onderne
mingen — schijnen de akade-
mische overheid goed in haar 
str i jd tegen « Leuven vlaams ». 

Auto-rijden was de jongste dagen beslist geen pi el je. Op de autostiade Btussel-Oostende (onze 
iota) ging het nog, maar de autosnelweg Antwerpen-Aken was e^r< puur schandaal. De schamele 
300 km. autostrade die ons land rijk is, blijken niet eens ijs- 'tn sneeuwvrij te kunnen gemaakt 

binnen een redelijke termijn. 

Sneeuw, ijzel en mist tiokken einde van voiige week en gedurende het week
end een lelijke streep door heel xuat plannen in verband met de abonnementen
slag. Zo'n slag is geen papieren onderneming of geen dingetje dat men per tele
foon kan afdoen (alhoewel de tele^on diensten kan bexuijzen !) : er moeten ge-
wooniueg hondeiden mensen voor de sliaat op, huisbezoeken doen. Voor dit 
essentiële straativeik zat het weer heus niet mee; zo was er bijvooibeeld in het 
arrondissement Tongeien-Maaseik een bestuurslid dat lue kennen v^jor zijn 
nauwgezetheid en dat ons op onze vraag « naar de stand > moest antwooiden, 
dat zijn dotp piaktische ingesneeuwd was en dat hij niet eens tot op een kan
tonnale veigadering icas gehaakt. Begin dan maar! 

En toch is er reeds overal begonnen. Het weer heeft hoofdzakelijk voor ge-
i\>lg gehad, dat de rezultaten in de arrondissementen niet konden gecentrali-
zeei d lüorden, maar er zijn reeds rezultaten! 

En vooial : oveial is men aan het iverk geschoten om geduiende de laatste 
xveken van 1967 en de eeisle van 196S een weikschema op te maken dal moet 
toelaten, de opgelegde not men te vertvezenlijken. 

middels in zijn eigen St. Amandsberg reeds het goede voorbeeld gegeven ! 
Ook te leper weid deze week een speciale werkveigadering belegd en op deze 

bijeenkomst konden de allereerste (schuchtere) rezultaten worden opgeteld. 
Mechelen heeft de stier radikaal bij de hoi ens gepakt. ledere afdeling kreeg 

haar stieefnorm en mSDet binnen een gestelde termijn een lijst van te bezoeken 
adiessen klaar hebben. Vanaf 15 januari zal een veertiendaags speciaal krantje 
vet schijnen met het « scorebord > van nieuwe en hernieuwde abonnementen. Hel 
arrondissementsbestuur maakte er een échte ptijskamp van door het bedrag dat 
pet abonnent door Brussel aan het arrondissement wordt afgestaan, spontaan uit 
eigen middelen te verdubbelen ! 

Osjstende-Veurne-Diksmuide heeft een reputatie te vetdedigen ! Om dat te 
doen met de grootste kans op sukses, werd door het airondissement een uitvoe-
tige iverknota aan de afdelingen overgemaakt. Deze week was er een speciale 
weikveigadeiing. Et zijn reeds (goede) rezultaten, maar ze werden voorlopig 
nog niet doorgestuurd naar Brussel : men wil slechts uitpakken met cijfers die 
vette titels icettigen. 

ABONNEMENTENSLAG ONDANKS SPELBREKERS 
Maar laat ons eeist de staiid geven van de arrondissementen op het ogenblik 

dat de abonnementenslag begon : 1 Oostende-Veurne-Diksmuide. 2 Aalst. 3 St. 
Niklaas. 4 Mechelen. 5 Dendei monde. 6 Biussel. 7 Anlicerpen. 8 Btugge. 9 Roe-
selaie-Tielt. 10 T\>ngeten-Maaseik. 11 Hasselt. 12 Gent-Eeklo. 13 Dendetmonde. 
14 Leuven. 15. Kottrijk. 16 leper. 17 Tuinhout. 

Hierbij weze opgemerkt dat de eerste negen arrondissementen een aantal 
abonnementen hebben dal boven het nationaal gemiddelde voor heel Vlaanderen 
ligt; ze zijn dus de < stetke btoers > die in gunstige pozitie aan de huidige slag 
beginnen. De ovetigcn hebben ruim de kans, deze kopgroep te vetvoegen ! 

Uit de velschillende artondissementen kiegen we heel wat nieuwtjes in ver
band met de abonnementenslag. 

In Brugge kiuamen de eerste abonnementen reeds binnen. De afdelingen 
kregen «r ieder dezelfde streefnorm. 

De Brusselaars hielden Kip 2 decembet een vergadering van de arrondissemen-
tele raad, xuaaiop de sekretaris van de afdeling Kraainem een praktische meiode 
voot de abonnentenwerving uiteenzette. Dal het alles behalve een louter teore-
tisch betoog was, werd in de daaropvolgende dagen bewezen : de afdeling Kraai
nem vetxuezenlijkle leeds — als allereerste in heel Vlaanderen ! — haar streef
norm. Dat een bedreigde tandgemeente aldus het voorbeeld geeft, moet de afde
lingen in minder « lastige > siteken van Vlaanderen aansporen en ptikkelen ! De 
Brusselaars verxuachten veel van de wekelijkse kantonnale vergadet ingen die goed
deels in het teken van de abonnementenslag u\)rden gehouden. 

In Gent-Eeklo gaat met vanaf vandaag zatetdag, na de veigadering van de 
arrondissementsraad, volop aan de slag. De arrondissementele voorzitter heeft in-

In Oudenaaide-Ronse xverden een aantal groepen xVO) het huisbezoek samen
gesteld. De at rondissementele vootzitler neemt een heel lijstje voor zijn rekening. 
Na te volgen voot beeld : hel airondissement heeft de opgelegde norm spontaan 
leilioogd ! 

In Turnhout, Roeselare, Koitrijk, DendermKtnde en Leuven loopt de aktie 
langzaam maar zeker aan. 

Men is er in de eerste faze : de planning en het begin van de uitvoering 
in de vlugste afdelingen. 

De limburgse arrondissementen Tongeren-Maaseik en Hasselt kregen het 
hardst Ie verduren vanxoege het gure winletxveer, wat echter niet belette dat de 
aktie zotgvuldig uitgekiend werd in een aantal werkvergaderingen. 

Te Aalst is men vastbesloten, weer op te rukken naar de eerste plaats die 
men er zo lang bezet heeft. Dr Van Leemputten gaf een ondubbelzinnige richt
lijn : € Jaag de Oostendenaars van de eerste plaats weg >. 

St Niklaas pakt het — net als vorig jaar — giondig aan. Er vertrok deze 
week een nota aan alle afdelingen; de normen xverden vastgelegd; er komt itaar-
schijnlijk een < abonnemenlenslag krantje > dal de stand geregeld zal xvlgen, 
dat zal slaan waar moet geslaan xvoiden en zalven waai zalf betet van pas komt. 

Uil Anlxverpen kregen we een tip die xve graag overmaken aan alle overige 
attondissementen : men gaat er een stelselmatige « telefoon-aklie > voeren om 
de boel draaiend te houden en om de afdelingen, die in lichte wintersluimer zou
den wegdommelen, te herinneten aan het patool van deze abonnemenlslag : niet 
achletuit, niet slagneten, maar minstens 10 t. h. i\}Oiuit na de hernieuxringen ! 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 

DE KAMER 

Met een / m e giijiib gooide Pcrin, \ a n 
de Waalse Partij , nog- maar eerib met een 
dofte plot de knuppel in liet iinitaristi-
sche tioenderliok. De franstalige Brusse
laars Gillet en Saint Rem) , die Vlaams 
Brabant willen \erfransen, moeten nog
al pijnlijk getroffen geweest /.ijn, want 
zij gilden luidkeels. De/e heren die in 
h u n onnozelheid meenden dat een \er-
oordeling van de belgische taalwetgeving 
te Straatsburg meteen een veroordeling 
van de ylaamse beweging zou /ijn, wor
den door Périns taiténde uitspraken ijs
koud c^ntnuchterd. Périn betoogde te
recht dat een \eroordeFing in Stiaats-
burg een \eroordeling \an de u n i u i r e 
Slaat betekent. Hij /ei dat een \!aaiase 
deelstaat nooit \ooi het gerethishot te 
Straatsburg zou worden gedaagd, omdat 
er in \ ' laanderen maat één ottitiëte taal 
zo j zijn, teiwijl er in het unitaire Eel-
gië twee zijn. Hij jfjeg de vlaanise CVP-
ers op. dü«r het tien bij te brengen dat 
zij geen vlaainse geineenstliap kurnicn 
nastreven en de unitaire belgisch ge
meenschap liandha^en. Zijn besluit uas 
duidelijk : wilt gij \ an de narigheid Ner-
Jost worden, breek dan met de dubbel
zinnigheid. Wat !>etekeiu : breek mei de 
uni taire staat, ü e hogergenoemde l>rus-
selse heren briesten : ci ctat is ongehoor
de Eaal .' U l>ent een opiuier ». 

Voordien had Verroken namens de 
Vlaamse C.\'.P.-er.s in een mistig betoo"-
dal hij sereen wou. en zich verschuilend 
achter een citaat, de unitaire staat \er-
worpen. Wat hij in de plaats wou weid 
luet opgeklaard. .Soms leek het dat hij 
de hervorninig wou op bazis \an waal-
se en Vlaamse genieensthap, dan weer 
dat hij bij het anzalig provincialisme 
\.in zijn voorzitter aanleunde. De uni-
taiie staat leek echter veroordeeld, en 
dat IS ten minste reeds een pluspunt. 

\ IC AnciauK in een knappe tussen
komst, nam geen blad voor de mond. Hij 
v i ce t \ a n den Boe\naius enkele stoute 
waarheden onder de neus, en v ei weet 
de regeling in Brussel de anti-\laam,se 
nieiualiteii te hebljen bevorderd. Rustig 
wimpelde de Volkstiniespreker het pro
test van de eeis-te-ministei at, en bewees 
met feiten wat hij had beweerd. Hij 
hield een kleiHiiietid betoog voor federa
lisme en spiak zijn geloof uit in hel ko
mend iMuopa a waarvan wij droaiten ». 

Bi) de stemming over een amende
ment bleek dat de riieeideiheid in aan
tal niet was. I"(x;n de iijksniiddelenbe-
groiiiig (de belangrijkste van allemaal, 
een peulschilletje van 240 miljard) nioesL 
worden gestemd, veiiiet de oppositie de 
vergaderzaal. De neu/en weiden geteld 
en toen bleek dat de helft plus één niet 
aanwezig was. X'ooral de PA'.V.-eis, de 
heiauten van het nieuwe België, \eivul- ' 
den cldeis hun pliclu legenovei het diei-
baie vadeiLiiid. 

Mik Bab)lon in een goed geslolfeeide 
inter})ellatie legde het vuur aan de sche
nen van niinisiei Pieis. De interpellant 
noemde ie 30-.")ü veideling van kicdie-
teii vooi toerisme uiuinivaaidbaar. Hij 
toonde aan. mei de cijlers in de hand, 
dal er slechts N t. h. overnachtingen 
zijn in Wallonié en X'laanderen dus de 
loei isiiMiie trekpleister is. Spreker be
toogde dat 70 t. h. van de kredieten naar 
\ laandeien moeten komen, vooral ook 
onidai de toeristische propaganda zeer 
duuf is. H i | kloeg verder de overtreding 
van de taalwet aan. en zei spottend in 
zijn repliek dat de ministei viagen had 
beantwooidi, die hij niet had gesteld en 
o,) gcsieldc vragen niet had geantwoord, 

luilakend op een interpellatie ovei de 
omschakeling in Limburg, plaatste Hugo 
Sdiiliz de gehele ekoiiomische omscha
kel iiigspolitiek 111 een breder peispek-
tiel. Hij ontleedde het onbehagen in de 
gciiorfen gebieden, en veiwect de rege-

^iing haar onsamenhangende politiek en 
liaar kennelijke bedoeling, dooi inloi 

matie te weigeren, de oppo/ilie de ele
menten \ a n de problemen te onthou
den. 

Voorzitter Van Acker werd gevierd om 
zijn 40-jarig mandaat in de Kamer. T i j 
dens de gebruikelijke bewieroking zat 
hij wat beduusd te kijken. Van den 
Boeynants, die nochtans in zijn lofrede 
een wanne menselijke loon had weten 
aan te slaan, blunderde gloeiend. Hij 
wou de Kamer bij brengen dat Van Ac
ker, hoewel soms brutaal, een vent was 
met hart mals als koekebrood. De pre
mier meende zijn kennis van de vlaain
se spreekwoorden te moeten den>onstre 
ren en hij zei : de voorzitter is een grote 
lantaarn met een klein lichtje I Er ging 
een onderdrukt, l>eschaafd lachje door 
de Vlaamse gelederen, méér kon men 
zich op dat plechtig ogenblik niet ver
oorloven. 

NIK CL.VES. 

DE SENAAT 
In de wandelgangen van de senaat 

werd deze week het nieuwtje dat de ko
ning sinds vorige dinsdag de nedeilaiids-
talige koninklijke l>eslbriten en wetten 
in het Staatsblad laat verschijnen met 
de ondeltekening Boudewijn (en niet 
langer Baudouin) druk besproken. 

Algemeen wordt als kommentaar ge
geven dat de vorst er persoonlijk op ge
staan heelt dat deze normati/ei ing zou 
plaats vinden. Het teit dat hij dit doet 
om tegemoet te komen aan een verzoch 
uitgaande van een Volksuniesenator 
wordt alleen in de rabiaat antivlaanise 
klingen betreurd. 

Ondertussen worden de vocjrzitter en 
de kwestuur van de Senaat voor een 
soortgelijk vraagstuk geplaatst. Met aan
drang hebben de V.U. senatoren ge
vraagd dat het zou gedaan zijn met de 
eentalige geschriften in het senaatsge
bouw. In hun brief aan de kwestuur 
vestigen zij er de aandacht op dat al twee 
maal bij gelegenheid van de bespreking 
van de begroting van dotatién door hun 
woordvoerder gevraagd werd de opschrif
ten aan te passen aan de werkelijke taal-
toestandeii in Belgfë. 

« Wij stellen vast », zo heet het in de 
brief, « dat de meerderheid van de sena
toren ncderlandstalig is en dat de senaat 
zelf de taalwetten steeds met een zeer 
grote meerderheid goedgekeurd heeft. 
Konsekwent zijn is dan ook elementair». 

Volksv ertegenvvoordiser Bab.vinn 
hield een sterk Kedokümenteêrde 
en spitse interpellatie gericht tot 
de minister-staats..sekietaris voor 
het openbaar ambt en het toeris
me. Hij zei inleidend vei plicht 
te zijn. de mini.'-ter te interpel-
leren daar deze niet of niet tii-
dij; antwoordt op de vragen van 
de h. Babvlon. De interpellant 
stelde het uitblijven aan de kaak 
van een doelmatig serichte toe-
ri.sti.sche politiek in Relsië. die 
vooral de \laani-e toeristische 
nijverheid schade berokkent, 
vvesens een kredietv erdeling en 
een per.soneelsbe/etting op het 
kommissiariaat-generaal voor 
toerisme die niet in verhoudinsr 
zijn met de toeristi.sche bedrij-
viaheid in beide landsgedeelten. 
De/e kredieten worden .5H/50 
verdeeld hoewel 70 % der over-
naihtingeii in Vlaanderen gelo-
kali/eerd /ijn Spreker haalde 
ook krasse staaltjes van fmpro-
vi/atie bij de propaganda van 
het komniissariaat-generaal voor 
toerisme aan en van de ongelijke 
takenverdeling die voortspruit 
uit een .JO/50 personeelsbezet
ting (zo behandelen de .>0 waal-
se ambtenaren slechts .30 % der 
bundels). In zijn antvtoord 
sprak minister Piers vaak naast 
de kwestie, wat de h. liabylon 
trouwens in zijn repliek onder-

Spottend gaal hel veuler : 
(( Dat deze franse eentalighcid op de 

be/oekers en vooral op de schooljeugd 
een erbarmelijke indruk nalaat is nor
maal evenals het normaal is dal vele 
vlaanise leraars met één slag de vruchten 
v^in hun opvoetling lot civisme zien ver
loren gaan ». 

De blief cmdigi met het onvciliolen 
dieigemem : « Wij viagcn dan Jiietbij 
ook andermaal di ingend maaireüelen te 
treffen. Zo niet zullen we ons veipli iht 
zien de zaken publiek sch?rp te s'tel-
len ». 

Hel spreekt van/elf dat de kwestuur 
die bestaat uit 3 Walen, 1 Brusselaar 
(.\Iachteiis : socialistisch buigemeester te 
Molenbeek) en 1 N'laming (De Man, bur
gemeester ie Roeselaic) tans dringend 
maatregelen /al moeten Heffen, zo niet 
zullen er heel wat incitlenienjjlaais grij
pen want de V.U. senatoren schijnen 
hun plannetjes te hebben. 

E-Hidelijk kwamen de eerste bcgiotin-
gen kla.ii in de kommissies. Er weid al 
gestemd over de begiotingen van Bin
nenlandse Zaken en ovei de Rijksmidde 
lenbegroting. 

Het ia uiteraaid de Rijksniiddelenbe-

groting die het eerst op de agenda komt. 
Dat zal dinsdag of woensdag van toe

komende week gebeuren. In de kommis-
sie waarschuwde de verslaggever, sena
tor Adam, voor de vlug toenemende 
rijksschuld. 

De heer Adam is een ouder waals se
nator van de konservatieve sektor. Veel 
spreekt hij niet, maat in de linanciele 
dingen is hij wel thuis. 

In de openbare vergadering stonden 
woensvlag enkele punten op de agenda 
in verband met de grondwetsherziening. 
De meeste zonder veel belang tenzij ar
tikel 22 dat de uitbreiding van het b n e t 
geheim beoogt en artikel 104 dat handel t 
over de Hoven van Beroep. De grond, 
wetskommissie steit voor de tekst u er 
zijn drie Hoven van Beroep », te v\ ijzi-
gen tot (( er zijn ten minste drie Hoven 
van Beioep )i. \ 'ele Walen zijn tegen de
ze v\ijziging gekant omdat ze verdeeld 
zijn over het feit of er een Hot van Be
roep in Henegouwen moet komen en 
waar het moet komen. 

Zo vrezen de Walen dat een gewone 
wel een Hof van Beroep te Antwerpen 
in hel leven zou roepen zonder dal er 
tci/elldei tijd een nieuw waals Hol \ an 
Beroep komt. 

Op het ogenblik d,it we dit schiijvea 
weten we nog niet wat de uitslag van de 
stemming zal njn. De lezer zal dit in zifn 
krant lezen of van ons vernemen vol
gende week. 

De aandacht ve^plaatse zich deze week van de n<elstraat naar de NAVO-
bespielungen. De koifer-glimlach van Hannel was voor heel wal h,ni^ulandse 
gasten (hie/ Dean Rusk) Belgié\ stereotiepe welkomgioet. 

streepte : de minister verstrek
te inlichtingen die niet gevraagd 
werden en verstrekte er geen die 
wel gevraagd waren. 

In het debat dat volgde op de in
terpellatie van de h. Vanthilt 
over de sluiting van bedrijven 
in lambura. vertolkte de h. 
Schiltz het standpunt van de 
\olksunie. Andermaal wees de 
h. Schiltz op het onbehagen in 
het land inzake het streekbeleid 

ONZE MANNEN IN 
HET PARLEMENT 

van de regering, op de bittere 
vaststelling van de Limburgse 
Kkononüsche Raad over het teit 
dat het ministerie van Kkono-
mische Zaken projekten. die 
kans hadden in Limburg te 
worden verwezenlijkt, naar el
ders weglo,kt. Tot slot betreurde 
hij dat de minister geen inlich

tingen verschaft en op vragen 
niet antwoordt, wat hij in strijd 
achtte met de beginselen van de 
parlementaire demokratie. 
Schriftelijke vragen werden ge
steld door volksvertegenwoordi
gers 4nciaux. Bab.vlon, Coppie-
ters, Le.vs. Matthe.vssens, Goe-
mans en Schiltz. 

-Mr. Vander Rist woonde de zit
tingen bij van de kommissies 
voor Grondwetsherziening en 
Financiën, mr. Leys deze voor 
Justitie, de h Lootens deze voor 
Landbouw. 
Schriftelijke vragen werden ge
steld door senatoren Jorissen en 
Roossen.s. 
l>aar de C-V.P.-P.V.V.-meerder-
heid niet in voldoende getal aan
wezig was, verliet eveneens de 
V.U.-fraktie de vergadering bii 
de -stemming over afgehandelde 
ontwerpen. Daardoor werd het 
kvvorum andermaal niet bereikt 
(zoals vorige week) en moesten 
de stemmingen uitgesteld wor
den. Er waren niet minder dan 
44 afwezigen bij de meerder
heid, waarvan 25 P.V.V.-ers. 

De senaat vergaderde pas van l-S 
december af. Er deden zich geen 
bijzondere V.L'.-tussenkomsten 
voor tijdens de eerste zittini;» 
dag van deze week. 
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OKZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 

Onze koning en onze koningin op artistieke tournee, eens te meer als gasten bij een franstalige 
toneelvoorstelling te Brussel. We hebben het nog niet opgeteld, maar we schatten dat onze Sak-
sen-Koburger zo'n 20 franse voor één enkele nederlandse opvoering bijwoont. Zo helpt Boudoutn 

het beeld vormen van « Bruxelles, ville frangaise ». 

NAMEN NOEMEN 
Senator Jorissen ontving van 

de minister van Ekonomische 
Zaken geen antwoord binnen 
de reglementaire termijn op 
zijn vraag, welke de naam is 
van de 19 nieuwe bedrijven in 
Luik en 12 in Henegouwen en 
van « verscheidene » in Lim
burg. Zou soms uit een juist 
antwoord moeten blijken dat 
er onder die nieuwe bedrijven 
enkele waren, die zich oor
spronkelijk m Vlaanderen wil
den vestigen doch onder druk 
van Ekonomische Zaken naar 
het luikse of naar Henegouwen 
verhuisden ? En zou uit dit ant
woord ook moeten blijken dat 
de « verscheidene » nieuwe be
drijven voor Limburg alleen in 
de verbeelding bestaan ? 

VERKEER IN DE 
WETSTRAAT 

In een vraag aan de minister 
van Openbare Werken stelde 
senator Jorissen voor, de rij
weg van de trams in de Wet
straat voor het privaat verkeer 
te verbieden, ten einde het 
tramverkeer vlotter te doen 
verlopen en aldus vele werkne
mers, die tans kostbare tijd 
verliezen, in de gelegenheid te 
stellen tijdig hun trein in het 
Centraal Station te halen. Ook 
vroeg de senator omleidingen 
van het verkeer vanuit Oost-
Brussel en zelfs buiten de stad 
ten einde de overbelaste Wet
straat te ontlasten. De minister 
antwoordde dat het doorgaand 
verkeer komende van de oost
kant van Brussel naar Antwer
pen, Gent, Bergen en Charleroi 
van het Montgomeryplein om
geleid wordt via de grote ring 
rond Brussel en het plaatselijk 
stadsverkeer met bestemming 
van voormelde steden omgeleid 
wordt via de Jozef II straat. 
Derhalve acht hij het niet mo
gelijk bijkomende omleidingen 
te verwezenlijken. 

LEUVENSE KLINIEKEN 

In antwoord op een vraag 
van senator Jorissen aan de mi
nister van Volksgezondheid of 

er een overeenkomst bestaat 
tussen de Kommissie van 
Openbare Onderstand te Leu
ven en de Katolieke Universi
teit Leuven betreffende beheer 
en gebruik van de St. Pieters-
klinieken aldaar deelt de mi
nister mede dat momenteel on
derhandelingen gevoerd wor
den betreffende de eksploita- 4 
tie van bedoelde klinieken. Zo
als men weet staan deze klinie
ken onder het beheer van Leu
ven Frans en moeten ze nor
maal onder Leuven Nederlands 
ressorteren, wat niet mogelijk 
IS zolang Leuven Frans de stad 
weigert te verlaten. In deze 
omstandigheden ligt het voor 
de hand dat de onderhandelin
gen met de Kommissie van 
Openbare Onderstand nog lang 
kunnen duren... 

TOLBEAMBTEN 
TE MECHELEN 

Op de vraag van senator Jo
rissen, die de zeer benepen 
werkruimte en werkomstandig
heden in het tolkantoor te Me-
chelen vermeldde en verbete
ring vroeg, antwoordt de mi
nister van Financiën dat over
eenkomstig de wet de gebou
wen door het stadsbestuur 
moeten versterkt en onderhou
den worden. Als gevolg van 
voetstappen, aangewend door 
het bestuur van Douane en Ac
cijnzen bij het stadsbestuur 
van Mechelen betuigde dit zijn 
instemming met de verruiming 
en het opfrissen van de ge
noemde lokalen. Op 17 oktober 
jl. deelde het stadsbestuur me
de dat de voorziene werken 
vertraging leden door het plots 
overlijden van de stadsarchi-
tekt, doch gaf de verzekering 
dat het nodige gedaan werd 
voor de uitvoering van het pro-
jekt. 

KAiSER 
In een schriftelijke vraag 

kwam volksvertegenwoordiger 
Schiltz nog eens terug op de 
vestiging van de aluminiumfa-
briek Kaiser te Amy in plaats 
van in een vlaamse gemeente 

(men herinnert zich terzake de 
beschuldiging van de h. Schiltz 
dat de regering de firma in 
kwstie naar Wallonië zou ge
loodst hebben). Nu wou hij 
weten of er maandenlange on
derhandelingen met schepen 
Van den Daele van Gent en 
Kaiser over een eventuele ves
tiging in Gent plaats hadden, 
of de h. Van den Daele daar
voor zelfs een reis naar de 
U.S.A. deed en of de onderhan
delingen afsprongen wegens 
het feit dat de stad Gent onmo
gelijk kon tussen komen in de 
prijs van de elektrische ener
gie. 

De eerste minister, tot wie 
de vraag gericht is, maakt er 
zich van af met te zeggen dat 
het hem niet toekomt, reken
schap te geven over stappen 
en reizen van een schepen voor 
de haven van de stad Gent en 

dat de kwestie van de elektri
sche prijs pas aan de orde 
werd gesteld toen Kaïser Alu
minium zich reeds formeel 
voor vestiging te Amy had uit
gesproken. Met zulke nietszeg
gende atnwoorden bevestigt 
men slechts het bestaande ver
moeden van diskriminatie ten 
opzichte van het vlaams lands
gedeelte 

RANGORDE 
B|i N.M.B.S. 

i)p de vraag van volksverte
genwoordiger Van Leemputten 
antwoordt de minister van Ver
keerswezen dat er bij de 
N.M B S m de hogere katego-
riecn van ambtenaren 5 frans-
tahgen tegen 4 nederlandstali-
gen zijn, bij rang I is deze ver
houding 21 en 15, bij rang 'II 
49 en 60, bij hogere rang III 49 
en 45 en rang IIII 533 resp 499 
Naarmate men hoger klimt 
zijn er dus meer f rans- dan ne-
derlandstaligen. Deze tabel 
geeft slechts de huidige toe
stand weer. Over de verhoudin
gen sinds 1947 tot heden «kon» 
de minister geen gegevens ver
schaffen... 

UITVOERINGS
BESLUITEN 

Volksvert. Mattheyssens wou 
van de minister van Verkeers
wezen weten wanneer de uit
voeringsbesluiten zullen ge
troffen worden in verband met 
art. 48 van de gekoórdineerde 
wetten op het taalgebruik in 
bestuurszaken, welke de sa
menstelling van de werkgroep 
was, belast met het opmaken 
van het taaistatuut voor de 
luchthaven van Zaventem met 
vermelding van taalrol, het 
advies van de vaste kommissie 
van taaltoezicht over de beslui
ten van voornoemde werk
groep en in welke thuishaven 
het ertsschip Mineral Gent ge-
immatrikuleerd werd. Het ant
woord luidde dat de minister 
aangedrongen heeft opdat voor 
het jaareinde een ontwerp van 
uitvoeringsbesluit zou klaar ko
men; de werkgroep bestaat uit 
een nederlandstalig lid van het 

ministerieel kabinet, 3 van Bin
nenlandse Zaken waarvan 2 
f rans talig, 3 van de algemene 
diensten van het Verkeerswe
zen waarvan nog eens 2 frans-
talig, een nederlandstalige 
ambtenaar van het bestuur van 
Luchtvaart en een fransspro-
kend personeelslid van de Sa
bena. Een duidelijk franstaUg 
overwicht dus ! Het advies van 
de vaste taaikommissie kan 
nog niet medegedeeld worden 
omdat eerst de bevoegde rege
ringsinstanties er moeten over 
oordelen. Ten slotte blijkt het 
ertsschip voornoemd inge
schreven te zijn te Antwerpen. 

Uit dit antwoord blijkt de er
gerlijke traagheid waarmee de 
taalwetten in besluiten om-
vormd worden, traagheid die 
wel berekend blijkt met het 
oog op de nieuwe taaioffensie
ven van de frankofone taairas-
sisten tegen de wetten van 
1963. 

FRANSTALIGE LEF 
Kamerlid Coppieters maakt 

de minister van Nationale Op
voeding attent op pubhkatie 
van de samenstelling van de be-
heerraad van de vrije universi
teit Brussel, die volledig m het 
Frans was gesteld, ja zelfs de 
adressen van de in Vlaanderen 
wonende leden met ontkenning 
van de wet vertaalt : Anvers, 
Grammont. Rhode Saint Gene
se enz. De U.L B. ontvangt in 
het kader van de ^et op de 
universitaire ekspansie aan-
zienijke landspenningen, gel
den voor 60 % afkomstig van 
vlaamse belastingbetalers. 
Ons kamerlid wou weten of de 
minister dat gepast en aan
vaardbaar vindt en of hij de 
vertaling van nederlandse 
plaatsnamen wettig vindt. Zo
niet of hij de U.L.B, tot een 
nieuwe en deze keer korrekte 
publikatie zou dwingen. De mi
nister verwijst in zijn ant
woord naar zijn antwoorden 
op de vragen van senatoren Jo
rissen en De Paep. Intussen 
wil de U.L.B, het doen voorko
men alsof ze tegenover de ne-
derlandstaligen een « begrij 
pende » en welwillende hou
ding zou aannemen... 

« Construire des chateaux en Espagne » — een franse zegswijze die zoveel betekent als ons neder
landse « luchtkastelen bouwen ». De « bescheiden woning » op onze foto is echter geen luchtka
steel, maar de vakantierezidentte die ons aller Boudewijn nabij Motril in Spanje laat optrekken. 
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NATO EN EUROPA 
De NATO-bijeenkomst te Brussel 

'stond eensdeels in het teken van de in
wendige malaise die deze organizatie 
doormaakt — waarbij ook een verband 
kan gelegd worden met de spanning die 
tussen Frankri jk en de overige E.E.G.-
pa r tne r s bestaat in verband met Enge
land — en de verhouding tussen NATO-
en niet-NATO-wereld. Terwijl bij vb. de •" 
NATO-landen pogen het frans verzet te
gen gezamelijk NATO-diplomatiek op
treden en tegen gezamelijk NATO-initi
atief te ontwijken of er tegen in te gaan 
(wa t eigenlijk een reaktie is van deze 
voorstellen die vervat zijn in het zoge-^, 
naamd plan Harmei) koesterden ze het 
plan een NATO-vloot- en gevechtsgroep 
in de Middellandse Zee op te richten, 
ten einde op een geschikter wijze dan 
voorheen te kunnen reageren wanneer 
de krizis in het Midden Oosten een 
nieuwe opflakkering zou kennen. Men 
poogt dus het franse tegenwringen te 
keer te gaan met zeer nadrukkeli jk de 
noodzakelijkheid van het voortbestaan 
van het NATO-schild te onders t repen. 
Voortbestaan dat de Gaulle betwist met 
he t argument , dat Europa van vijandi
ge blokken naar heel-europese integra
tie moet overstappen. Dit zelfde 
Frankr i jk gaat intussen door met tegen 
te wringen : vertraging van mogelijke 
besprekingen met Engeland over het 
E.E.G.-lidmaatschap (waartegen de Vijf 
geen gemeenschappelijk front kunnen 
opstel len) pogingen tot ondermijning 
van de amerikaanse munt door goud
en dollar-aankopen (ook via andere 
landen, die bij vb. ekonomisch sterk 
gebonden zijn aan Pari js) , een virtueel 
akkoord voor wapenleveringen aan o.m. 
I r ak in ruil voor petroleumkon-
cessies, en dan op het specifiek NATO-
vlak het opleggen van allerlei beperkin
gen aan de par tners en een halve afwe-
zigheidspolitiek. Dat heeft niet belet 
da t juist nu het frans-britse Concorde-
vliegtuig (2.335 k m / h met 140 passa

giers in 1969) aan de pers word t voor
gesteld. De wereld zit vol paradoksen, 
doch we moeten er onmiddcli jk aan 
toevoegen dat dit projekt een gevolg is 
van een reeds geruime tijd geleden aan
gegane samenwerking, waar in intussen 
wel enkele s tokken zijn terecht geko
men. 

Op "europees vlak staan we voor een 
beslissende konferentie : de Zes zullen 
moeten beslissen of er nu inleidende be
sprekingen met Engeland over het 
E.E.G.-lidmaatschap zullen plaats heb
ben of niet. Bonn nog meer dan Rome 
is huiverig voor een kordate houding 
tegenover Frankr i jk en koestert de il-
luzie dat het Parijs zal doen bijdraai
en. Het Rey-verslag (waarvan de eer
ste versie ook door Parijs was goedge
keurd) zal als bazisdokument dienen. 
De plotse krizis in Griekenland — ko
ning Konstant i jn tegen de mili taire re
gering — zette Brussel, waa r een 
griekse delegatie de NATO-raad bij
woonde, op een nog apar te r wijze in de 
internatonale belangstelling. De kon-
frontatie Konstant i jn-Pat takos bleek 
van bij de aanvang in het nadeel van 
de vorst te verlopen, die werd afgezet 
en naar Italië vluchtte ... 

In Oost-Europa ging de aandacht in 
de eerste plaats naar de koppeling in 
Roemenië van het prezidentschap en de 
parti j leiding in de persoon van par t i j 
leider Ceaucescu. Begin volgend j a a r 
staat de vernieuwing van het Pakt van 
Warschau aan de orde met o.a. de klau-
zule dat de leden van dit Pakt zich ver
binden tot au tomat ische hulpverlening 
in geval van konflikt vooral wat West-
Duitsland aangaat . Nu is het zo dat 
Roemenië nauwere betrekkingen me t 
West-Europa wil aanknopen en er zich 
over beklaagt dat Moskou te zware eko-
nomische eisen stelt aan zijn satellie
ten. Velen zien in de versterking van 
Ceaucescu's pozitie een verdere losma
king van Rusland. 

Tc Moskou werd opnieuw de aan
dacht gevestigd op de str i jd voor ont
voogding van de oosteuropese intellek-
tuelen door een plots uitgesteld proces 
tegen vier jonge auteurs , beschuldigd 
van « laster tegen de s taat ». Dit proces 
is de zoveelste faze in de drang van de 
jonge Sovjet-auteurs naar gelijkberech
tiging met de bedrijfsleiders, de techni
ci, de medici en anderen. Deze d ruk 
word t steeds zwaarder en de Sovjct-
overheid zit er van langsom meer ver
veeld mee. 

Een arabische topkonferentie waa ivan 
de agenda werd goedgekeurd en het be
zoek van UNO-bemiddelaar Gunnar Jar
ring vormen het voornaamste nieuws in 
het Nabije Oosten. Precies op dit mo
ment lanceert Israël in Gaza een psi-
chologische kampagne onder het mot to 
« We zijn hier en we blijven hier ». Tot 
een ontspanning kan zoiets helemaal 
niet bijdragen. 

In het amer ikaans halfrond vielen 
volgende head-lines op : senator Gene 
MacCarthj ' (gesteund door Bob Kenne
dy) kondigde zijn v redesprogramma af 
waa rmee hij de str i jd om de kandida
tuur voor het Witte Huis tegen zijn 
par t i jgenoot prezident Johnson zal voe
ren, nl. geleidelijke te rugt rekking van 
de amer ikaanse ti 'oepen uit Vie tnam 
(die dezer dagen middels een spekta-
kulaire luchtbrug met 10.000 man wer
den vers terkt , eerste gevolg van MacNa-
mara ' s ontslag) en de moeilijkhe
den die de Chileense prezident Frei me t 
zijn vakbonden ondervindt . Het voor
nemen van de enige kr i s tendemokra-
tische staats- en regeringsleider in Zuid-
Amerika om van de 25 % toe te kennen 
loonsverhoging een gedeelte om te zet
ten in een (verpl ichte) bi jdrage tot een 
staatslening, die Frei 's industr ial izat ie 
— belangrijk voor Chili's ekonomische 
expansie —• moet financieren, stuit op 
moeil i jkheden. 

De lieer Jean Rey, voorzitter van de eengeniaakte kommissies van de Europese 
Gemeenschappen is sinds zijn aantreden het lachen vergaan. In een dramatisch 
getinte waarschuwing bezwoer hij deze week de Zes zich akkoord te stellen over 
de britse E.E.G.-kandidatuur, zoniet zou een inwendige en uitwendige E.E.G.-kri-
zis onvermijdelijk zijn. Om een tweede reden kijkt de heer Rey zuur : de mi
nisterraad van de E.E.G. dwong hem spoed te maken met de rationalizer ing van 
de E.E.G.-diensten door hem goedkeuring van zijn begroting 1968 (32 miljard jr.) 
te onthouden. Hij moet het nu met voorlopige kredieten stellen waarvoor hij 'n 

sterke afkeer heeft. 

DE GAULLE EN DE JODEN 
T)e beschouwingen van generaal de 

Giuijle over de Joden tijdens zijn jongste 
(ook om nog andere redenen) ophefma
kende perskonferentie hebben in de we
reld nogal opschudding verwekt, al lig
gen ze in (Ie lijn van de franse politiek 
in het Midden Oosten, zoals we enkele 
weken geleden in deze rubriek hebben 
belicht. De (laulle is het eerste westerse 
st.iatshoofd sinds het einde van de twee
de wereldoorlog, dat in een afkeurende 
/in over de Joden spreekt. Het hoeft dus 
geen verwondering te baren dat men* 
7.'Hh dadeliik de vraag heeft ge.steld, of 
de Ciaullo anti-semiet geworden was. .\n-
(leren hebben de vraag anders gesteld : 
is (ie Caulle antisemiet gel)leven ? Deze 
hialsten hebben inderdaad in de daulle's 
\r iendsibap met wijlen Charles .Maurras 
reeds vroeg in liet leven van de franse* 
])rezi(lent anti-joodse tendensen menen te 
ontdekken. Ze zijn de geschriften van 
Maurras gaan napluizen en bel)l)en on
der meer een merkwaardige gelijkenis 
tussen Maurras' fornudering o\er de 
.loden in de diaspora gevonden en deze 
van de (iaulle. nu zeer onlangs. Maurras 
spreekt o\cr de Joden in Frankrijk als 
over « les t-trangeis de l'intérieur » (de 
\reemdelingen \an het binnenland), ter
wijl (Ie (laidie tans in dezelfde zin han
delt, door bij vb. twee maanden geleden 
een geheim onderzoek vooi" te schrijven 
o\er de invloed van de Joden in de 
franse pers en radio en door zijn recente 
\erklaringn zelf. De Gaulle had liet over 
Israël als over een « krijgshaftige staat 
tuk op e.\pansie », over « een élitevolk, 
/elfzeker en heerszuchtig » en over « de 
.loden die in bepaalde periodes en in be-
liaalde landen de ergernis over zich zelf 
uitlokten >. In een ander verband sprak 
de (laulle zelfs over de Joden « die sa
men met de Slaven, de Skandinaven, de 

Aziaten en de Middellandse-Zeevolkeren 
de franse kolonisten in Kanada gedeel
telijk verdrongen ». 

Men is ver van de vriendscliapsverkla-
ringen tegenover Ben Goerion en Lev 
Esjkol, van het bezoek van de Gaulle aan 
Auschwitz (overigens in een land dat, 
samen niet de andere Sovjetsatellieten, 
zij het schoorvoetend een anti-lsraël-po-
litiek volgt), van de opvatting dat Frank
rijk een bondgenoot want quasi-exklu-
zief x^apPiilcverancier van Israël was. 
Het valt moeilijk uit te maken of de 
Gaulle werkelijk antisemiet is ofwel of 
zijn veranderde houding alleen door 
louter i)olitiek-ekonomische redenen 
wordt ingegeven. Overigens is de (laulle 
niet aan zijn eerste ommekeer der bond
genootschappen (ook hij anderen na te 
gaan f). Het zou verder niet verwonder
lijk zijn dat de amerikaanse steun aan 
Israël de generaal weinig bevalt, waar
door de wijziging van de franse politiek 
ten opzichte van de « amerikaanse gun
stelingen in bet .Midden Oosten » in 
zekere zin nog vergemakkelijkt werd. 

Men had nochtans in juni en kort 
daarna verwacht dat Frankrijk als l)e-
middelaar zou ojjtreden tussen Israël en 
de arabische mogendheden. Ondanks de 
wapenleveringen aan Israël had de 
Ganlle iiolitiek krediet bij de Arabieren, 
vooral toen hij bekenfl maakte dat 
Frankrijk de wapenleveringen zou op
schorten en over een « israëliscbe agres
sie » sprak. Vermits de Joden met franse 
wapenen een overwinning bevochten, 
meende Tel Aviv dat het zulk een vaart 
niet zou nemen. Maar bet nam wél zulk 
een vaart, ook omdat de Gaulle een kans 
zag Engelands pozitie in het Middel-
lands-Zeegebied en in het Midden-Oos--^ 
ten nog meer te verzwakken en er de 
verloren gegane franse invloed te her

stellen, door te tippen op de talrijkste en 
ekonomisch ook veruit interessantste 
groep, de Arabieren. Het was een illuzie, 
deze rol van bemiddelaar aan Frankrijk 
toe te dichten. Wie het staatsnationalis-
tisch credo van de generaal kent en zijn 
liichelieu-opportunisnie, weet wel beter. 
Tot het weigeren van een bemiddelaars
rol droeg overigens het onderhoud John-
son-Kossygin bij, een indirekte weige
ring om op de Gaulle's voorstel in te 
gaan, de grote Vier voor een gesprek 
bijeen te roepen. 

Na de verandering tegenover Israël is 
tans de verandering tegenover de Joden 
gekomen, in de eerste plaats dan tegen
over 'de franse Joden. Het feit dat pre
mier Pompidou een man is van de Rot-
schilds blijkt voor de Gaulle geen be
zwaar te zijn. des te meer daar de op
roep van baron de Rotschild tot de fran 
se Joden otti bun (financiële) solidari
teit met het « aangevallen Israël » te 
betuigen de Gaulle ten zeerste heeft ont
stemd. De (iaulle staat inderdaad op het 
standpunt dat de franse Joden eerst 
Fransman en pas dan Jood moeten zijn. 
een standpunt dat volledig dat van de 
oosteuroi)ese bewindslieden dekt, die 
eveneens van oordeel zijn dat nrssische, 
poolse en andere oosteuropese Joden 
zich allereerst als Russen, Polen. enz. 
moeten gedragen, zoniet dat ze bet recht 
verbeuren als volwaardig staatsburger 
behandeld te worden. Kan men de logika 
van deze redenering aanvechten met bij 
vb. de vaststelling dat Eisenhower in 
195() bij de eerste .Suez-krizis zijn joodse 
medeburgers hun solidaire houding niet 
kwalijk nam ? Men kan alleen de ge
volgtrekking maken dat de joodse in
vloed in de States wel zeer groot moet 
zijn en het is daarbij niet eens nodig 
deze invloed als alles-beheersend voor 
te stellen. De huidige politiek van de 
States in het Midden-Oosten steunt stel
lig op het verlangen, de Russen er zo
veel mogelijk buiten te houden, doch 
deze laatsten zouden geen voet binnens
huis gekregen hebben indien de States 
destijds meer begrip en steun hadden 
opgebracht voor de ondanks alles lei
dende arabische mogendheid Egypte. 

Het begrip, het geduld en de steun gin
gen naar Israël. 

Het zal natuurlijk niet tot een joden
vervolging in Frankrijk komen want de 
Gaulle's vizie wordt te zeer bepaald door 
de politieke strategie en taktiek en niet 
of bijna niet door rassistische opvattin
gen. Maar de Gaulle brengt dan toch op 
een gematigde wijze zijn opvattingen, 
die doordrenkt zijn met maurrasiaanse 
denkbeelden, in de praktijk met de van-
zelfsi>rekendheid die hem kenmerkt. Wat 
hem kan dienen gebruikt hij ten opzich
te van de Joden met een groter gemak 
dan anderen, die sterker weerstanden 
zouden moeten overwinnen om maar 
een tiende te kunnen zeggen van het
geen de Gaulle zopas over de Joden heeft 
gezegd. Men zou tenslotte kunnen stellen 
dat cie Gaulle een zeer vaste lijn volgt 
langs zeer grillige wegen, waarbij hij 
rekening houdt met de wisselende om
standigheden, ze soms voorziet doch zel
den van zijn principiële opvattingen af
wijkt, ook niet als dat tegen een tot 
taboe uitgegroeid Jodendom gaat. Een 
dergelijke onafhankelijkheid was men 
in het Westen niet meer gewoon. Of men 
het nu eens is met de Gaulle of niet, men 
zal er moeten aan wennen zo lang hij 
aan het hoofd van de franse staat blijft. 
In Europa moet men daar het zijne van 
maken (zo min echter als de Gaulle's 
binnenlandse tegenstanders kunnen de 
Vijf het eens worden met betrekking tot 
het franse veto tegen Engeland's E.E.G.-
lidmaatschaij), te Tel Aviv weet men nu 
ook waar men aan toe is. Het zal niet 
lang duren, of antisemieten zullen gretig 
gebruik maken van de Gaulle's verkla
ringen (die voor hen gesneden brood 
zijn) doch ook de pro-semieten zullen er 
gebruik van maken, al was het maar om 
hun aanvallen op de Gaulle nog heviger 
op te voeren dan ze al zijn. Wij hebben 
hier slechts willen aantonen waarom de 
Gaulle zo handelt ten opzichte van het 
Midden-Oosten, zijn niet onbelangrijk 
aantal joodse of joods beïnvloede mede
werkers ten spijt. De argumenten die hij 
aanvoert zijn in geen geval uitingen van 
kindsheid, zoals sommige van de Gaul
le's antagonisten beweren. 

K.V.B. 

file:///riendsibap
file:///reemdelingen
file:///erklaringn


VIETNAM 

Het aanslepen van de oorlog 
in Vie tnam dient volgens som
migen de Sovjetrussische be
langen. De dramat i sche s t r i jd 
in de jungle van Vie tnam on
dermi jn t niet alleen de mater i 
ële doch ook de morele k rach t 
van de States en is ook een ele
m e n t in de geleidelijke ver
zwakking van he t NATO-pakt. 
De neiging te Washing tan o m 
het mil i tair aandeel in West-
E u r o p a te verminderen kan 
slechts ten voordele van Mos
kou uitvallen. He t is dan ook 
niet te verwonderen dat Mos
kou voor m e e r dan 80 % aan
deel heeft in de wapenleverin-
gen aan Noord-Vietnam en de 
Vietkong, niet s teeds door di-
r e k t e leveringen. Men heeft be
r ekend dat de Vietnamoorlog 
aan de Sovjets jaar l i jks 5 mil
j a r d dollar kost doch p rak t i sch 
geen soldaten. Slechts een mi
n iem aanta l is als i n s t ruk teu r 
ingezet. Tegenover deze goed
kope inspanning kos t te Viet
n a m de Amerikanen in 1967 al
leen 29 mi l ja rd dollar en de 
inzet van 400.000 m a n t roepen . 
Bovendien verzwakt de Viet
namoor log geleidelijk de pozi-
tie van de amer ikaanse prezi-

Tussen twee luchtalarmen in herneemt het leven te Hanoi even zijn gewone plooi. De fiets is er —• 
net als in de jungle-oorlog — het vervoermiddel bij uitstek. 

WINIFRED EWING 
Toen ze naar Londen kwam, xveid ze 

begeleid door lionderden simpatizanten die 
niet opgezien hadden tegen de lange ver
plaatsing. Toen ze het Lageihuis betrad, 
kreeg ze een vvalioneel applaus van bijna 
alle Lageihuisleden. Een Labouigekozene 
liet zich verleiden tot de uiUoep : « Had ik 
u maar vroeger gekend.. >. Een Tory kuste 
haar zo lang de hand dat het Lagerhuis be
gon te protesteren en de voorzitter zich ge
noodzaakt zag, het lawaai te onderdiulikcn 
met de opmeiking : « de leden van deze ver-
gadenng hebben niet het lecht, jaloeis te 
zijn op een kollega >. 

Zo deed de 38-jaiige bhnde Winifred 
Ewing, moeder van drie kinderen en advo-
kate, haar inttede in 's werelds oudste par
lement. De wijze waarop zij er ontvangen 
werd behoort tot de folldore; de wijze waar
op zij er kwam behoort tol de keiharde fei
ten van de jongste politiek ontwikkeling in 
Gi aot-Brittannië. 

Winified Ewing is de eerste veikozene 
va7i de « Scottish National Party » (SNP). 
Zij veisloeg bij tussentijdse verkiezingen 
een Labourkandidaat en stelde meteen een 
einde aan twee legenden. 

De eerste : dal het kiesdistrikt Hamilton 
een onineembare, want sinds onheuglijke 
tijden bezette Labourvesling was. De twee
de : dat de « lialve gekken ^ en de « poli
tieke hippies » van de S.N.P. (zo werden ze 
genoemd, o.m. door Tory-leider Heath) 
nooit ofte nimmer kans zouden maken r>p 
een parlementair mandaat. 

Hel einde van deze legenden betekent 
meteen het begin van een grote engelse 
vrees : indien de S.N.P. er in slaagde de 
vesting Hamilton in te nemen, dan is het 
niet denkbeeldig dat ze bij de eerstkomen
de algemene verkiezingen beslag zal weten 
te leggen op een aanzienlijk aantal zetels in 
de voor de schotse nationalisten gemakke
lijker distriklen. 

De aantrekkelijke, door de Lagerhidsle-
den zo sportief toegejuichte blonde veile-
genwooi digster van de « scot nats > is tKior 
veel Engelsen een spookbeeld. Ze werd ver
kozen nauwelijks een jaar nadat een ande
re kdtische nationalist — de Wales-man 
Cwynfor Evans — beslag wist te leggen op 
de eerste ivelshe zetel in de britse geschie
denis. Tussen de SM.P. en de xuelshe < Plaid 
Cymru > zijn er trouwens heel wat paralle-
len te trekken en bestaat er een hartelijke 
samenwerking. Net als de Welshmen ver
wachten de scot nats een betere toekomst 
van zelfbestuur; op duizenden plaatsen in 
Schotland kan men de leuze < selfgavern-

ment is the only way for Scotland s> van de 
wanden lezen. 

Het unilaiie Gi\}0l-Britta7inié heeft niet 
alleen de keltische gebieden steeds schro
melijk verwaarloosd, het liet overigens ook 
weinig gslegenheden voorbijgaan om de 
Schotten in hun nationale tiots te kwetsen. 
Plet meest recente vooibeeld is hel feit, dal 
de onlangs op een schotse werf van stapel 
gelopen reuzepaketbo'ot de naam « Elisa
beth n » kreeg. De Scholten hebben nooit 
een koningin Elisabeth I gehad; de engel
se vorstin die die naam droeg, liet in 1587 
de scliolse koningin Maria Stuart onthoof
den. 

De Schotten zijn uiterst gevoelig voor der
gelijke « historische diualingen ». In Schot
land is nt)g altijd het besef levendig geble
ven van de vreselijke vervolgingen die de 
Schotten vanwege de Engelsen moesten 
doorstaan : ieder kind kan er u vertellen 
hoe een paar eeuwen lang de doodstraf 
stond op het dragen van een kilt of het be
zit van een doedelzak. Uit de recenter ge
schiedenis zal elke Highlander voorbeelden 
aanhalen voor hel feit dat, toen kilt en doe
delzak uiteindelijk toegelaten werden, ze al
leen nfoesten dienen om schotse regimenten 
de punch te geven die zij nodig hebben om 
steeds maar weer, in Engelands oneindige 
reeks overzeese ooi logen, aan het hoofd van 
de legers te marsjeren en te sneuvelen. In
derdaad : de naamlijsten op schotse doden-
monumenten zijn langer dan waar ook in 
Cl oot-Bi ittannië. 
'De histoiische tegenstelling ivordt ver

sterkt door de hedendaagse achterstelling. 
In Schotland zijn er m verhouding twee
maal meer werklozen dan in Engeland. De 
lonen liggen lager en de prijzen hoger dan 
in Engeland. 

De giootste grief der Schotten is, dat zi] 
een pozitieve betalingsbalans hebben en 
Engeland een negatieve en dat er deson
danks zo weinig investeringen en gelden 
naar Scliotland vloeien. De noodlijdende 
schotse gebieden hijgen minder dan wat de 
Schotten Londen aan belastingen belalen. 

Vcfor deze sociaal-ehonomische argumen
ten zijn de schotse nationalisten (en de 
schotse bevolking in het algemeen) uiterst 
toegankelijk. In de argumentatie van de 
S.N.P. vindt men de stellingen lenig die 
ook bij de Welshmen en de Bretoenen ge
hanteerd worden en die ons hier in Vlaari' 
deren vertwuwd in de oren klinken. 

Wie zegde daar ook « dat hel volkswitio-
nalisme dood is > ? We wensen de SJ^-P-
een schitterende foekomst. 

A.N. Tovano. 

dent en zijn par t i j . Vietnam is 
dus momentee l voor de Sovjets 
'n lonend bedrijf. De vraag is 
of deze toes tand zo zal blijven, 
hoewel Moskou om nog een an
dere reden de k raan naa r 
Noord-Vietnam niet wil toe
draaien en aldus een bes tand 
bewerken : dit gebaar zou Rus-
lands faam « handlanger van 
Washington » via chinese be
schuldigingen u i te rmate ver
s terken. 

MANEUVER 
Tsjecho-Slovakije poogt mo

menteel Nederland, België en 
de skandinavische landen tot 
een koersverander ing in de 
dui tse kwest ie te bewegen. Po
len steekt daarbi j een handje 
toe. De poolse minis ter van 
Bui tenlandse Zaken, Rapacki, 
naa r wie het plan werd ge

noemd om tot een neut ra l i /e -
ring van Midden-Europa te ko
men, spelt daar in een belang
r i jke rol. De toenemende Kon
tak ten en bespiekingen tussen 
België's minis ter van Buiten
landse Zaken Harmei , die zich 
de rol van een europees bemid
delaar wil aanmeten, wijzen 
eveneens in de richting van de
ze los-van Bonn-politiek. Te 
Bonn is men er niet he lemai l 
gerust in, des te meer daar de 
opening naar Oost-Eurooa, zo
als ze door de regering Kies'n-
ger-Brandt werd begonnen mo
menteel stagneert , 

Bovengaande onders t r^en t 
eens te meer dat ocs teurope-e 
initiatieven in de richting van 
be tere vers tandhouding o p z im 
zachtst u i tgedrukt nooit van 
heel anders luidende bijbedoe
lingen vrij te pleiten zijn. tre-
dacht ig het woord van Lenm 
« dat men op vers tandhouding 
uit zijnde rechtse en gemat<ï-
de dwazeriken altijd gebixji-
ken kan »... 

AFLOSSING 
Sovjetdiplomaten hebben 

diskreet aan de drie andere be
zet t ingsmachten in Berlijn ( d e 
Verenigde Staten, Engeland e n 
Frankr i jk ) het voorstel gedaan, 
he t huidige bezet t ingssta tuut 
in de drie westelijke zones van 
Berlijn te vervangen door een 
UNO-mandaat. De bedoeling is 
al te doorzichtig : zelf in Oost-
Berlijn een voet in huis hou
den en West-Berlijn onde r 
UNO-mandaat afsnijH.— van 
West-Duitsland. In ruil zouden 
de Sovjets dan ins temmen me t 
de afschaffing van de interna
tionale gevangenis te Spandau 
met één gevangene, Rudolf 
Hess, voor wiens vrij lating 
steeds meer s temmen in he t 
Westen zijn opgegaan. Het ligt 
voor de hand dat de westel i jke 
mach ten dit voorstel zullen af
wijzen, vooral ook omda t Oost-
Berlijn er niet bij be t rokken 
wordt . Het is bovendien opge
vallen dat de Gaulle de west-
berl i jnse burgemeester Schutz 
bij diens bezoek als prezident 
van de westdui tse Bondsraad 
aansprak. . . 

Koning Konstantijn en zijn ecJitgenote woonden het grieks St. 
Barbaiafee^t bij in de school van Magaio Pefko. Mgr. Jacovos 
tiet de koningin het Jieilig boek kussen en de fotogiaaf du pl-at-
je schieten, dat bewijst hoe de heilige cüliantie « troon-altaar » 

met een uitsluilend Lakens iccepl is. 
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UIT DE GESCHIEDENIS DER... 
In een voiige bijdrage hebben re// — zee) beknopt, en schemalisrh — Itet ont
staan en de evolutie dn vlaamse stiidentenbeiueging i>jo> de eeist" xveieldooilog 
tiachten ie schetsen. M'i; hebben daarbij zekei bepaalde, zelfs belangtijke — 
]eiten ovei het hoojd moeten zien en het is waai schijnlijk dat sommigen graag 
een feit meer zouden beklemtoond willen, of een persoon meer naar voten ge
tukt. Wtj hebben e(hler alleen maar een — voor vele jongeren wellicht eetste 
— kennismaking willen beweiken met een voor de veideie stiijd en rc'ji de 
ontwikkeling van het nationalisme zo belangujke faktor als de studentenbeiue-
gmg en een zo belangtijke figuur als Rodenbach, op wie wij ttouxcens lalct nog 
wel eens tct iigkomen. 

Wij wezen er leeds op dat de jongstiiden-
tenbeweging koit vooi de eeiste weieldoor-
log een stagnatie kende en dat bepaal(j.e 
afleidingsmaneuveis naar deelpioblenieii 
de nationale en revolutionaire v\eif- en 
stiijdkradu in gevaar biachten. De oorlog 
betekende \OOT de stiidentenbeA\eging een 
lamlegging \an akti\iteiten. 

Menig studentenleider was daaicnbo\cn 
aan het fiont : het zou trouwens daai zijrt, 
dat de vlaamsgezinde jongere intellcktuelen 
bewijzen zouden, dat hun nationalisme van 
meer diiekte sociale weiking bleek dan het 
socialisme der grote partijvoomiannen. 
Niet zij, maar jongens als Fiimin Deprez 
en Lode de Boninge, de « romantische fla
minganten » dus die uit de studentenbewe
ging kwamen, stonden er aan de zijde \an 
de meest-verneder de en verontrechte aller 
< pioletaiiërs » de vlaamse \olksjongcn in 
het belgisth IJzei leger. 

In het bezette land maanden de kollege-
leraars de studenten aan om alle \laams-
gezinde aktiviteit stop te zetten : het passi
visms %an \'an Pu>\elde en Van Cauwe-
laeit weid een welgekomen aigumcni in 
de handen van hen die steeds de \laams-
gezinde aktiviteiten met een kwaad oog had
den bezien. Toch bleef het niet stil. Het 
aktivisme, als re\olutionaiie daad, spiak 
niet alleen de univeisiteiisstudenten aan. 
De aktiq die voor de oorlog sterk in VVest-
Vlaanderen gekoncentreerd was, vei plaat
ste nu haar centrum naar Oost-Vlaanderen 
en vooral naar Antweipen. Hier hoi en wij 
dan voor het eerst de naam van Ernest \an 
der Hallen Leeiling aan het St. Gurama-
ruskollege, op de vlucht in Le Touquet, 
schrijft hij naar Laporta die in Engeland 
verblijft. Wanneer hij over Engeland en 
Medeiland naar Lier terugkeerde, werd hij 
er de spil \an de Kommuniebonden, ont
staan op raad van Laporta. Maar zelfs dat 
was te Vlaams in het St. Jozefskollege te 
Turnhout, m het O L. Vrouw kollege te 
Antwerpen hadden jongstudenten last met 
de schoolo\eiheid omwille van deze bond. 
Ook het blad « De Katholieke Vlaamsche 
Student > moest het ontgelden. In de va
kantie van 1917 richtte het Algemeen 
Vlaams Studentensekietaiiaat een stiiden-
tendag in in de abdij van A^erbode. Pa
tel Stalmans zou het sermoen houden tij
dens de mis en pi of. Schaipé zou spreken. 

Er kwam verbod « van hogeihand » en na 
een stille mis volgde een wandeling door 
de bossen met prof. Schaipé. De studenten 
kiegen ook verbod om bv. met pater Van 
Opdenbosch te gaan spieken. 

Het is in die peiiode dat te Antweipen 
het tijdschrift « Stoi-m » ontslaat, oigaan 
van het Katoliek Vlaams Studentensekieta
iiaat. Nest Van der Hallen zal het tijd-
sihiift overnemen na de ooi log, nadat het 
in de kolleges \ciboden weid; \an dan af 
heet het « De Siorm ». 

Wanneer de oorlog gedaan was, kwam 
met de belgisthe akti\istcnjacht ook het 
ladikalisme der fiontbewcging in het be
vrijde land. Het Algemeen Vlaams Studen-
tensekietariaat, reeds in 1912 opgericht 
maar door de oorlog in zijn aktie bepeikt, 
werd nu uitgebouwd : pater dr. J. Cabrecht 
was er de piomotor van. Van hieruit zal 
de vlaamse studentenbeweging heirijzen. 

Reeds in 1919 weid door Edmond Rub- , 
bens en Filip de Pillecijn het A.K.V.S. bij
eengeroepen. Men besloot buiten elke poli
tiek te blij\en. Maar van het fiont terug-
gekeeide studenten biachten het nationalis
me mee; met het stijgen van de anti-Vlaamse 
druk werd ook het vlaams radikalisme ster
ker. 

Rubbens liep o\er naar de katolieke par
tij en de belgicisten : in 1923 hield hij in 
de vlaams-nationale studiekring te Leuven 
een debat met mr. Boiginon. Zijn aanval
len op het nationalisme (zelfbestuur voor 
Vlaanderen is onmogelijk !) werden uitge
geven in een boekje < Het gevaar van hét 
nationalisme ». Ter gelegenheid daarvan 
schreef « Vlaamsche Arbeid > van Jozef 
Muls (zeker geen extremistisch blad) : « Er 
behoeft heel wat moed toe wanneer het 
jonge Vlaanderen reeds nationalistisch of 
minstens reeds nationalizerend is, om dan 
nog van het gevaar van het nationalisme 
te spreken >. Dit om de geestesgesteltenis 
bij de toenmalige jeugd weer te geven. De 
eerste kontakten werden gelegd, de < Vlaam
sche Vlagge > verscheen opnieuw en een 
eerste landdag werd gehouden in 1920 ïe 
Mechelen, in het hol van de leeuw (of be
ter ; de haan?). 

Berten Pil werd eerste algemene voorzit
ter. Nog waren alle bonden niet aangeslo
ten, maar de eenheid groeide. Einde 1920 
verscheen « De Blauwvoet », driemaande

lijks orgaan dat later maandblad zou wor
den en zowel door oplage als door dege
lijkheid het beste studentenblad was dat 
Vlaanderen ooit kende. 

De tweede landdag, in 1921, greep plaats 
te Diest en viel samen met de St. Jan Beich 
mansfeesten. Oudstrijders spraken ei en na
men geen blad voor de mond. 

De radikalizciing der vlaamse studenten
beweging, die slechts een terugkeer was tot 
de geest van Rodenbach, bleek daar duide
lijk. Van 1921 tot 1924 zou een jonge West-
Vlaming, ooilogsviijwilliger, het vooizitter-
schap waarnemen : Bei ten Catry. Wat hij 
verwezenlijkte, stelt hem naast Rodenbach : 
het smeden der eenheid aller gouwen, de 
uitbouw van het tijdschrift « De Blauw
voet » met een oplage van 4000 exempla
ren, tot het beste studententijdschrift met 
een keure van medeweikeis; de uitbouw 
ook van het kader met een stevig net van 
bonds-, gewest- en gouwbesturen, met va
kantiebonden, kollege- en noimalistenbon-

H.V. en A.K.V.S. waarvan o.m. een geza
menlijke amnestieaktie en een eensgezinde 
houding in het konflikt tussen studenten 
en akademische oveiheid te Leuven getui
gen. 

De onafhankelijkheid der vlaamse studen. 
tenbonden, de vlaams-nationale inspiratie 
van hun opvoedingsweik (naast een diep-
gewoiteld katolicisme) en de vlaams-natio
nale oriëntatie van hun bedrijvigheid wa
ren een dooin in het oog van de gezagdia-
geis, de politieke vooral, die de vlaamse in-

...VLAAMSE STUD 
den, de oprichting van een archief en een 
biblioteek, de uitgave van een liederboek, 
de oprichting van een A.K.V.S.-boekhandel 
en de uitgave van brochures, sluitzegels, 
enz. 

Op de landdag te Gent in 1923 vsxid aan 
de gouwbestuien opgedragen, een studie te 
maken van het vlaams nationalisme : de 
referaten erover zouden op de volgende 
landdag voorgedragen worden en er zou 
dan beslist woiden of de vlaams-nationale 
gedachte de bazis zou wezen van het 
A.K.V.S. 

K.5.A. 

In deze bijdrage is er herhaaldelijk 

sprake van de weinig fraaie rol die 

de K.S.A. speelde bij de ir^ord op 

het A.K.V.S. Inmiddels is dat geschie

denis geworden en evolueerde de 

K.S.A. in gunstige richting. De hui

dige K.S.A.-leiders en leden hebben 

met de treurige antj-A.K.V.S.-periode 

niets meer te maken. 

m 

Op de landdag van 1924 te Lier weiden 
de besluiten voorgediagen en werd aan de 
jongstudentenbeweging de opdiacht gege
ven, zich in te zetten voor de vlaams-na
tionale gedachte, gckonkietizeerd in de eis 
tot zelfbestuur. 

Het A.K.V.S. nam ook deel aan de ak-
tuele vlaamse stiijd. De vervlaamsing van 
de gentse universiteit, tijdens de ooilog door 
de aktivisten aanv aard en door de bezetten
de overheid doorgevoerd, werd na de oor
log ongedaan gemaakt. 

De rijksuniversiteit van Gent werd — 
mede door de lauwheid en het verraad van 
diegenen die gezegd hadden < wij moeten 
wachten met Vlaamse eisen tot na de oor
log » een hybridisch geval : half Neder
lands, half Frans. Tegen deze «Nolfbaiak», 
zo genoemd naar de toAimalige " minister 
van onderwijs Nolf, reageerde het A.K.V.S. 
met een totale boycot. De studentenbewe
ging bewees hiermee haar kracht en de 
tucht der humaniorastudenten : slechts 6 
man lieten zich te Gent inschrijven. 

Ook op het gebied der vernederlandsing 
van het middelbaar onderwijs verrichtte 
het \ K.V.S. baanbrekend werk. Een en
quête, onder leiding van Do^fel, bracht een 
volledig overzicht van de situatie van het 
Nedeilands in het vrij middelbaar onder
wijs. De uitslagen werden gepubliceerd, 
voorzien van kommentaar : zij oefenden 
onbetwistbaar invloed uit op de veineder-
landsing van het middelbaar onderwijs, en
kele jaien later aangevat. Het A.K.V.S. on
dersteunde daarenboven de aktie van de 
universiteitsstudenten en er bestond een 
vooitreffelijke samenweiking tussen K.V. 

tellektuele jeugd aan hun paitijinvloed za
gen ontsnappen, maar ook van de keike-
lijke, wier belgisch klerikalisme aan de 
vlaamse leek geen enkele viijheid van den
ken en handelen in politicis wilde verlenen. 
Een konflikt tussen deze oveiheid en de stu-
dentenbouden, tussen de overheden der ka
tolieke scholen en de leerlingen dezer scho
len, werd allerminst door de laatsten ge-
wenst. Maar de keikelijke overheid stuurde 
bewust aan op het konflikt, dat een strijd 
zou wolden tussen gezag en vrijheid, machl 
en recht, diktatoraal klerikalisme en idealis
tisch katolicisme, dienstbaaiheid aan België 
of liefde voor Vlaanderen. Aan de uitslag 
kon niet getwijfeld worden, temeer omdat 
de kerkelijke overheid Over alle druklcings-
middelen beschikte en voor geen geweld-
metodes teiugschrok en omdat zij de kato
lieke jeugd en het A K.V.S. juist aanviel in 
de kern van zijn idealisme : zijn katoliek 
geloof. 

Dit katolicisme was de kracht, maar ook 
de zwakte van de studentenbeweging. 

Vijf jaar groeide het A.K.V.S., groeide 
zijn invloed en macht. Daarna zouden zijn 
vijanden vijf jaar lang met alle middelen 
de vernietiging der vlaamse onafhankelijke 
studentenbeweging betrachten en er tensloï-
te in slagen, de beweging als vlaamse 
machtsfaktor te breken — wat hun bedoe
ling was. Toch zouden zij er niet in geluk
ken, ze helemaal uit te schakelen : er zou 
een kernbeweging overblijven, die later in 
de dietse jeugdbeweging zou opgaan en er 
de geest van organizatorische kontinuiteiï 
met Rodenbach biengen. 

De eeiste algemene maatregelen tegen het 
A.K.V.S. dateren van 1925-1926, hoewel er 
reeds tevoren geageerd was geworden in 
kolleges en middelbare -scholen. Een belang
rijke datum in deze strijd is de landdag te 
Brugge geweest, in 1925. 

In de gouwen Brabant, Antwerpen en 
Limburg hadden de schooloverheden reeds 
instiukties gekregen, dat zij hun leerlingen 
moesten verbieden aan die landdag deel ie 
nemen. 

Toch werd deze zesde naQorlogse Land
dag van het A.K.V.S., gehouden te Biunge 
tijdens de viering van het vijftigjarig be
staan der « Vlaamsche Vlagge », een suk'̂ es. 
Een verslag van deze landdag, evenals van 
de Vlaggefeesten, vinden wij in het « \ lag-
geboek » dat ter gelegenheid van deze her
denking werd uitgegeven (in 1926). De 
landdag en de feesten waren een hoogte
punt in de studentenbeweging. Zij v\aien 
ook het hoogtepunt van het A K.V.S. Want 
reeds zetten de donkere wolken aan de ein
der op, leeds was de dood van het A.K.V.S. 
gezworen en de aanval tot in detail gepland. 

De tragiek van deze mooid op het A K. 
V.S., die tevens een moord was op Roden
bach en diens droom van een zelslan<li!;e 
vlaamse studentenbeweging, spieekt ui' de 
nuchleihcid der feiten. Wij willen ze op
sommen, zonder al te veel kommentaar. Zij 
zijn, in de beknoptheid der opsomming zelf. 
reeds duidelijk genoeg een getuigenis voor 
het scliandelijk oniecht dat aan de jeugd 
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leren 
uit Vlaandeien weid aangedaan. 

Wij noemden reeds het verbod tot deel
neming aan de biugse landdag. Begin 192Ö 
verbood mgr. Waffelaeit \an Bmgge (die 
nadien nog raeeimaalb \ooiop 70u gaan in 
de aan\ allen tegen het \laam> nationalisme) 
elke medewerking met het A.K.V.S. De stu
denten kiegcn op de gouw dagen kerk\ er-
bod. Waffelaerts \eibod ueid dooi ijxeiige 
beloicistisfhe schooldiiekteuis ook in de an
dere gouven in toepassing gcbiacht. Tij
dens de paasvakantie 1926 bij de gou\\dag 

en kende dus mensen en organizatie Zijn 
naam is \ele jaien lang e\cn gehaat ge
weest bi) de \laamse studenten als de blau
we K.S.A.-unifoimen, die nu de vlaanise stu-
dentenbonden verdie\en uit de kolleges. 
Een andere geestelijke, de latei e mgr. 
Ciu)sbeiglis, die het pasopgeiichle en over
koepelende Jeugdveibond voor Katolieke 
Aktie leidde, wees alle verzoeningspogingen 
van A.K.V.S.-zijde hooghartig af en de af
vaardiging die zich bij hem aanbood moest 
onvenichtcizake terugkeren. De onveizoen-
lijkheid der ov ei heden ging dan nog ge
paaid met een perskampagne, die getuigde 
van het achterlijkste politiek kleiikalisme 
(in de « Standaaid »). 

In de paasvakantie 1927 spreien Nest 
Van der Hallen, Wies Moens en Alfons Ver
bist op de gouwdag te Heist op den Berg. 
Tijdens de ,giote vajcaniie ging dan de 
landdag door te St. Niklaas. In West-Vlaan-
deren, wiar Dubois' aktie leeds viuclilen 
afwieip, weid op stiaf van wegzending ver-

NTENBEWEGING 
der antweipse studenten had deken Raey-
makeis van Hcientals de kerk aan de stu
denten verboden. Pater Stalmans, de latere 
abt van To.igeilo, kon geen seimoen hou
den. Tijdens de grote vakantie 1926 greep 
de landdag plaats te Aarschot : de afwezig
heid van de seminaristen, die niet meer mee 
mochten doen, werd er opgemeikt. Het was 
een teken van de naderende verscherping 
van de strijd tegen de studenten. Dat het 
om een v ooi af geplande en tot in detail uit-
geweikie poging tot vernietiging van het 
A.K.V.S. ging, werd weldra duidelijk. Pers-
aanvallen en dwangmaatiegelen, laster en 
verdachtmaking bij de oudeis, tenslotte het 
wegzenden uit de kolleges, de diefstal door 
de pasopgciichte K.S.A. van vlaggen, mu
ziekinstrumenten, en van het geld der 
Vlaamse bonden : dat alles maakte deel uit 
van het plan. 

Het was een alles behalve < katolieke » 
start voor een zich katoliek noemende 
jeugdbeweging ! 

De man die leider der K.S.A. zou woiden 
en een der gevaarlijkste bestrijders der vrije 
studentenbcv\eging, kan. Karel Dubois, was 
een tijdlang pioost geweest in het A.K.V.S. 

boden aan die landdag deel te nemen en 
na de vakantie werden de deelncmeis dan 
ook onveibiddelijk weggezonden : hel was 
het begin van een ware veivolging! 

Tijdens het schooljaar 1928-1929 weid be
sloten geen landdag te houden in 1928, uit 
vrees voor de weg'zendingen. Het A.K.V.S. 
zou < in de katakomben » gaan en teiug-
grijpen naar de metode van de Blauwvoe-
terie. Het A.K.V.S.-sekretariaat werd geor-
ganizeerd en gaf studiemateriaal en vlaams-

• nationale propagandamiddelen uit : schiijf-
boeken, briefpapier, sluitzegels enz. De 
gouwbesturen kregen voldoende vrijheid 
van handelen om zich aan te passen aan de 
lokale toestanden. In 1929 werd dan toch 
besloten om een landdag te houden in Ant
werpen. Hoofdpunt op de agenda : de ge-
heiftie werking. Alleen de dappersten en 
trouwsten kwamen op en hielden stand. 
« De Blauwvoet » was sedert de « nieuwe 
koers » verder uitgebouwd, het peil nog 
verhoogd zodat in 1930, bij het tienjarig be
staan, < De Blauwvoet > het beste en meesï-
gelezen studententijdschrift was. 

Het is in die tijd ook dat het werkelijk 
leiderschap van het A.K.V.S. bij Nest van 

der Hallen berusï. Zijn aktiviteit voor ds 
studenten zou een speciaal artikel veigen I 
< Brieven aan een jonge vriend » dat in 
193r'vet^chijnt, getuigt van heel deze stiijd 
van een « goedwillige jeugd > om zijn 
Vlaams en katoliek ideaal, tegen een onbe-
giijpend en verpartijpolitiekt keikelijk ge
zag. 

Tijdens de paasvakantie van 1931 werden 
ei toch nog vier gouwdagen gehouden; 
gouw Antwerpen in Turnhout met 700 
deelnemers, gouw Limburg te Maaseik met 
300 deelnemers, gouw Oost-Vlaanderen te 
Oostakker met 150 deelnemers en gouw 
Brabant te Opwijk met 200 deelnemers. 
Van der Hallen sprak in Opwijk en Turn
hout, pater Van Opdenbosch te Oostakker. 
Hij werd ervoor gedagvaard bij de overheid 
en verplaatst naar Verviers. Te Turnhout, 
waar de vroegere herentalse deken Rayma-
kers de scepter zwaaide, kregen de studen
ten kerkverbod. 

Toen de jongens in de kerk der paters 
Jezuïeten wilden gaan neerknielen voor een 
gebed, liet de rektor ze uit de kerk zetten 
door de politie. 

Nu, na zoveel jaren, is het bijna onbe
grijpelijk hoe halstarrig-verblind een gees
telijkheid kon zijn, die toen diepgelovige 
jongens • ;t de kerk liet zetten door de po
litie, terwijl men nu de gekste dingen zou 
doen om ze er terug in te halen 1 Terecht -
wees pater Callewaert in zijn biochure «Ge
loofsafval in Vlaanderen » erop hoe de hou
ding der geestelijkheid toen geloofsafval bij 
de jonge vlaamse intellektuelen teweeg 
bracht! 

Te Turnhout, waar ze uit de kerk wer
den gezet, knielden ze neer op de Markt, 
zongen er en baden de Psalm van Roden-
bach : « God, onze Heer, wil 't jong ge
slacht aanhoren, red Vlaanderen uit zijn 
diepe val >. 

Een ander typcicnd Icit . in Limburg 
werd xle kommunie gew^eigerd aan jongens 
\ an het A K V.S. die de dag daArop' naar 
het Groot Seminarie gingen ! 

Het A.K.VS werd op vijf jaai tijd ver-
mooid, niet omwille van de vaak herli laide, 
maar steeds weerlegde diogredenen van ic 
ligieuze aard • géén K S.A h-̂ eft toen zulk 
een intense VNeikelijk katolieke levensbe
schouwing aan haar leden gegeven heeft 
zo\eel piiester en missionaiisioepingen ge
kend. Wat zi) wilden, omschreef Verslhae 
\e scherp in een uitvoeiing stuk « A a n 
Vlaanderens Jeugd » : « Zij willen Kii^tus 
gebruiken als biuggetje naar België > en hij 

laadde aan : < Zijt ge lid der K S.A , ga er 
dan uit 1 ». 

Het A.K.V.S. zou blijven bestaan als kern» 
beweging. Wat Ernest Van der Hallen hier
bij deed, was pionier«weik. Wij hadden 
geen Theo Lefèvie nodig om Guardini te 
ontdekken : dat had Van der Hallen reeds 
voor ons gedaan. Hij opende geestelijke ho. 
rizonten : Quickborn-beweging, sociaal ka-
tolicisme van Sonnenschein en Herwig wiens 
romans wij lazen, de fianse geweldenaar 
Leon Bloy, de nieuwe kunststromingen. 

Het A.K.V.S. zou blijven beslaan Ook 
toen Ernest Van der Hallen rond de jaien 
1935 vaarwel zei En het past hiei hulde 
te brengen aan hen die spijts alles stand 
hielden : Leo Wouters, de |onge mensen die 
het latere A.K.D.S. (Algemeen Katoliek 
Diets Studentenverbond) en het daaruit 
voortkomende Diets Jeugdverbond zouden 
leiden : Boonen, Valkaert en de « oudeien » 
achter (en voor) de schermen; Wies Moens, 
pater Van Opdenbosch. De .A.K.D.S.-bro-
chures der « Zeven Puriteinen » (hoofdzake
lijk één zeer geleerde pater Jezuïet) waren 
in al hun scherpte zo dooidacht en teolo-
gisch-onweerlegbaar. dat zij heel wat dei
ning veroorzaakten, niet alleen bij de stu
denten 

Het A.KV.S. heeft vooral in de diepte 
prachtig werk veiiicht : nog is zijn beteke
nis niet voorbij en nog leven en werken in 
de ylaamse beweging mensen, die er hun 
diepe onwiikbare vlaams-nationale oveitui
ging hebben gehaald Het is de leideis-
school der vlaams nationale beweging ge
weest en tevens een school tot persoonlijke 
vorming. 

En wij kunnen het slechts betieuren dat 
Vlaanderen in de moeilijke naoorlogse ja-
len over geen A.K.V.S. beschikte om jonge 
leideis met kennis en persoonlijkheid te 
vormen, die het hiaat dooi de repicssie ge
slagen, zouden kunnen oveibruogen heb
ben 
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A . A . IN ANTWERPEN 
Een lakoniek bericht : « B.B. in Brus

sel » en heel het hoofdstedelijke volkje, 
pro of contra, kijkt reikhalzend uit naar 
blonde manen en een prui lmond. Maar 
dat plezier gunt Brigitte de Brusselaars 
niet meer, Anouk wel de Sinjoren, al 
kennen ze haar amper. Anouk Aimée, de 
naam zegt u •weinig? Toch heeft Le-
louchs kassasukses « Un homme el une 
femme » ook u naar de bios gelokt en 
verleid. Film waarna Anouk — voor ons 
dan toch — minder een naam dan een 
gelaat geb!e\en is. minder een ster dan 
een aanwezigheid. 

Anouk Aimée, welluidende alliteratie 
van de dubbele A, zoete suggestie \ a n 
de tweede naam. Aimée de beminde, en 
wie haar ooit op het scherm zag — het 
kan moeilijk anders — werd blijvend 
bekoord door de film\roinv die de eciite 
vrouw \erraadt . Toch schittert Anouks 
ster al zo lang, nooit agressief \erblin-
dend, wel trouw intens. O p het doek 
verschijnt ze ons minder als aktrice die 
haar rol inteipreteert dan als vrouw die 
haar \rouwelijkheid beleeft, in vele fa
cetten d a a n a n . Een wonderbaar film
medium, voor die regisseur, op dat ogen
blik, in die welbepaalde rol. 

Twee jaar heeft ze gewacht na het 
Lelouch-sukses. Hollywood wou haar 
wel : om ze tot cowboy-vrouw-te maken 
(wellicht verleid door haar sportief hoe
wel broos allure) om haar als gemiddeld 
frans vrouwtje voor te stellen (wellicht 
in aansluiting op haar soms braaf-bur-
gerlijke schoonheid). Anouk zei nee. T o t 
onze eigen regisseur André Delvaux 

•*(« De man die zijn haar kort liet knip
pen ») haar opzocht in Parijs. Voor zijn 
nieuwste film « Un soir, u n train » wil
de hij Anouk en niemand anders. 

Met Yves Montand als partner ver
haalt en verbeeldt ze de geschiedenis van 
een paar, verplicht het bilan van h u n 
bestaan te maken . 'He t drama van het 
menselijke falen, gemaskeerd door so
ciaal welslagen, heeft Anouk haar « ja » 
geïnspireerd. He t filmpaar draait in 
Londen, Leu\en, Antwerpen en ergens 
in het waalse. 

A.A. in Antwerpen. Haast n iemand 
Inleeft een naam op- haar gelaat, haast 
niemand herkent haar spontaan. Toch 
kijkt iedereen op waar ze voorbijgaat, 
ivant (( wat een prachtige \TOUW ! ». En 
Anouk is prachtig. Mannen worden er 
sprakeloos bij : hier past geen grof kom
men taar. \ ' iouwen kunnen zonder jaloe
zie die schoonheid waarderen : de een
voud en natuurli jkheid zelve, wars van 
licht te ontmaskeren foefjes. Anouk die 
er zo tenger en toch taai uitziet : sterk 
en broos tegelijk. Het fraai getekende 
gelaat verzacht door haar en ogen. 
Anouk die het klaarspeelt dank zij die 
tegenstellingen er ouderwets romantisch 
en toch weer modern uit te zien. 

Een feilloze smaak voor wat haar past 
leidt haar zowel in privé- als in beroeps
leven, in alle gedragingen en uiterlijk
heden vandien. Nooit ostentatieve schan
dalen, geen buitenissigheden, weinig pu
bliciteit. Geen toegevingen, hoe dan ook, 
aan een verwend e n misvormd publiek, 
ten koste \ a n eigen geaardheid. Toch 
blijkt het publiek weer niet zo misvormd 
dat het zijn zin voor stijl en waarachtig
heid verliest. Dat bewijzen o.m. Anouks 
suksessen op het scherm, haar betrekke
lijke anonimiteit daarbuiten. 

Anouk koopt wat make-up in een ant-
werpse zaak. Slank in slanke laarzen en 
een slanke maxi-jas van bruin hertsieder 
met bontrand. De haren strak wegge-
speld vandaag. Een logisch geheel waar
bij details niet opvallen, het begrip 
« mode » niet meer telt. O m alle hui-
Hige mini- en maxi-raeisjes te doen ver
bleken. De elders soms zo irritante maxi-
lijn lijkt immers wel door of voor haar 
geschapen. 

Anouk op een receptie : in zwartflu
welen lok en cape, wii/ijden hemdbloes. 
Toe\a l l ig een hedendaagse konibinatic, 
maar door haar jaren geleden al geadop-
teeixi. \"oor haar nooit overdaad of op-
dukeri j : enkel zuivere, strakke lijnen, 
eeilijk materiaal. 

Anouk die filmt op straat : in een 
simpele tiench, met zachte haaiwrong, 
zoals ze zidi ook bui ten de film voor
doet. Die geen show opvoert voor een 
denkbeeldig of in di t geval werkelijk 
publiek. Die gewoon haar werk doet zo
als het hoort : goed. 

Was schrij\en o\er Anouk de geëxal
teerde lofzang op een zogenaamd luxe
wezen van onze lijd : de filmster ? Och 
nee, alleen maar een opmerkelijke 
vrouw zien met eerlijke ogen, die niet 
bl ind zijn voor wat opmerkelijk is. En 
proberen te peilen naar een beetje van 
wat erachter sdiuilt . Wat vaak zoveel 
lonender is dan... huwelijken optellen 
b.v. 

A N N I E . 

INTELLIGENTIE 

Uit een serie psichologische tes ts is 
gebleken dat personen die alleen dia-
lekt spreken minder goed voor eksa-
mens slagen dan zij die algemeen be
schaafd spreken. Ook k w a m vast t e 
s taan dat s tadskinderen be tere rezulta-
ten behalen dan p la t te landskinderen. 
Dat zou onder andere te wij ten zijn aan 
he t éénklassis teem in sommige landen 
of aan te grote koncentra t ie van ver
schillende s tudiejaren in één lokaal . 

MAATSTAVEN 
In de Bondsrepubl iek maak t men er 

zijn beklag over dat universi tei tsprofs 
heel wa t minder verdienen dan bepaal
de sportvedet ten. Een bekende t ra iner 
van een voetbalklub heeft een maandin
komen van 17.000 m a r k en ontvangt 
soms premies tot 50.000 mark . Een an
dere absurdi te i t was dat men voor he t 
aanbrengen van een gezocht moorde
naar slechts 2.000 m a r k beloning uit
loofde en 75.000 m a r k voor gezochte 
bankkrake r s . 

DE BETOVERGROÖTTIJD 
In een paa r an twerpse en brusselse delikatessewinkels kan je momen

teel echte « Nurnberger Lebkuchen » kopen, een Kerstspeciali tei t die oer-
duits schijnt te zijn. Die « Lebkuchen » werden echter in betovergroot
moeders tijd ook bij ons gebakken, onder de mooie naam van lief koeken. 

« Om te maecken Liefkoecken in alderhande Sause te doene daermen 
inne besigen moet. Neempt inden eersten Zeem ende doeter over tVier 
tot dat hi werm es. Als hi werm es, so doeten af ende doet Cruyt inne en
de Bloeme. Dan rueret wel met eenen Lepel. Ende alst dick wert, so cne-
det, dan eest Coecdeech. Dan suldijt maken viercantich oft ront so ghi 
dat hebben wylt. Als ghijt na u Fautsoen ghemaect hebt, so steedse inden 
Hoven ende basce wel. Maer den Hoven en moet nie met allen heet sijn ». 

Liefkoeken waren dus een honinggebak. Het « Cruyt » waarover he t 
recept spreekt , is kruidnagel , anijs en gemberpoeder . Het was een taai 
dee^ om te bewerken ,en die e igenschap leeft verder in de naam van een 
(noordneder lands) honinggebak : taai-taai. 

Nieuwste snufje inzake herenmode : de hoed met ingebouwde Iran^istorradio. 
Natuurlijk een londense tzieimigheid. Men zou deGtmüe bijna gaan begrijpen.^ 

PILLEN 
l i e bedoelen met deze titel niet d-e 

pil, dit onderwerp is te omimngnjk 
om in een kuisiefje afgehandeld te 
uoiden. ]Ve bedoelen het tmtzeitend 
aantal pillen dat tegenieoordig door 
oud en jong leoidt geslikt, bij som
migen zelfs aan de lopende band : 
sla-appi Hen,kalmei ende pilleti,opwek
kende pillen, al dan niet genezend* 
pillen, verstel kende pillerij bloed-
drukdalende of bloedd) ukstijgende 
pillen enz. enz. De pillenaanmaak is 
uitgegroeid tot een reusachtige, mon
sterachtige winsten afwerpende iiidus-
tiie die, zoals gehjk welke andeie in-
dusttie, haar afzet opdnjft door aan
wending van de meest geiaffineei de 
reklamemedia. 

Het schijnt dal vooral de vroini'en 
pillenversliudende wezens zijn, om
dat ze meer alleen zij» düti de man
nen, die in de aktie van hun weik-

kling tisidisende #ne»"gï* verbrmken 
en afieidisig vinden om 's evondt inoi-
doeiiéa vermoeid tó zijn %n dtit een 
no) ntéie damp te tanden. Dei zM wel 
betrekkgKpi mjn ivattt lee moeten 
toch ieerheli-jk niet meer bewijzen 
dat de wouw in deze tijd minstens zo
veel weiki «Is de man en vermoeid 
genoeg i r) > n een 
noimale . - ,.cit. Mtjai 
liet let>ensiitme van deze tijd ont-
ïLlicht de noimale loop van de levens-
vciiiciUmgen en zelfs uonni'er men 
oud is genot den ' 
meer wennen aan i o o ' 
den tsttevsi'itme. Vandaar dat zovele 
bejaarde mensen aangewezen zijn op 
slaaf>vei wekkende middelen om de 
nacitt in « veigeielheid » te kvnnen 
dooibrengen oj de strijd te dragen 
tegen de vereenz^aming. Vandaar dat 
ook Uoveel jongere mensen « voor 
tijd versleten zijn > en opir-ekkende 
middelen nodig hebben, om de ande
ren hij te hoiiden. 

Het zou nochtans vat eenvoudiger 
IVO) den, wilden de nAjdenie man en 

vrouw vMiar bij vb. meer hun toe-
vlucht nemen tot wat nveer beteepng, 
UchMtmsbeu'eging dan. Hoevelen ver
staan er nog de kunst van de gewone 
vandeling, 's middags of 's ai^)/ids na 
het eten'' Hoepelen die een zittend 
U\en slijten leivolgen dit ziititme 
ivt irft 'I V-kijken tot laat in de 

^e zijn da derd éM 

de indri . .1 geiicnt 
{ ""li or I t an het geiezgnej de üa»p 
II'' I •,'(Cii vatten en giijpen dau 
ii,'<a /.(.() het redding buiigende ta
bletje. 

We zijn de riatuuiUjke gang van 
zaken kwijt en betalen dat met een 
langzame vergiftiging. Indien we er 
maar in slaagden deze fatale kring
loop te dooi breken en ons te bevrij
den van vele slechte levensgeuoonten, 
die er met de moderne tijd als l^ek 
ingaan! We willen hier geens'üns 
zwarlgaiiig doen, doch eeilijk gezegd: 
bent U de laatste jaren ook met ge
schrokken van het groot aantal men
sen dat *fs hei awre van pillen leeft? 

H. 
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WILLEM VAN HEGKE 

KUNST DER PATINE 
« Hij is een r a r e kwant » zegt — in 

het F rans — de dame van de galerij 
Veranneman, aan de lange en b rede 
Louisalaan te Brussel . Die «hij» is Wil
lem Van Hecke, kunstschi lder te Blan
kenberge die tans in de hoofds tad expo-
zeert. We zijn de vele luxe-winkels van 
deze chique laan voorbi jgestapt , we la
zen vlakbij de galerij de poli t iek zeer 
bekende n a a m « Snyers d'Attenhove, 
nota i re » en n u s taan we voor Van He-
cke's werk in de stille, m o d e r n e gale
ri j . Niet alle werken hangen aan de 
wanden, Van Hecke 's p roduk t i e vond 
geen plaa ts genoeg en m e n heeft de 
« overtollige » werken dan m a a r achter
aan in de zaal tegen de wand opeenge
stapeld. 

Willem Van Hecke is in de kunstwe
reld bet rekkel i jk weinig gekend doch 
deze eenzaat w o r d t door insiders.- be-
'ïchouwd als een belangri jke figuur. De 
uim zestigjarige kuns t enaa r scheen 

zeer lange t i jd in deze gewilde afzonde
r ing te berus ten , hi j expozeerde zelden 
en k w a m niet of b i jna niet ui t zijn 
schelp. Blankenberge leent zich bu i ten 
he t zomerseizoen u i t s tekend tot een af
zondering. Van bi jenkorf in de zomer 
duikt he t bevolkingscijfer in het na jaar 
neer to t op he t peil van da t van een 
klein provincienest . Dan ligt Blanken
berge, ligt de Vlaamse kus t b i jna leeg, 
is dit gewest voor de kus tbewoners al
leen. In deze bi jna dubbele eenzaam
heid is het werk van Van Hecke gedul
dig en hardnekkig gegroeid. 

Van Hecke 's oeuvre doet aan dat van 
Fr i ts Vanden Berghe denken vooral 
door de faktuur. Waarschi jnl i jk kent 
Van Hecke he t w e r k van de gentse ex
pressionist , die zulk 'n apar te p laa ts in
nam in de gents-latemse school van de
ze tijd. In tegenstell ing echter me t de 
kwellingen van Vanden Berghe inkar-
neer t Van Hecke meer het raadselachti
ge. Men zou — bij benader ing — kun
nen zeggen da t bij Vanden Berghe he t 
sociaal engagement s t r i jd t met de 
d room van he t individu, en da t bij Van 
Hecke een keiharde, vaak monsterach
tige reali teit overheerst . Van Hecke is 
hermet isch in zijn hiërat ische vormen
taal, waar in te lkens weer de zelfde 
slechts schetsmatige figuren weerkeren , 
waa r de lijn eigenlijk bijzaak is, he t 
vlak en de kleur alles zijn. Het zou sim-
boliek kunnen zijn, we denken vluchtig 
aan de Azteken en de voorlat i jnse mid
del- en zu idamer ikaanse kui turen . Van 
Hecke vers taat t rouwens de kunst zijn 
schilderijen een t int te geven van oud 
goud of van « wi t da t eens wit geweest 
is » zoals S tandaer t he t in zijn dichter
lijke inleiding tot de groen gekafte ka-
taloog van deze brusselse tentoonstel
ling treffend formuleert . Voor het door
snee publ iek heeft da t misschien min
der belang, voor de specialist te meer . 
Dat verklaar t wellicht waa rom het 
werk van Van Hecke onbegrepen is, 
men waardeer t er de kolorist ische ver
fijning niet van, waarschi jnl i jk omda t 
men afgeschrikt word t door de geslo
tenheid en steeds weerkerende , embrio-
naire vervormingen, die Van Hecke 
stellig klasseren bij de post-expressio-
nisten. Enkele werkjes uit 1947 en later 
tonen overduideli jk aan dat Van Hecke 
bij de expressionist ische r icht ing te re
kenen is. In die ti jd echter had hij nog 
niet dit raff inement van mater ie en 
kleur onder de knie, da t hij tans heeft 
bereikt , in sommige doeken zelfs m e t 
een waar mees terschap. Het hoeft t rou
wens niet te verwonderen da t Van He
cke soms de abs t rak t i e benader t , om
dat zoals we al schreven, de lijn bij 
hem bi jkomstig is. In deze tijd van her
waarder ing van de figuratie zal het lou
ter toeval zijn dat Van Hecke naar de 
schetsmatig aangegeven figuratie gri jpt . 

waa r hij een ti jdlang abs t raherend te 
werk ging. Het is er eigenlijk alt i jd ge
weest , Van Hecke heeft zich van in zijn 
r i jpe j a ren steeds bewogen tussen het 
vaag figuratieve en het quasi-abstrakte . 
Het is bij h e m organisch gegroeid, wars 
van mode. Van Hecke doet geen toege
vingen, hij blijft pal op zijn s tuk s taan 
en he t kan hem niet schelen, wa t men 
over hem en zijn werk denkt . Hij gaat 
zijn weg, zonder kompromis . Omdat 
hij alt i jd zo geweest is aanvaard t 
men van h e m dat hij ook vandaag tegen 
de s t room in schildert , zij het dan dat 
de figuratie bij t i jd en wijle om de 
hoek komt kijken. In feite is dat bij 
Van Hecke bijzaak. Hoofdzaak is de 
kleur en de verfijning. En hier is hij 
wel degelijk tegendraads . Het volstaat 
zich de neo-figuratieven, die tans in het 
kader van de Marzott ipri js in het Pa
leis voor Schone Kunsten tentoonstel
len, in her inner ing te roepen om te be
seffen welk een afs tand er tussen de 
mees ten van hen ligt en 'n Van Hecke. 
Het doet bij deze officieel geprezen (en 
gepri jsde) neo-figuratieven toch zo op
pervlakkig, zo vluchtig aan. Zelden ont
waa r t men er echt, gedegen métier , he t 
is alsof ze er vrede mee nemen, voor al
les dekoratief te blijven. Niets daarvan 
bij Van Hecke, die op klein formaat — 
wie weinig verkoopt kan zich de weel
de van grote, dure formaten niet ver
oorloven — de trilling tussen onder- en 
boventonen zoekt en vindt, wiens ma
ter ie nu eens als gepolijst voorkomt 
dan weer vol spanning. 

We bekennen eerlijk dat we het werk 
van deze stille man niet alt i jd begrij
pen doch dat we he t ervaren als de pik-
tura le expressie van een voor tdurende 
worstel ing, een zich steeds herha lende 
barensnood, een scherpe tegenstelling 

tussen de bijna hulpeloos s tarende en 
s taande wezens en het welsprekend, al
les beheersend sober koloriet, gewild 
beperkt en slechts bereikbaar voor wie 
zich vele inspanningen en veel geduld 
getroost . Hier toont Van Hecke zich in 
zijn vrijwillige beperking als meester . 
De invloed van de zeefauna en flora in 
dit werk levert er eveneens 'n sleutel 

toe. Dit natuur-element verklaar t vooral 
het korrelige en de kleurschakeringen 
bij Van Hecke. 

Wc kregen van dil meesterschap de-
zelkle namiddag van ons bezoek aan 
Brussel 's étalagcwijk een bewijs toen 
we enkele ander galerijen bezochten, 
waar « la nouvelle vague surreal iste » 
stri jd scheen te leveren met erkende fi
guratieve waarden, die vooral kommer-
cieel te evalueren zijn. Nergens in deze 
galerijen hebben we maar een benade
ring gezien van Van Hecke's materieel 
en koloristisch meesterschap. Er gaapt 
een kloof tussen deze (burgerli jk veel 
meer e rkende en geëvalueerde) maak
sels en de kunst van de paline, he t 
raadsel en de bewonderenswaardige di
scipline van een Van Heckt . Ware net 
niet dat een kuns tenaar ondanks alles 
toch erkenning van zijn talent zoekt af 
te dwingen we zouden besluiten met 
vast te stellen dat een Van Hecke in de 
Louisalaan niet op zijn plaats is 

R. CORTY. 

Een Fransman over 

DE BELGISCHE ADEL 
Over (Ie schrijver van deze twee « Ca

hiers nobles », die de pittige schuilnaam 
Blaise d'Ostende-a-Arlon heeft gekozen, 
be.staan volgens het brusselse weekblad 
« Pan » heel veel gissingen. Maar nie
mand heeft tot nog toe de « ontdekking » 
gedaan. Trouwens, dit werk dat te Parijs 
•werd uitgegeven en in Zwitserland ge
drukt, staat zo boordevol gegevens over 
een nog altijd al te machtige kaste, dat we 
niets anders kunnen wensen dat de ook 
óns onbekende schrijver onbekend blijft. 

In een beknopte maar prachtige inlei
ding, die veel historisch doorzicht ver
raadt, formuleert de auteur over de adel 
als in onze lijd levende groep een oordeel 
dat niet zo ver afstaat van het oordeel van 
bv. Maurits Coppieters. Hij is zelfs, en o.i. 
heel terecht, voorstander van het stopzet
ten van het verlenen van nieuwe adelti-
téls. Het is bovendien zonder meer arau-
zant, bij hem instemmend het oordeel te 
lezen van ridder de Kessel (in 1886 
reeds !) dat de belgische adel niets anders 
meer is dan een mengsel van echt en vals. 

Het werk zelf is een mijn (zij het dan 
ook, voor wat het opgedolvene betreft, 

geen « goud »-nn|n) van historische gege
vens over de zeer talrijke adellijke fami
lies. We hebben hun aantal niet geteld, 
maar het is /.eer groot. Ovei ieder van 
deze « namen » geeft de .schrijver een kor
tere of langere historische nota. gelukkig 
echter nooit in een zonder meer dorre 
zogezegd wetenschappelijke stijl. Bij alle 
degelijkheid van de gegevens weet hij 
zeer jjiftig te schrijven en hii verzwijgt 
beslist nief wat de « heren j . onaange
naam zal zijn. 

Hef verwonderliik.ste \an ai is dal de 
(parijse) auteur de belgische binnenland
se toestanden zeer goed kent en zeer dui
delijk simpatie heeft voor de houding van 
de Vlaamse gemeenschap ! Zozeer zelfs dat 
dit werk voor de vlaamse politicus een 
uiterst bruikbaar werkinstrument is. Wie 
werkelijk de invloeden van deze groep 
wil kennen, kan dit werk gewoonweg niet 
missen. 

BLAISE D'OSTENDE-a-ARLON, « No-
blesse d'aujourd'hui », (Les Cahiers No-
bles, 31 - .32) Pari.s, 16, rue de Montpen-
sier, 1967. 

In de school voor toegepaste kunst te Wupperta! werd een tentoonstelling geopend, gewijd aan « de kolom », Heel wat deel
nemers hadden zich door grillige lijnen laten inspireren zoals uit onze foto blijkt. Mooi is het nei,maai dan zullen deze ko
lommen in steviger materiaal moeten verwerkt worden dan plastiek, dat zich oveiigens tot ekspozitiemateriaal uitstekend 

leent. 



ra f van hulse: 

ff 
POLDERVOLK" 

De auteur Raf Van Hulse zal menig lezer bekend zijn onder het pseudoniem Do-
mien van Riet velde, auteur van een merkwaardig Oostfrontroitmn « Bloedgroep 
O ». De hoofdonderwijzer Van Hulse, flamingant van in zijn jeugdjaren, bleef ook 
later, toen oorlog en naoorlog hem naar de stad deed verhtdzen, met volk en aar
de van het polderland verbonden. De romans « Toon Avermaete », « Populieren 
in de storm » en « Helena Cambier » getuigen voor een verbondenheid die hij nog 
niet zo lang geleden — begm van dit jaar — als volgt idtdrukte tijdens een lezing: 
« Ik ben ten slotte zelf een plattelandsmens, door vreemde omstandigheden naar 
de stad geblazen, wat mij verplicht te leven tussen stenen gedrochten in plaats 
van in het open veld tussen groen en bomen, wat mij veel liever zou zijn ». 

Het sterkste spreekt deze verbondenheid en dit medeleven met mensen en 
natuur zich uit in « Polderland » dat in 1938 verscheen. Het was een literair de
buut dat heel wat meer belangstelling verdiende dan het in feite kreeg, al heeft 
Lissens n zijn « Vlaamse letterkunde » wél dit eerste werk en niet het latere ver
meld. M'sschien waren de omstandigheden bij het verschijnen van « Poldervolk » 
minder gunstig. Kort voor de oorlog stelde een auteur als Walschap en de school 
van hét psichologisch realisme en de nieuwe zakelijkheid, die rond de jaren der
tig doorbraken, menig verdienstelijk traditioneel werk in de schaduw : den
ken wi] bi] voorbeeld maar aan N.E. Fonteyne, wiens werk na de oorlog pas zijn 
volle appreciatie vond. 

« Poldervolk » was het romandebuu t 
van Raf Van Hulse — en het was in ie
der geval een opmerkeli jk debuut . 
Vooreerst al omwille van het gegeven, 
dat een grote mensenkennis en een rijp 
inzicht in de menselijke verhoudingen 
veronderstelde : kennis en inzicht die 
zelden aangeboren, meestal alleen door 
levenservaring verworven worden. Raf 
Van Hulse was toen ?>5 j aa r : vergele
ken met vele debutanten van nu een ou
dere reeds. Zou daar ook niet de oor
zaak liggen van het grijze en monotone 
elkaar napraten, het zo weinig zeggen
de van veel moderne en modernis t ische 
romanl i tera tuur ' 

Een gebrek aan e rvanng doet die er
varing zoeken bij anderen — en van
daar wellicht dit stereotype en unifor
me tot m het moderne nihilisme toe. 

Regionalisme, provincialisme, heimat-
l i teraluur zijn de dooddoeners waar
mee men de verbondenhied met de na
tuur en de organische maatschappel i j 
ke vormen wil kleineren. Maar van 
Knut Hamsun tot Sjolochow is grote 
kunst vaak he imatkuns t geweest ook 
bij ons • 

Is « Poldervolk » regionalistisch ? 
Wij zouden er op antwoorden : het is 
menselijk, algemeen-menselijk, ook in 
zijn landschap- en volksverbondenheid. 
Want niet de ontworte lde kosmopoliet 
is d*> universele : hij heeft immers een 
waarde verloren die onmisbaar is tot 
de universaliteit. 

« Poldervolk » was in zijn tijd — en 
is nog — een merkwaard ig boek door 
gegevens, stilistische kwaliteit, kompo-
zitorische ui twerking en psichologische 
penetratie- en t ipenngskracht . 

Maar t rachten wij vooreerst het boek 
in het kort samen te vatten. Wannes 
Baeke. die het van klein hout lander tot 
groot polderboer heeft gebracht, heeft 
één kind : een meisje Laura, dat aan 
hals en schouder misvormd is. Zijn 
vrouw stierf bi] de geboorte van het 
kind, dat buiten hem om leeft. Het 
meisje groeit op, bewust van haar fi-
zisch gebrek, met een zeer sensibel g«-
moed en ontvankelijke ziel, intelligent 
en daarom nog meer de pijn van haar 
mismaaktheid aanvoelend. Een onder
wijzer helpt haar bij haar opvoeding, 
wanneer ze aan de kostschool ont
vlucht is. De jeugdvriendschap met een 
jongen, die ze het leven redde, groeit 
uit tot liefde. Bij de nu onderwijzer en 
wisselagent geworden jongen is het 
echter maar schijnliefde : hij wil haa r 
bezitingen om zich van een bedrieglijk 
bankroet te redden. Wanneer hij mis
lukt, pleegt hij zelfmoord. Laura 's va
der verongelukt : zij blijft alleen op de 
hoeve met haar dubbel verdriet nu. 
Haar verbondenheid met de aarde en 
met het erfdeel dat zij bewaren moet , 
haar verantwoordelijkheidsgevoel te
genover de kleine gemeenschap waar
van zij de leiding heeft, de t radi t ie van 
haar geslacht en de nuchtere realiteits
zin van het plat teland : zij houden haa r 
ook in de moeilijkste dagen recht , tot 
tenslotte zij de liefde vindt en het pol-
dergeslacht der Baekes in s tand blijft... 

Centrale figuur in dit boek is de zui
vere figuur van het poldermeisje, gete
kend met een waaracht igheid en een 
ongekunsteldheid, die zo uit het leven 
gegrepen is. E r is tegenover deze figuur 
dan een dubbel , zich opeenvolgend an
tagonisme. Vooreerst de vader-figuur, 
met de verbi t terdheid en de eenzaam
heid van de man die zijn jonge vrouw 
verloor voor een verminkt kind : hij 
simbolizeert de liefdeloosheid uit wrok, 
die tenslot te toch in aanvaarding en 
zelfs in t ro t s zal verkeren, omda t hij 
zijn eigen bloed en aa rd in haa r weer-
vindt. Het word t een bevri jdend nade
ren, da t met de dood voltooid is. De 
tweede Figuur, waarheen haar liefde 
weerloos en onbean twoord gaat is die 
van de onderwijzer-wisselagent Valken
burg : de jeugdvr iendschap die bi j 
haa r liefde wordt , is bij de andere tot 
berekening geworden. Hij groeit uit de 
ban van haar verheffende liefde weg — 
en stort zichzelf in de dood. 

Tegenover elk van deze antagonis ten 
stelt de au teur he t meisje en uit deze 
konfrontat ie rijst het psichologisch 
beeld op van de ene en de andere en 
wordt ook de meisjesziel in haar zui
verheid en met het hoge, s t renge ver-
antwoordel i jkheidsbewustz i jn gete
kend. Evenwichtig in zijn psichologi
sche onderbouw, is dit boek het even
eens in de daaraan beantwoordende 
uitwendige konst rukt ie . Een innerlijk-
harmonische zielkundige temat iek 
krijgt een kompozitor isch equivalent, 
in de harmonie der kons t rukt ie zelf. 
Daarbij komt nog het uitzonderl i jk ver
mogen van de au teur om de figuren in 
hun milieu niet uit de band te doen 
springen : mens en na tuu r zijn in even
wicht evenzeer als men? tegeqover 
mens . Stilistisch is het boek daarenbo
ven rijk genoeg aan poëtisch gevoel en 
aan taalscheppend vermogen, om met 
de beste romans in het genre de verge
lijking te kunnen doors taan . Het psi
chologisch realisme vervalt nergens in 
het na tura l i sme van een werk als Fon-
teynes « Polder » waa rmee Van Hulse 's 
boek bepaalde kenmerken gemeen 
heeft, al ware ' t m a a r de figuur der een
zame polderboer in — o m d a t dit realis
me getekend is met niet te miskennen 
idealistische en romant i sche t rekken. 

Maar wie zal daar in een bezwaar 
zien ? Nergens word t deze romant iek 
een aanhangsel , een tussenvoegsel van 
de auteur , m a a r ze groeit uit de situa
tie zelf, uit de werkel i jkheid die dik
wijls veel romant i scher is dan wij wel 
toegeven willen. 

J.D. 

Raf Van Hulse : « Polderland J>, 
Vlaamse Pockets, Heideland, Hasselt, 
35 f r. 

OUvettiprijs 1967. De vierde artistieke wedstrijd, bekroond met de prijs die ge-
stic/rt wera door en genoemd naar de Italiaanse industrieel Olivetti, werd gewon

nen door mejuffei Annie Palinot. Hierboven : de laureate naast haar"werk, 
« Brons ». 

WAGNER : 

TRISTAN EN ISOLDE 

(D.G.G. m. 136.433 Steieo - 275 
f'-) 

Bi) de intekenaktie van 1966 om
vatte een der kassetten van Dentsche 
Grammophon Gesellschaft de inte
grale uitvoering van Tristan und 
Isolde. De kritiek was eenparig in 
haar lof : deze weergave, opgenomen 
op de Bayieuther Feslspiele in 1966, 
weiiiof alles wat tot dan toe was 
gepresteerd. 

Een zeer gelukkig initiatief kun
nen we dan ook de uitgave noemen 
van deze plaat die een keuze brengt 
uH IVagnei's befaamde opera, van de 
Bayreuther opname. 

Het gaat hier om de voorspelen 
tot het 1ste en 3de bedrijf (meester
lijke simfonische tieurmuziek), het 
beroemde liefdesdnet, de dioom van 
Tristan en Isolde's liefdesdaad. 

In zijn volle lengte gespeeld, ont-
kKimt Wagner niet steeds aan een ze
kere gezwollen langdradigheid; deze 
voortreffelijke bloemlezing brengt 
daarentegen het beste van dit zeer 
giate weik, eens genoemd « de lof
zang op de dood ». 

Volgende eeistetangsartisten staan 
in, met het Oikest der Bayieuther 
Festspiele onder leiding van Karl 
Bölim, voor een onberispelijke weer
gave : Birgit Nilsson (Isolde); Chris-
ta Ludwig (Brangdne), Wolfgang 
Windgassen (Tristan) en Ebeihaid 
Waechter (Kurwenal). 

FONOPLATEN 

RUBRIEK 
HAYDN : 
DE VIER JAARGETIJDEN 

(D.G.G. nr. SKL 940-42 Stereo -
675 fr.) 

De tntekenaktie van 1967, die 
hopt tot 15 januari werd reeds vroe
ger in dit blad aangekondigd. Een 
der kassetten willen we nu meer in 
detail bespreken : het simpatieke 
oratorium van Haydn, dat naast 
« Die Schöpfung > steeds een grote 
bijval heeft gekend. 

Aan dit werk (eerder een cyklus 
van vier kantates, een voor elk jaar
getijde) werkte Haydn (1732-1809) 
van 1798 tot 1801. Veel vrienden wa
ren van oordeel, dat deze arbeid die 
onmiddellijk na « De Schepping > 
werd aangevat, oorzaak was van over
vermoeidheid die uiteindelijk leidde 
tot de dood. 

De meester zelf was niet te spre
ken over de soms ^onmogelijke tek
sten die hij op muziek moest zetten. 
Toch is deze worsteling niet zicht
baar gebleven in de schilderachtige 
taferelen van dit loflied op de na
tuur. Hanne de boeredochter (Gun-
dula Janowitz), Lukas de jonge boer 
(Peter Schreier) en de oudere Simon 
(Marti Talvela) bezingen de lente, 
de zomer (met het prachtige onweer), 
de herfst en de winter in rijke melo
dieën. Terwijl orkest (Wiener Sym-
plfoniker ander leiding van Karl 
Bohm) en koor (de Wiener Singve-
rein) in pittoreske details (de leeu
werik, de jachtscènes) of machtige sa
menzang (Komm, holder Lenz, en het 
indrukwekkend slotkoor) afwisselen. 

De pittige volkse liederen, zoals 
van de spinnende vrouwen, maken 
het geheel ten slotte tot een subliem-
eenvoudige schepping van de veel
zijdige rijpe Haydn. 

De normale prijs van deze kassetle 
(1.185 fr.) ligt merkbaar hoger. De 
uitstekende verzorging, o.m. met een 
rijk geïllustreerd tekstboek, maakt zr \ 
tot een prachtgeschenk. 

STEF. 
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TV-TV TV TV TV -TV TV TV TV-TV-
stijl. Bevriend met kineast 
Marcel Came schreef hij dia
logen voor diens film wat voor 
beiden een sukses werd. Pas 
na de oorlog heeft het grote 
publiek de dichter Prévert 
werkelijk ontdekt : zijn bundel 
«Paroles» vond in 1946 enorme 
weerklank bij de jeugd. «His-
toire » verscheen in '48, «Spec
tacle » in 1951. Meerdere van 
zijn gedichten werden op mu
ziek gezet door Joseph Kosma 
sn op plaat vereeuwigd. Prévert 
kiest in zijn poëzie de zijde van 
de gewone mensen en ontziet 
in zijn kritieken noch gezags
dragers, noch rijken noch fa
rizeeërs. Hij drukt zich altijd 
uiterst eenvoudig uit, soms in 

een ietwat kinderlijke taal 
zwemend naar naïviteit, 
maar van diepgang niet versto
ken. Geen wonder dat Prévert 
een sprookje van Hans Christi
an/Andersen koos om voor de 
franse televizie te bewerken : 
Kleine Klaus en grote Klaus. 
Christiane Verger schreef 
hiervoor de muziek, Paul Gri-
maud ontwierp de dckors. In 
de rolverdeling : Maurice Bar
net als kleine Klaus , Roger 
Blin als grote Klaus, Elizabeth 
Wiener speelt de rol van een 
jong meisje, Hubert Deschamp 
die van een koster. Prévert 
zelf had de regie. (Vrijdag 22 
december - 21u05 - Brussel Ne
derlands). 

« Teil huize van Felix: De Boeck » — Brussel Ned , 18 december. 

DE WIND BEWAART 
ZIJN GEHEIM 

Een voortvluchtig moorde
naar verschuilt zich op een 
boerderij in Noord-Engeland 
Hij wordt door de drie kinde
ren \an de boer voor de verre
zen Kristus gehouden, ingevol
ge een misverstand gekorabi-
neerd met de kinderlijke fan-
tazie. De p)olitie omsingelt de 
schuur waarin de man zich be
vindt. De misdadiger geeft 
zich over in plaats van zich 
met zijn revolver een weg door 
het politiekordon te banen. Hij 
u i l immeis niet het riziko ne
men de kinderen te treffen en 
bovendien wil hij hun de illu-
zie niet ontnemen als zou hij 
Kristus zijn. 

Dit orginele gegeven heeft de 
betrekkelijk jonge britse kine
ast Brj'an Forbes (40) ver
werkt in een flink gefilmd 
werkstuk. Bryan Forbes debu
teerde als akteur en vervaar
digde in 1959 zijn eerste be
langrijke film : The angry Si
lence. De speelfilm van zondag
avond kwam tot stand in 1961. 
De rol van éen der kinderen 
wordt gespeeld door Hayley 
Mills, de dochter van de beken
de akteur John Mills. Hayley 
Mills heeft inmiddels verder 
de voetsporen van haar vader 
gevolgd en is opgegroeid tot 
een aktrice met naam. (Zondag 
17 december - 20u40 - Brussel 
Ned.). 

TEN HUIZE VAN 

FELIX DE BOECK 
Annie Van Avermaete, Fons 

Fraeters en Joos Florquin zijn 
in Drogenbos kunstschilder Fe
lix de Boeck gaan opzoeken, de 
schilderende boer of de boe
rende schilder, twee bezighe
den die bij hem zo innig ver
weven zijn, dat men, om het al
lemaal in één term te vatten, 
de Boeck de boer-schilder is 
gaan noemen. Felix de Boeck 
slaapt nog altijd in het bed 
waar hij zeventig jaar geleden 
geboren werd. Dat bed staat 
overigens nog altijd op het ou
derlijk ei f, waai van de paarde-
stal de Boeck's eerste atelier 
werd. De Boeck noemt zichzelf 
bescheiden een zondagsschil-
der. Dit gaat dan zeker op in 

de letterlijke betekenis van het 
woord. Want in de weekdagen 
stond de Boeck op zijn veld, 
's zondags — iedere zondag zo
lang hij al borstelt — kroop 
hij achter zijn schildersezel. De 
boerenstiel leerde de Boeck 
van zijn vader. De geheimen 
van de schilderkunst heeft hij 
op eigen hand Ieren doorgron
den. Felix de Boeck kompo-
neerde éérst traditionele doe
ken, mafer mondde spoedig uit 
in het non-figuratieve. Het re
ligieuze bleef daarbij een do
minerende rol spelen. Ook het 
tema van de geboorte en dood 
loopt als een obsederende 
draad door het oeuvre van de
ze kunstenaar met een steike 
vizionaire scheppingskracht. 
Over zijn eigen werk zegt 
boer-schilder Felix de Boeck 
dat het niet te karakterizeren 
is. Maar, meent hij, als een ar
tiest eerlijk is, dan vindt men 
in zijn werk de volledig uitge
sproken belijdenis van een eer
lijk mens. (Maandag 10 decem
ber - 2Iul5 - Brussel Ned.). 

DE ZAAK DIKSTEEL 

Ook de zevende aflevering 
van deze reeks is een assisen-
zaak, een rekonstruktie uit 
1903. Alles draait rond een zelf
moord. Ditmaat wordt «ok het 
vooronderzoek gerekonstru-
eerd. Roger Depaepe kent als 
ondeizo^'-srechter het klappen 
van de zweep. Al in de zaak 
Peltzer leidde hij het vooron
derzoek. Thieu Croonenberghs 
neemt opnieuw plaats in de 
voorzitterszetel, bijgestaan 
door akteur J. Willekens, Mau-
rits Apers, Bert Champagne en 
René Pauwels. Ook 4 kinderen 
uit een keihard, ongelukkig 
boerengezin worden ten tonele 
gevoerd. Die rollen zijn in han
den van Jan Sergeyssels, Erik 
Maes, Johan Heeren en Bibia-
na Vander Poten. 

De burgemeester (Lode van 
Beek) van het dorp waar de 
zaak zich afspeelt, staat er wat 
versteld bij te kijken en heeft 
slechts één woord : « dat zijn 
toeren ». De buurman (Hugo 
Vandenberghe ) is al niet 
spraakzamer : « absoluut, ik 
was te zat om iets te zien >. En 
de veldwachter vat het alle
maal met zijn achterdochtige 
beroepsmisvorming samen op 

zijn eigen tipische manier : 
« 't is toch komiek ». Dan is er 
nog uiteraard de jury die zich 
liefst over drie verschillende 
versies moet uitspreken; van 
de twee advokaten en van de 
prokureur-generaal. Het dos
sier van de zaak Diksteel werd 
samengesteld door Louis De 
Lentdecker en werd voor de 
T.V. bewerkt door Jan Matter-
ije die ook de regie in handen 
beeft. (Dinsdag 19 december -
20u25 - Brussel Ned.). 

KLEINE KLAUS, 
GROTE KLAUS 

Jacques Prévert is één van 
de meest populaire franse na
oorlogse dichters. Aanvankelijk 
maakte hij deel uit van de des
tijds in de mode zijnde surre
alistische beweging, maar vond 
later een meer persoonlijke 

Op de Vlaamse TV 
ZATERDAG 16 DECEMBER 
16 00 VolksuriEversJteit — 18 55 Zonc^ 
mannetje — 19 00 Flipper 6ëe att 
De ongewenste gast —- 19 25 Auto rama 
— fi^ 52 MededeJingen - Hier spreekt 
men Nederlands — 20 00 TV-nieuws — 
20 25 De tuosoof von Hagem Zevende 
ot levenng — 21 05 ^ Canzonissinna — 
22 05 Echo — 22 35 Geheime op
dracht 6e af i De lospfijs — 23 25 : 
TV-meuws 

ZONDAG 17 DECEMBER 
n 00 Euchortstieviering — 14 00 Voor 
boer en tuinder — 14 30 ' De zoon van 
de Sahara Se en laotste ot leveftng — 
14 45 . Tienerk lanken — 15 10 Roveflo, 
romant iek en Wogner, toeristische docu
menta i re — 15 40 Btnnen en bui ten — 
17 15 * Operaconcert — 18 25 Klem, 
kleiiTk k leuter t ie — >8 45 : Piste Vartete-
programma — 19 30 : Liefde onder het 
dak 5e oU : Het veriaardogsgeschenk 
— 19 55 . Mededelingen — 20 00 : T V -
nieuws — 2 0 1 5 Sportweekend — 20 4 0 : 
Speelfilm * De wind bewaard z i jn geheim 
Fomiltefttm van Brian Forbes met Hailey 
Mi l ls, Bernard Lee en A lan Botes — 
22 05 : Premiere Magazine — 22 55 : 
TV-nieuws 

MAANDAG 18 DECEMBER 
18 55 Zandmannet ie — 19 00 Hobo, 
de kleine zwerver 25e aft De bri l — 
19 25 • Jonger don )e denkt — 19 52 : 
Mededelingen - De Weermon — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 De vluchtel ing 21 e 
o f l - De danspart i ] — 21 T5 . Ten huize 
van de schilder Felix De Boeck — 22 05 : 
Gastprogramma De Kathol ieke gedachte 
en act ie — 22 35 : TV-nieuws 

DINSDAG 19 DECEMBER 
18 55 • Zandmannet ie — 19 00 • Tie
nerklanken — 19 35 . Kwart-Eef ie — 
19 52 , Mededel ingen - Hier spreekt 
men Nedericnds — 20 00 . TV-nieuws 
— 2 0 25 : Beschuldigde, =ta op ' De 
zaok Diksteel — 21 55 Medium — 
22 35 TV-nieuws 

WOENSDAG 20 DECEMBER 
15 00 . Televisum — 18 55 ; Zandman

net ie — 19 00 . Geknipt — 19 25 : Arena 
— 19 52 - Mededelingen - De Weerman 
— 20 00 TV nieuws — 20 25 . Kru i 
sende woordefï — 2&55 i Ponoramo — 

Kleine Klaus en grote Klaus » — Brussel Ned., 22 december. 

22 05 • Gastprogramma Het vrije woord 
— 22 35 : TV-nieuws 

DONDERDAG 21 DECEMBER 
16 30 Tiny ïe o f l Tiny helpt moeder 
— t6 35 Twee vleugels Avonturenf i lm 
— 18 55 Zandmannet ie — 19 00 : 
Zorro {15e a f l ) — 19 25 Ttenerkianken 
— 19 52 Mededeltngen - Hier spreekt 
men Nederlands — 20 00 TV nieuws 
— 20 25 Sherlock-Holmes Zesde a f l e 
vering De zes Napoleons — 21 15 : 
Festival vor\ Vlaanderen Een avond ooft 
het Hot van Boergondie (deei 2) — 
21 45 r Premiere — 22 15 TV-nieuws. 

VRIJDAG 22 DECEMBER 
16 30 • Tiny 2e of! : Tinv in de bergen 
— 16 35 Tienerklanken — 17 20 Fin
land vondoag, documentaire — 18 55 ; 
Zandmannet ie — \9 00 Filmmuseum 
van de schaterlach Tuinieren, met Snub 
Pollard — 19 10 Ziet u er wat in ? 
— 19 35 Zoekl icht — 19 52 • Med«:de-
(ingen — 20 00 . TV-nieuws — 20 25 : 
Die goede ouoe t i |d Een amusementspro
g ramma m de oude sti j l vanui t het Ci ty 
Va-ieties Thootre te Leeds — 21 05 : 
Klem eKlaus en grote Klaus TV spel 
door iocques Prévert — 22 15 TV-
nieuws — 22 20 : Waarheen met d * 
Televisie ^ Documentaire van de Amer i 
kaanse TV. 

Onze selektie 
ZATERDAG 16 DECEMBER 
17.30 BRUSSEL NED. 

ABU SIMBEL 
Reportage over de werken om de 
rotstempels van A b u Simbel van 
overspoelmg door het Ni | lwater 
te redden 
22 05 BRUSSEL NED. 
ECHO 

ZONDAG 17 DECEMBER 
16.45 BRUSSEL NEO. 
RAVELLO, ROMANTIEK EN WAGNER 
Toeristische dokumentaire van Italo 
de Feo over hef schilderachtige 
Italiaanse stadje waar Richard Wag
ner in 1880 zi |n lusthof van K l ing-
sor uit Parsifal ontdekte. 
20.40 BRUSSa NEO. 
DE WIND BEWAART ZIJN GEHEIM 
Famil ief i lm van Brian Forbes. 

20 45 FRANKRIJK I 
LOLA 

Film van Jacque Demy, met Anouk 
Aimée. 

MAANDAG 18 DECEMBER 
21 15 BRUSSEL NED. 
TEN HUIZE V A N FELIX DE BOECK 

DINSDAG 19 DECEMBER 
20.25 BRUSSEL NED. 
BESCHULDIGDE, STA OP ! 

De zaak Diksteel. 

Rekonstruktie van een ophefmakend 

proces uit de vor ige eeuw. 
20.40 NEDERLAND l 
MUITERIJ OP DE CAINE 
TV-spel. 

WOENSDAG 20 DECEMBER 
21 00 NEDERLAND I 

DIE NACHT.. . 
Film 
20.45 NEDERLAND II 
INDIANEN UIT DE HOGE BERGEN 
Film 
21.00 NEDERLAND II 
YIN YANG 
Programma voor de jongeren. 

DONDERDAG 21 DECEMBER 
20 30 BRUSSEL FRANS 
RUE DES PRAIRIES 
Film van Denys de la Patell ière. 
20 20 NEDERLAND tl 
THE MESSIAH 
Handel 
VRIJDAG 22 DECEMBER 
20 25 BRUSSEL NED. 
DtE GOEDE OUDE TIJD 
Een amuzementsprogramma in de 
oude st i | l . 
2J.05 BRUSSEL NED. 
KLEINE KLAUS EN GROTE KLAUS 
TV-spel door Jacques Prévert naar 
het ge l i jknamig sprookje van Hans 
Christian Andersen 
21 40 NEDERLAND I 
MIES EN SCENE 
Gevarieerd aktueel programma. 
20.20 FRANKRIJK I 
PANORAMA 
met Francois Ghalais in Vietnam. 
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RECHTZETTING 

We hebben ons vei'leden 
iVéek deerlijk vergist, en we 
haasten ons daarvoor onze ver
ontschuldigingen aan te bieden 
len de zaken recht te zetten. 

Verkeerd ingelicht schreven 
•we dat de Belgische Voetbal-
ibond in beroep zou gegaan 
aijn tegen de uitspraak van de 
jechtbank betreffende zijn ge-
•ding met de heer Lantsoght. U 
'herinnert zich dat de bond ge
straft werd, omdat hij op de 
^gewone, maar volgens de recht
bank niet ortodokse manier, 
deze breydelzoon een straf had 
opgelegd. 

Welnu, het blijkt nu dat de 
bond niet in beroep ging, maar 
integendeel de rechterlijke 
« swing » sportief inkasseerde. 
En de heer Lantsoght in eer 
herstelde. 

Wat er nu verder zal gebeu
ren met diens klub, Cercle 
Brugge, blijft een vraagteken. 
Gaat zij op haar beurt een pro
ces inspannen tegen de bond ? 
Schadevergoeding vragen ? 
Herstel in eerste afdeling, 
waaruit zij verwezen werd toen 
haar ondervoorzitter door de 
bond 'gestraft werd, en voor de
zelfde « feiten » ? We zijn wer
kelijk benieuwd, omdat zaken 

,.als deze nogal eens een « ern-
I stig precedent » vormen. 

PROFICIAT 
De jury — België is blijk

baar een land dat met jury's 
aan elkaar hangt — belast met 
het toekennen van de nationa
le trofee voor sportverdienste, 
heeft vergaderd en gesproken. 
De trofee wordt toegekend aan 
Merckx en Bracke. Twee Vla
mingen die men gerust in het 

Frans aanspreken kan. Op en 
top Belgen dus. Maar daar 
gaat het hier niet om. 

De jury heeft twee beroeps
mensen gekozen. In normale 
omstandigheden zouden wij 
daarmee niet akkoord gaan, en 
zouden wij pleiten voor toeken
ning van die trofee aan werke
lijke sportbeoefenaars. Wij 
denken hier nog maar aan de 
gehandikapten, die toch ook 
wereld- en olimpische titels be
halen. 

Deze keer vinden wij het 
goed dat men de prijs toekent 
aap de tw,ee koereurs. Niet zo
zeer omdat zij wereldkampi
oen en wereldrekordhouder 
zijn, want dat interesseert ons 
werkelijk bitter weinig. 

Wél omdat zij die titels be
haalden zonder stimulerende 
middelen te hebben gebruikt. 
Omdat zij daardoor veel meer 
hebben gedaan in de strijd te
gen de doping dan alle kom
missies en vergaderingen en ju-
rys samen. Daarom had men er 
voor ons part ook Sercu en 
Proost en zelfs « ouwe » Van 
Looy mogen bijnemen. Onze 
top-renners hebben hun natio
nale trofee verdiend, voor ons 
part niet als wielrenner, maar 
als anti-dopingkampioen. 

ONSCHULDIG 
Jacques Lecoq schreef in 

zijn « Sport » een knap stukje, 
waaruit wij hier de voornaam
ste puntjes overnemen willen. 

Het gaat over Roger Riviere, 
de man die uurrekordhouder 
was voor Bracke. De man ook 
die onlangs bekende (die be
kentenis wordt nu zeer begrij
pelijk) dat hij bij het vestigen 
van zijn uurrekord « gepakt » 
had. De" man tenslotte die zijn 

sportcarrière gebroken zag 
door een vreselijke val tijdens 
de Ronde. Onlangs ois Rivière 
door een rechtbank ( licht ) 
veroordeeld wegens het ge
bruik van verdovende mid
delen. Hier en daar in de 
pers kon men tussen de re
gels lezen dat hij, net als som
mige andere oud-renners, het 
« slikken » niet had kunnen la
ten na het opbergen van de 
fiets. Dat het hier dus ging om 
een dopingsgeval met « terug
werkende kracht ». 

Dat is helemaal niet het ge
val. Men moet weten dat Ro
ger onverdraaglijke pijnen in 
de wervelkolom lijdt, steeds in
gevolge zijn val. Hij is trou
wens voor 80 % invalide. Een 
wrak. En het is gewoon om de
ze pijnen te stillen dat hij zijn 
toevlucht heeft genomen tot 
verdovende middelen. Dage
lijks vijfmaal de maximumdo-
zis. Om zich dergelijke hoeveel
heden te kunnen aanschaffen, 
ging hij bij verschillende dok
ters tegelijk. Het is op die ma
nier dat hij tenslotte met het 
gerecht in aanraking kwam. 

Hier gaat het dus niet om 
een sportdrama, tenminste niet 
direkt, maar om een vreselijke 
algemeen-menselijke tragedie. 

Lecoq deed er goed aan hier 
eens op te wijzen. De sport is 
al dikwijls genoeg schuldig, 
zonder dat we haar nog verwij
ten moeten maken warmeer ze 
het niet verdient. 

WELK VOETBAL ? 
Men vraagt ons wel eens : 

wie vindt ge nu de beste ploeg, 
Anderlecht of Standard ? 

Voor ons persoonlijk is er 
geen twijfeL In alle opzichten 
vinden wij de Brusselaars de 
besten. 

En toch, Anderlecht is weer
al gewipt uit de Europabeker, 
weeral, zo denken wij, omdat 
het even de armen liet zakken, 
gedurende tien minuutjes 
maar. Standard, uiteraard met 
minder middelen, heeft Aber
deen eruit gespeeld en een 
britse ploeg de weg versperren 
blijtt toch altijd een haclielij-
ke onderneming. Tijdens de 
eerste wedstrijd liep Standard 
drie doelpunten uit, en in 
Schotland heeft het met man 
en macht gevochten om die 
voorsprong te bewaren. En het 
is gelukt. 

Anderlecht ligt eruit, Stan-
daid blijft erin Zij hel dan in 

een andere europese kompeti
tie. 

Het wijst er alleszins op dat 
speltechnische kwaliteiten al
leen niet volstaan om kompe
tities als die der landskampi
oenen of der bekerhouders te 
winnen. Dat is trouwens al her
haaldelijk bewezen. 

Wat het nu uiteindelijk zal 
halen bij het publiek, het 
traaie, vloeiende en technische 
hoogstaande spel of de hard
nekkige, nooit afgevende strijd, 
in ons geval het voetbal op zijn 
Anderlechts of het voetbal op 
zijn Luiks, blijft toch nog een 
open vraag. Wij tippen op het 
eerste. 

Tegen vele pronostieken in en ondanks zijn eigen pessimistische 
voorspelling wist Van Danime beslag te leggen op de nationale ti
tel veldrijden. Erik De Vlaemynck toonde zich geen sportief ver

liezer... 

DE "KROOS'' 
Het schijnt dat er mensen zijn die 

ei zich ovei verwonderen dat tn elk 
nationaal sportkomitee, in elke se
rieuze — tiiteraaid — sportbond, in 
elk olitnpisch hmittce en vooial op 
elke natte vie)ing van een van die 
oiganismen een paar < kerstbomen > 
van « den troep » zitten. Heivel, dat 
komt simpel-weg omdat de sabel- en 
maö\)lleslepers van ons leger (waakt) 
niet alleen zo'n joviale, sociaal-voe
lende en vlotte jongens zijn, maar 
daarenboven sportief tot in de toppen 
van hun dekoraties. Men kan ze ge
woon niet missen als men iets mm of 
meel deftig xvil versieren. 

M'i/ xreten dat al lang. Van toen 
XVI] soldaat waien al. Van onze koips-
oversle. Dat xras \yok zo'n super-spor
tief man. Specialist in roulette, pit
jes-bak, tiekbiljaike, auto's kapotrij-
den en haidschiecuwen. 

A'a vele jaien studie liad hij vast
gesteld dat zijn soldaten 's avonds 
diku ijh zat waien. En 's moigens nog. 

Ge moet weten, dit verhaal is al 
oud. Tegenuooidig, met die opvoe-
dmgsofficieten en Milac en zo, is het 
gedaan met dat zat-zijn. Maar zoals 
gezegd, in onze tijd bestond dat tivg. 

Zat zijn is al niet schoon, maar als, 
zoals de majoor vaststelde, de dienst 
daaionder leed, werd het dubbel erg. 
s Avonds hadden wij wel een grote 
muil en we konden het goed ekspli-

keien aan de eerste piet of aan de kap
per als zve naar de elfurenmis moes
ten, maar als het erop aankwam een 
uur of vijf zes op onze buik door 
plassen en water en slijk te kruipen, 
dan hadden xvij net « floeren > 6e-
neii. Om een en ander te verbeteren 
had de majoor de remedie gevonden. 

Op een goeie inoigen, na de vlug-
gegroet wanneer iedereen veronder
steld xverd luakker te zijn, de majoor 
inbegiepen, maisjeeide hij met stick 
en getten in kiijgshaftige pas voor 
zijn bataljon om « in de vlomsg » 
een Sjjcech af te steken in dezer i\)e-
ge : 

« Vanaf vaiidaak — stond er op 
zijn papicike — moet allemaal sol
daat alle moigen ne « kioos > loop 
van cinq kilomèties om goe wakker 
te zijn en asum te krijk. De ierste 
kiijk iedei keer één dak permission, 
de lest vier daak koeke. Alle onder
officier beJialve naluuilaaik esempt 
de set vice zal meeloop, en oek alle 
\)fficier. En ik oek. Waai begin mor-
gend >. 

Il'flt xcij moesten doen, was ons al 
ver gelijk — de crots luas in ieder 
geval tegen de goesting — maar we 
u-aien benieuxcd om de korpsoveiste 
te zien lopen. 

Ge moet xreten, dat xcas nog een 
officier van het echte ras. Een vent 
lijk een boom met een buik lijk een 
ton. Het xt'as tiouxvens een Ion. Ver

steld met een hele leeks dekoraties. 
Hij xuas al lang in dienst, moet ge 
weten. Alle dagen van elf tbt vijf in 
de kazerne, weikte hij van elf tot 
txvaalf en van viei tot vijf. Dat vol
stond luiinschoots om iedereen te 
doen draven lijk afgeiiihte hondjes, 
schichtig door het woeste gebrul dat 
heel de kazerne vulde. De andere 
uien vulde de majoor met het ledigen 
van glazen. Maar de gemoedelijke 
rust, zo eigen aan de belze kazernes, 
keelde pas terug xcanneer de majoor 
de pc^}it uitreed, begroet door de te 
xvapen geijlde xvacht met gepiezen-
teerd geweer en achternagexuuifd 
dooi de zoete klaiionlonen van « de 
kolonel moet... >. 

's Avonds kwam hij nog dikwijls 
teiug om met zijn officieren een 
dl ink te plegen, maar xianneer hij 
dan lond txvee diie uur de pooit uit-
kroop, moest de klaiiyjn niet spelen 
van de kolonel die moet... (^^'e kun
nen dat lelijk xvoord hier toch niet 
neerschrijven, hé zeg). Dan xvas het 
dikwijls al gehemd. 

Enfin, de morgen van de eerste 
cross was hij op post bij de vlagge-
groet, in de voorgeschieven kledij, 
met hoge schoenen en korte bi\)ek, 
bengelend ergens onder zijn ton. Als 
eerste liep hij de poort uit, aan het 
hoofd van zijn zuchtend bataljon, de 
neus hoog in de wind, diep ademend, 
dartel als een veulen, gelukkig om de 
frisheid van de morgen. Helaas, tien 
meter verder ging zijn veter los. Hij 
deed de soldaten teken verder te lo
pen, maar heel de staf bleef in ont

roerende tiVuw rond hem geschaard, 
tot de sergeant-foerier van de staf-
kompagnie de veter had vastgemaakt. 
Dun ging het weer vooruit, maar xveer 
voor niet lang, want nu zat er een 
steentje in zijn schoen. Na de korte 
vttdeilandslievende plechtigheid tij
dens dewelke het steentje verwijderd 
xieid, xueid de start gegeven voor een 
nieuxce stoi inloop van dei tig meter. 
Dan xveid even Jialt gehouden om 
de SJ, chef x>an de operaties van het 
bataljon, ^e te laten de bril van de 
majoor af te kuisen. 

Maar de majoor heeft de < hoos > 
uitgelopen. Toen xcij, opgetuigd met 
geweer en helm en rugzak, de poort 
uitmaisjeerden naar hel oefenterrein, 
kwam hij bleek, met knikkende 
knieën en beide handen op het hart 
gedrukt, maar aan het hoofd van zijn 
tioinve staf, de kazernekoer ophuppe
len. Hi] was niet de laatste, heel de 
staf xvas achter hem en allen hebben 
nadien aan de bar waarheidsgetrouw 
getuigd dat zij, hoexvel jonger. « ont 
eu peine a Ie suixn^e >. 

Die dag heeft hij nog eigenhandig 
een dagelijks order uitgedacht en 
uitgevaauhgd. Daarin stond te lezen 
dat vooitaan « al oficiers ouder als 
veeitig jaren vrij zijn van veldlopen. 
Al jongeren oficiers zal verder mee
gelopen >. 

Heivel, sedeitdien veuuondert het 
ons niet dat die officieren in die 
spoitkomitees zetelen. Zij zijn daar 
de < right men t>n the light place ». 
Onze majoor heeft het ons eens en 
voorgoed bewezen. 



NOG NIET DAT 
Zondag werd te Opwijk het 

kampioenschap van België 
veldrijden betwist. Tegelijk 
voor beroepsrenners en lief
hebbers. 

Het is een mooie wedstrijd 
geworden, tot op het ogenblik 
dat Erik de Vlaeminck, na een 
valpartij waarbij zijn fiets be
schadigd werd, zijn « schup af-
kuiste », volgens de meestcn 
toch wel een beetje te rap. 
Maar dat is zijn zaak. Vanaf 
dat ogenblik waren er voor Al
bert van Damme geen proble
men meer en hij won, zoals 
dat heet, op zijn één been. 

Goede koers dus, maar iets 
had toch beter kunnen zijn en 
dat is de organizatie, vooral 
in de omgeving van « den arri-
vee ». Zodra van Damme toe
gekomen was, stroomden zijn 
supporters van alle kanten toe, 
met reporters en fotografen en 
al die mensen hinderden ge
weldig de gedubbelde renners 
die nog een rondje door Gods 
vrije natuur wilden rijden. 

Wel is dat bij veldrijden niet 
zo heel gevaarlijk, omdat de 
renners niet zo snel rijden en 
omdat er geen dichte peletons 
voorbij suizen, maar toch. Het 
ontsiert daarbij de wedstrijd. 
Tegen volgende keer zullen de 
mannen van Opwijk d'r wel 
raad mee weten. 

LE MARIAGE 

Verleden week zijn Eddy 
Merckx en Claudine Acou man 
en vrouw geworden. Wij wen
sen dat zij heel lang gelukkig 
mogen zijn samen. 

De pers — begrijpelijk — 
heeft veel aandacht besteed 
aan dat huwelijk, en dat werd 
door de overgrote meerderheid 
van de lezers van haar ver
wacht. Ook de T.V. heeft ons 
enkele opnamen van de huwe
lijksplechtigheid getoond. Ook 
daartegen niet het minste be
zwaar. 

Wat we wel spijtig vinden — 
met een gedeelte van de Vlaam
se pers — is dat zowel op het 
stadhuis als in de kerk alles in 
het fransoos te doen was. Ed
dy en Claudine stammen toch 
allebei uit vlaamse families ? 
Uit welk landsgedeelte is het 
grootste gedeelte van Eddy's 
waarschijnlijk reeds aanzien
lijk fortuin afkomstig ? 

Waar woont de meerderheid 
\an zijn talloze supporters ? 

Heeft hij de vlaamse pers 
wat te verwijten ? 

-Met alle respekt voor de kwa
liteiten van Merckx als wielren
ner, persoonlijk kunnen we 
zijn beslissing de plechtighe
den in het Frans te doen verlo
pen alleen aanzien als een bele
diging aan het adres van de ve
le duizenden kleine vlaamse 
mensen, die zo gul hun pen
ning bijdragen om Eddy rijk 
te maken. Het pleit niet voor 
Merckx (of zijn raadgevers) 
dat hij daar niet aan gedacht 
lieeft. Om geen zwaarüere ver
moedens uit te spreken... 

MOOIE SPORT 

Persoonlijk voelen we maar 
weinig interesse voor « kijk-
sport ». Sport is, naar onze be
scheiden mening, iets dat men 
doen moet. We begrijpen dus 

eigenlijk niet zo best waarom 
sommige mensen van een be
paalde sportklub of -beoefe
naar supporter zijn. En blij
ven. 

We begrijpen nog minder 
waarom de publieke belang
stelling zo overwegend de rich
ting van de wielersport en de 
voetbalsport uitgaat. 

Er zijn toch nog een boel 
minstens even mooie « kijk-
sporten ». 

Zo zagen we te Antwerpen 
twee volleybalwedstrijden, van 
de Brabo-jongens en van de 
V.O.G.-dames, met weinig pu
blieke belangstelling in verge
lijking met de massa's rond 
voetbalvelden en wielerbanen. 

Toch hebben wij de indruk 
dat deze sport ook in ons land 
stilaan populair wordt. De T.V. 
heeft er beslist goed aan ge
daan de twee wedstrijden 
waarvan sprake uit te zenden. 
Volleybal is het waard, dat er 
propaganda voor gevoerd 
wordt. Het is een fijne sport en 
zo denken we, zeer heilzaam. 

Grolt Vibt: 
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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 

Voor de eerste maai te Brussel 

DIVO-CASH AND CARRY 
Ein. 1. VERVAECKE 

Specialist van de Verkoop aan partikulieren van 
Diepyriesprodukten 

( + dan 300 artikels) • Voedingswaren, Textiel, Onderhoudsprodukten (-f dan 250 ar t i 
kels) aan CROOTHANDELSPRIJS. U verdient minsten 20 a 40 % op de total i tei t van de 
produkten die U rechtstreeks koopt in onze stapelhuizen CASH A N D CARRY. 
Ziehier enkele voorbeelden : , , 

VOORUWEINDEJAARSFEESTEN ( v a n l 5 t o t 3 1 december 1967) 

Bij aankoop van 
4 pakken groenten 

FRIMA 

2 0 % o 
vermindering 
+ GRATIS 

1 pak fishsticks 
FRIMA 

Runds-, Kalfs-, 
Varkens-, Paarden- en 

Schapenvlees tot 

20% 
goedkoper dan de 

normale winkelprijzén. 

STERNBRAU 
Duits luxe-bier 

40 flessen 270 fr 

- 2 0 % = 216 f r 
+ 20 flessen GRATIS 
60 flessen voor 216 fr 

+ 2 glazen gratis 
Sternbrau 

D I V O - C A S H A N D C A R R Y (begin autostrade Brussel-Oostende) 
Noordkustlaan 10, Groot-Bijgaarden - Tei (02)27.43.47 (5 lijnen) 

Grote Parking - Gezien het groot succes is de CASH A N D CARRY open iedere dag van 
9 tot 18 u., 's woensdags van 9 tot 21 u. en 's zaterdags van 9 tot 19 u. 

Koop uw diepvriezer of koelkast bi j ons aan 15 % van zi jn waarde en het saldo af te 
korten door afname van produkten. W i j bedienen reeds meer dan 20.000 kiiënten ten 
huize met onze reeds bestaande distributiedienst. 

Vraag ons een dokumentatie zonder verbintenis. 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering D D C \ # C T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K t V t T 
in gephosfateerde staalplaat. O ' ^ D Q A 
Zeer lichte bediening. Z O U » O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

l E U R C L O O 
A. JEURlSSEN-CLOOSTERMANS & ZONEN 

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

OB JOe 

Belangrijke Firma 
ui t de Denderstreek 

VRAAGT voor 
onmiddellijke indiensttreding 

- 1 Zelfstandige vertegenwoordiger 
voor de verkoop van gereedschappen 
(Elektro-werktuigen) voor hout- en bouw
bedrijven. 

W i j VERLANGEN : 
• niet ouder dan 35 jaar 
- ervaring. 

- 1 Hoofdmagazijnier 
met ervaring en elementaire kennis van 
algemene ijzerwaren - gereedschappen -
elektro-apparaten - huisraad - sanitair -
bouw- en meubelbeslag. 

Deze betrekkingen zijn stabiel en degelijk bezoldigd. Schrijven met 
vermelding van levensloop en gedane studiën, eventueel met ge-
v/enste wedde, aan bureel van blad onder nummer 1968. 

Gevraagd : 

TIJDELIJKE HULP 
OP HET V.U.-SEKRETARÏAAT 

i.v.m. de abonnementenslag. 

• 
Z I C H WENDEN : 
V.U.-SEKRETARIAAT 

^ Lemonnierlaan 82, Brussel 1 . Tel . (02)11.82.16 

• 
Bil l i jke vergoeding. 

Aktieve V.U.-afdelingen 
uit de prov. Antwerpen, Limburg en Brabant, die GELD 
nodig hebben - en ook bereid zi jn er iets voor te presteren 
(geen verzekeringen, koff ie, kalenders of kitsch-voorwer-
pen !) : schrijven naar « W i j » onder letters R.8 
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PERS 
ter Van Offelen zich afmaakte van de Hm. 
burgse problemen bij de interpellatie Jo-
rissen hierover. 

« De interpellatie Jorissen (V.ü.) in de 
senaat tot de ministers van Ekonomische 
Zaken en Openbare Werken was er een 
van de harde soort. Het ging om de rekon-
versie van Limburg die volgens de inter-
pellant, daarin bijgevallen door sprekers 
van andere partijen (wat zeldzaam is als 
het om een V.lT.-inferpellatie gaat) aan de 
wazige en zeer magere kant is. Minister 
Van Offelen beloofde echter plechtig dat 
er voorlopig geen afdankingen in de lim-
bargse mijnen zouden gebeuren en ver
strekte cijfers over reeds toegestane ves
tigingen, waarvan de omvang echter zeer 
gering is vergeleken met wat reeds in het 
zelfde tijd.sbestek in Wallonië werd ver
wezenlijkt », 

VAN DE V.U.-LEIDING 
BAZISDOKUMENT 

De inteipellatie van senator .Torissen over de ekonomische omschakeling van 
de Maasstreek groeide uit tot een bazisdokument over de ekonomische toestand in 
Limburg en over de omscbakelingspolitiek van de minister van Kkonomische Zaken. 
De rede werd gestencild, ^^'ie een eksemplaar wenst, kan schrijsen naar ons sekra-
tariaal, Lenionnierlaan 82, lïrussel I. 

KADERBLAD 
Er vveze even herinnerd aan de hernieuwing van het \'.U.-kadeiblad. Noor 196S • 

80 fr.; kaft 105 fr.: voor 1967-1968, met kaft : 185 fr. 
Storten op prk. 1476.97 van \zv,d. Volksunie, Brussel L 

De afwezigheid van een voldoende 
meerderheid bij het stemmen van de 
rijk.sbesroting deed een aantal bladen nog 
eens de doeltreffendheden en kwalen van 
het parlement stellen. Ondertussen is het 
debat o\er de stroomversnelling in B.S.P. 
en de steeds duidelijker ruk naar het fe
deralisme een schrijfonderwerp geweest 
waaraan vele skribenten zich konden ver
zadigen, of zichzelf o\ertuigen van hun 
gelijk. 

D S GAZET VAN A N T W E R P E N 

Na het absenteïsme in de kamer nog
maals te hebben aangeklaagd bij de meer
derheid, gaf G.v.A. ruiterlijk toe dat het 
bü de oppozitie vooral de B.S.P. is die 
verstek laat. We hebben ogenblikken ge
had vorige week in de kamer dat de V.U. 
de volstrekte meerderheid had ! Maar de 
kwaal zit dieper dan het absenteïsme. 

* Jlaar bij wie ligt de schuld daarvoor ? 
In de allereerste plaats bij de kamerleden 
zelf. Bij hen, die de tribune van de kamer 
misbruiken om onderdanige verzuchtin
gen aan het adres van de regering te ko
men uiten of die er hun lokale belangen 
kamen verdedigen. Bij hen, die kritiek uit
brengen en voorstellen doen, doch vrede 
nemen met een ontwijkend antwoord, als 
dat er nog komt. Ook bij de regering, die 
sinds jaren geen behoorlijke inspanning 
meer doet om sprekers te beantwoorden, 
zoöra die klaar zijn. Men wacht liever een 
weekje, om dan alle antwoorden achter 
elkaar te geven, met de ene blik op het 
papier en de andere op de klok. De rege
ringen kunnen dit staaltje van feitelijk 
misprijzen jegens het pai-Jement wegge
ven, omdat zij bij ervaring weten, dat het 
parlement toch nooit reageert. Dus ligt 
ook hiervoor de fout weer bij de parle
mentsleden zelf ». 

LE MATIN 

De Waalse prof. Périn, kamerlid, had de 
Vlaamse C.VJP. rond de kwestie Straats
burg gezegd « dit is een logisch gevolg 
van de unitaire staat, kies nu eindelijk 
eens het federalisme als hét middel voor 
de normalizering van het vlaamse land ». 
Maar « Le Matin » schrikt omdat niemand 
hem afdoende ging aanvallen. Waar is « le 
dernier carré » ? 

« Het is ondenkbaar dat franstaligen die 
in Amsterdam zijn geïmmigreerd hijvoor-
heei'd van de Hollandse staat franstalige 
scholen zouden gaan eisen. Het is even 
ondenkbaar dat de talrijke Italianen en 
Spanjaarden die in Duitsland zijn geïm
migreerd van de duitse staat Italiaans of 
spaans onderwijs zouden eisen... ». 

Zo spreekt Perin en niemand antwoordt 
daarop. Want wij kunnen de uitroep van 
de h. Gillet (P.V.V.) niet als een antwoord 
beschouwen : « Het is schandalig wat u 
zegt », of van de C.V.P.-er Saint Remy : 
« I ' is een provokateur ». 

Als het om schandaal of provokatie 
ging, behoorde men te zeggen waarom ». 

kaar en het overkoepelend geheel lamleg-
gen door hun wederzijds vetorecht. Wie 
in België federalisme zegt, denkt separa
tisme of... hij denkt niet ». 

VOORUIT 

De sneeuw smelt niet zo snel in de 
B.S.P. Na de witte raaf van vorige week 
botst het federalisme terug af op het 
schild van de oude tegenwerpingen der 
gevestigde « bonzen ». 

« Bij mijn weten bestaat er in de CV .P., 
noch in de P.V.V. een meerderheid voor 
het federalisme. 

Hoe kan men nu van diktatuur van de 
politieke partijen spreken, in het bijzon
der geval van het federalism'e, wanheer 
in geen enkele grote partij, die dan toch 
de overgrote meerderheid van de open
bare mening vertegenwoordigen, een 
meerderheid voor dergelijke staatshervor
ming bestaat ? 

Moesten deze partijen, in tegenstelling 
met de meerderheid van anti federalisme 
in hun schoot aanwezig, dan toch deze 
staatshervorming doordrijven, dan eerst 
zou men kunnen spreken van diktatuur. 
Een diktatuur van de minderheid. 

(Gust Breyne) *. 

LA CITE 

Het toppunt leverde de P.V.V. 's Mor
gens gingen hun frakties nog te keer te
gen de afwezigen, 's namiddags waren zij 
de hoofdschuldigen voor het rekordaantal 
afwezigen. 

« Die morgen zelf immers. Icwamen de 
P.V.V.-frakties van kamer en senaat sa
men en zij hebben langdurig het parle
mentair absenteïsme besproken. 

Een kommissie werd opgericht ; zij be
vat vier volksvertegenwoordigers, vier 
senatoren, alsook de vooratters van de 
beide frakties. 

Deze kommissie zal woensdag aanstaan
de voor de eerste maal vergaderen en zal 
haar verslag op zulkdanige wijze indienen 
dat een beslissing kan getroffen worden 
wanneer de twee frakties op 21 december 
vergaderen. 

Zullen de P.V.V.-parlementsleden beslis
sen sankties te treffen tegen de afwezi
gen ? En welke sankties ? Men zou bij
voorbeeld kunnen beslissen dat al de par
lementsleden die een bepaald aantal keren 
zouden afwezig geweest zijn. zich niet 
meer hij de poll zouden kunnen voorstel
len voor de verkiezingen ». 

HET VRIJE WAASLAND 

Aansluitend bij wat G.V..4.. schreef ho
gerop, kan dit weekblad aanstippen hoe 
goedkoop de brusselse frankofone minis-

VOLKSGAZET 

Van zijn tribune (over travaillisme) in 
Volksgazet maakt Theo Lefèvre eens duch
tig gebruik om los te vlammen tegen het 
federalisme ; het zou als het van Theo 
afhangt een strak unitair travaillisme 
moeten woorden want, federalisme is « des 
duivels ». 

« Het latente en patente nationalisme 
(welk landsdeel, welke partij, welk sin-
dikaat is er niet door aangestoken ? La 
Fontaine mogen wij hier nazeggen : « lis 
n'en mouraient pas tous, mais tous étaient 
frappés ») (zij stien-en er niet allen aan, 
maar ze waren er allen door besmet ») is 
er reeds voor een deel in geslaagd, door 
te goochelen met het klatergoud van het 
federalisme, de aandacht van de massa's 
ten dele af te leiden van hun gewettigd 
streven naar sociaal-ekonomische demo-
kratie. 

Federalisme is overigens een bedrieg
lijk paviljoen. Nergens zijn taalgemeen
schappen, wel ekonomische of geopoli
tieke aan de oorsprong geweest van een 
federatie. Geen voorbeeld kan worden 
aangehaald van een federatie die, als dus
danig, de oplossing van taal- en kultuur-
prohlemen heeft verwezenlijkt. Zou Cana
da de uitzondering zijn ? Wat Brussel be
treft, brengt het federalisme zeker geen 
oplossing : Washington D.C., de slechtst 
beheerde stad van de hele Verenigde Sta
ten, waar amper een tweehonderdste van 
de bevolking der States woont, is geen 
voorbeeld voor Brussel, waar daarentegen 
één tiende van 's lands bevolking woont. 
In geen enkele federatie leidt de ontwik
keling naar een ruimere autonomie van de 
deelstaten. De noodzakelijkheid tot kon-
centratie en mobiliteit van uitgebreide 
middelen aan geld en mensen in de hui
dige technisch-wetenschappelijke bescha
ving heeft integendeel overal een verster
king van het centrale gezag ten nadele 
van het regionale tot gevolg. Is het be
wustzijn van die noodzakelijkheid niet de 
voornaamste drijfkracht van ons streven 
naar een europese federatie ? Ekono-
misch ware de federalizatie van België 
een achteruitgang, een averechtse federa
tie. 

Nergens is een federatie met tw*e leef
baar gebleken. Met twee bestaat alleen 
een konfrontatie van twee groepen die me-

DK NIEUWE GIDS 

Het colloquium georganizeerd door een 
patroonsvereniging had het juist over die 
federalistische stroming in België. De bui
tenlander Prof. Buchmann, Zwitser, ver
zond veel oppervlakkig unitair gezwets 
naar het domein van fabels en het kon-
servatisme. 

« Het uitgang.spunt van de uiteenzetting 
van professor J. Buchmann is dat het -ver
schijnsel « nationale staat » dat is ont
staan na de middeleeuwen thans in het 
gedrang komt. De nationale staat was ge
kenmerkt door het monopolizeren van de 
politieke macht op het niveau van de 
staat. Wat binnen deze kring thuishoorde 
was administratief ; wat buiten de kring 
bestond was voorwerp van diplomatie. De 
enige gedulde aanhankelijkheid gold de 
staat. Dit beklemtonen van de nationale 
staat verklaart de zwakheid van het in
ternationaal recht. Het is noodzakelijk dat 
de europese staat bevoegdheden afstaat 
aan supranationale instellingen om een 
voldoende omvang te bereiken om bepaal
de problemen als de technologische ont
wikkeling aan te Ifunnen. Op hetzelfde 
ogenblik moet de staat bevoegdheden af
staan aan kleinere eenheden omdat regio-
nalizering de enige wijze is om program
mering met demokratie te verzoenen. 

Professor Buchmann beschou^vt het fe
deralisme als de enige mogelijkheid om de 
stervende nationale staat te vervangen 
door een politieke struktuur die de ver
scheidenheid van de samenleving eerbie
digt. Hij spreekt er z'n verwondering over 
uit dat de kristen-demokraten niet heb
ben ingezien hoe federalisme de toepas
sing is van het subsidiariteitsbeginsel en 
thuishoort in de sociale leer die zij toege
daan zijn ». 

O N S L E V E N 

Hier nog enkele leerrijke pareltjes over 
de « ordehandhaving » te Leuven in ver
band met de betoging voor solidariteit met 
de boeren die te Oudenaarde gemanifes
teerd hadden. 

« Dat een 40-taI betogers werden inge
sloten en aangehouden in de Eikstraat, 
noemen we laf. 

Dat de rijkswacht een inval deed in de 
S.V.B.-bar en daar 3 studenten kwam aan-

LAAT DE BOOM VAN WIJ GROEIEN !, 

Neem een abonnement of hernieuw het. 

Binnen kort komt de postbo'de Ket leesgeld Innen. 

Leg Hef klaar, hi j komt maar één maal .! 

houden, is een vorm van machtsmisbruik. 
Dat de rijkswacht Alma-rolluiken in

beukte, noemen we schandalig. 
Dat de rijkswacht rond 02 u. zo'n keet 

schopte omdat 'n rijkswachter van een 
student een trap had gekregen en daar
door buiten gevecht was gesteld, noemen 
w;e schijnheiligheid. Dat studenten, die 
uit een café op het Ladeuzeplein kwamen, 
door rijkswachters en ongehelmde poli
tieagenten (wat 'n durf hé !) werden af
geslagen met matrakken en geweerkolven 
(zeker, we hebben dit zelf gezien) noemen 
we een veel ergere « misdaad ». 

Zei ons achteraf geen rijkswachter : 
« Wanneer ik van in de stormwagen een 
type zie dat me niet heel erg aanstaat, dan 
ga ik hem halen. Dat hij honderd meter 
voorsprong heeft op mij geeft niets. Ik 
heb er vanavond nog zo een gepakt op de 
Oude Markt ». (N.B. We noemen niet 
graag namen, maar renners die zich dope-
ren worden ook in alle kranten vermeld : 
die rijkswachter was Juul Laureyns, één 
der beste belgische steeple en fondlopers). 

Het is verbazend hoe goed alle rijks
wachters de namen van de leuvense stra
ten kenden. Krijgen zij in Etterbeek nog 
wel een andere opleiding dan leuvense 
aardsrijkskunde ? 

Zei ons een student uit het Groot-Her
togdom : « Ik was op weg naar m'n kot 
en vroeg aan rijkswachters beleefd om 
doorgang. Rezultaat : mee de wagen in. 
Daar vroeg ik om uitleg. Rezultaat : eea 
striemende oorveeg ». 

D E S C H E L D E 

Een die we bij zijn zeventigste verjaar
dag mee willen gelukwensen is de oude, 
temperamentsvolle vechtjas Ward Her
mans. Zo beschrijft Karel Dillen hem in 
het antwerpse arr. blad. 

« Het is pas na zijn vrijlating dat ik 
Ward Hermans persoonlijk heb leren 
kennen. Ik geloof dat het mij vergaan is 
als velen die hem leerden kennen. Een 
grote verbazing voor de wijze waarop hij 
nog geestelijk fit en « bij » was, alles met 
belangstelling volgde en de indruk wekte 
dat hij doodgewoon alles las : dagbladen, 
tijdschriften, boeken. Nog steeds fel deba
ter, vinnig spreker, spits in het gesprek, 
vlijmscherp kritikus. 

Dat is Ward Hermans tot vandaag ge
bleven, tot in zijn éénenzeventigste jaar. 
Volmaakt ? Geen mens is volmaakt. Ver
gissingen ? Wie begaat er geen 1 Volgens 
sommigen altijd een moeilijk, een lastig 
man geweest ? Zijn we dat niet allemaal ? 
En, wie zo de opstandigheid in zijn bloed 
voelde kruipen, moest wel vaak botsen. 
Maar blijft vandaag op de handen gedra
gen worden door zovelen, die in hem de 
man zien, die weigert te bedelen. Hij ken
de en kent de simpatie en van Pater 
Stracke én van Amedee Verbrugge, maar 
ook van Willem Elsschot en Camille 
Huysmans. 

Altijd is Ward Hermans gesneld naar 
de grenzen en fronten van zijn veront
waardiging, van zijn liefde. Tot vandaag. 
En vandaag staat hij daar. Kaal, berooid, 
arm als geen. Door België. Voor Vlaande
ren. Maar innerlijk rijk, omdat hij van 
zichzelf getuigen mag : « standvastig is 
gebleven mijn hart in tegenspoed ». Nooit 
IS hij Sancho Pancha. nooit Lamme Goed
zak geworden. Nooit bourgeois. Altijd 
rechtop. 

Zeventig jaar jong. Er zijn er niet zo-
velen, die mogen zeggen dat zij de edel
moedigheid van hun jeugd doorheen hun 
verder leven gered hebben ». 

WALTER LUYTEN. 

ZOEKERTJES 
Twee \l. Nat. arbeiders zoeken 

dringend werk te Gent of omgeving. 
Leeftijd 54 en 47 jaar. Aanvaarden 
alle werk. Inlichtingen l O. Van 
Ooteghem - provincieraadslid - Ro
de Kruisstraat 7, Gentbrugge - tel. 
09-527287 - T 214. 

Bediende 50 jaar in moeilijke om-
standigheden zoekt passend werk, 
desnoods part. time. Kennb : 
Duits . Frans - dactjlo. Schrijven 
kantoor blad T 213. 

Graag had ik van de eerste reeks 
en jaargang (1966) van Jeugdbrlef 
(uitgave van Were Di) nog in het 
bezit geraakt van de nnnimers 1 
(1302), 2 (Joris Van Severen), 3 (On
ze Germaanse Voorouders), 4 (Win-
terzonoewende) ea 8 ( Brussel 
Vlaamse Grond). Wie kan me die 
nog bezorgen, desnoods tegen beta-
Kag ? Adres bureel blad T 215. 



beweging^W 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
HERNIEUWING 
LIDKAARTEN 

Van deze maand af zullen de lid-
kaarten \oor 1968 worden aangebo
den. 

ZELFSTANDIGEN 
Massa\ ergaderinj; op maandag 18 

december in het lokaal Scheldehof, 
Oude Koornmarkt 28, Antwerpen, 
om 20 uur 30. 

Spreker voor die avond is de 
heer R. Mattheyssens, volksverte
genwoordiger. De zeer belangi-ijke 
gioep zelfstandigen in onze maat
schappij wordt nog al te dikwijls 
stiefmoederlijk behandeld. Lasten 
en taksen drukken zwaar op het in
komen. Pensioenen zijn nog lang 
niet aangepast zoals het hoort. 

Het wordt een zeer interessante 
a\'ond. Gelegenheid tot debat na 
de spreekbeurt. 

Ook alle leden en simpatizanten 
worden hartelijk uitgenodigd op 
deze avond. 

ABONNEMENTEN « W I J » 1968 

Het is nu hoog tijd om een abon-
- nement op het blad « Wij » van de 

Volksunie te nemen. Alle nieuwe 
abonnementen voor mensen uit on
ze afdeling kunnen gestort worden 
op postrek. Bergers, St. Jansvliet 19, 
Antwerpen 1, postrek. 617511. 

De prijzen voor een abonnement 
liggen als volgt : 

1 jaar (gans 1968) 300 fr., 6 maand 
170 fr., 3 maand 95 fr. 

Help mee aan de abonnementen-
slag van onze afdeling. 

Breng een nieuw abonnent aan. 

NIEUWJAARSPRENTBOEKJES : 
Onze afdeling brengt een be

perkt aantal zeer mooie prentbrief-
kaarten in omloop die verkocht 
worden aan leden en simpatizan
ten. Het zijn zeer prachtige inotie-
vcn. De kaarten werden gemaakt 
door een lid. 

Prijs voor 4 mooie kaarten (boek
jes) 40 fr. 

Wie er nog «ens t verwittigt het 
sekretariaat. 
DIENSTBETOON 

Senator Ballet : zij die de tussen
komst van dr. Ballet verlangen kun
nen zich melden op het sekretariaat 
afd. Antwerpen stad, Oude Koorn
mark t 28, Antwerpen op donderdag 
21 december van 13 tot 18 uur. 

Berchem 
DANSFEEST 

Zaterdag 16 december 1967 te 20 
uur 30 in feestzaal « Rubens », Sta
tiestraat 175. Sioux-dansorkest, zang 
André Romano. 

Inkom 30 fr. Kaarten te beko
men. Grote Steenweg 165. 

Borgerhout 
SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Ten gerieve van de lezers die voor 
het eerst kennis maken met ons 
blad « Wij •», (bij gelegenheid van 
de kolportage) herinneren wij er
aan dat ons blad bij de dagblad-
handel verkrijgbaar is. 

Zij die wensen te abonneren ol 
lid te worden van onze organizatie, 
kunnen dit doen op een van de vol
gende adiessen : 

Juul Dillen, Buurtspoorweglei 87, 
Borgerhout, tel. 350928. 

Frans Dirks, Karel Van den Oe
verstraat 26, tel. 363894. 

Bert Verheulen, .lo/.ef Posenaers-
straat 37, tel. 355708. 

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

Voor de Kommissie van Open
bare Onderstand, is onze afgevaar
digde mevrouw Raets, Vinyotte-
straat 41, tel. 367997. 

Aanvraag tot toetreding kan men 
ook laten geworden aan de h. Stor-
me, Ketstraat 90. 

OVERZICHT VAN 
GEMEENTEBELIJID 

Dat was het tema van onze leden
vergadering van vrijdag 8 decem
ber. Sneeuw en elektriciteitsmoei-
lijkheden waren er oorzaak van 
dat de geplande spreekbeurt door 
volksvertegenwoordiger Vic. An-
ciaux in... de sneeuw viel. Niettemin 
werd het een boeiende en aandach
tig gevolgde vergadering, geleid 
door Bert Verbeelen. 

Na kennisgeving van de beslis
sing van het afdëlingsbesfuur om, 
tot bij de vol.gende bestuursverkie-
zing, Bert Verbeelen het ambt van 
d.d. voorzitter toe te vertrouwen, 
zette hij de vergadering in met een 
kort overzicht van het zo bespro
ken proces te Straatsburg, proces 
dat, hoe ook het vonnis luide, niet 
anders kan dan gunstig voor ons 
verlopen en ons een stap dichter 
zal brengen bij de enige oplossing 
1 het federalisme ». 

Nadien werden de verwezenlijkin
gen van de bestimrsmeerderheid in 
onze gemeente aangesneden. 

O p zakelijke wijze werden de ve
le verbeteringen aangestipt, het hoe 
en het waarom van bepaalde hou
dingen en teVens antwoord gegeven 
op vragen van de aanwezigen, 
waaruit eens te meer bleek dat on
ze leden het volste vertrouwen in 
onze mandatarissen hebben, zowel 
op gemeentelijk vlak als op dit van 
de Kommissie van Openbare On
derstand. 

Hoeft het gezegd dat onze afge
vaardigden ieder om beurt aan het 
woord kwamen en een flink en wel-
\erdiend applaus mochten in ont
vangst nemen. 

DE PROPAGANDA 

Tot besluit richtte vriend Slorme 
een warme oproep tot de leden om 
deel te nemen aan de propaganda. 

Weten onze lezers dat voor het 
jaar 1968 reeds 46 nieuwe leden 
werden ingeschreven ? 

PATER STRACKE 92 JAAR ! 

Dinsdag 12 december werd Pa
ter Dr. D.A. Stracke S.J., 92 jaar. 
In naam van onze afdeling werden 
aan deze strijdvaardige Antwerpe
naar, die sinds lang te Borgerhout 
verblijft, gelukwensen overgemaakt. 
Nogmaals a hartelijk proficiat en 
nog vele jaren » ! 

LEDENHERNIEUWING 1968 

Onze medewerkers zijn begonnen 
met het hernieuwen, dus het in
nen, van het lidinaatschap 1968. 
Sleek ze een handje toe door het 
geld klaar te leggen. 

Mogen wij vragen dat zij die op 
bepaalde vaste dagen afwezig zijn, 
die te willen meedelen aan ons se
kretariaat : Buurtspoorweglei 87. Zo 
besparen zij onze mensen onnodige 
verplaatsingen. 

IEDEREEN DANST HET 

NIEUWE JAAR 

TEGEMOET 

Ook het Jongeren Steun Komitee 
van het Vlaams Nationaal Jeugd-
verbond (VNJ) nodigt uit voor zijn 
2de oudejaarsavondbal. 

Deze inrichting ten bate van het 
kinderfeest van de Vlaams Natio

nale Jeugdbeweging heeft plaa(v iii 
de Reiizenpoort, Furnhoutsebaan 
110, Borgerhout op zondag M de
cember 1967. 

Orkest « The Mocking Birds n. 
Deuren te 20 uur, eerste dans

paar start te 21 uur voor een 
\ laamse (b)ruisende balnacht !. 

Deelname in de onkosten : 30 fr. 

DE SINT KOMT NOG EENS 
EXTRA! 

Wij \erwachten allen op 
het groot kinderfeest van hel .lon
geren Sleun-Komilee van het VNJ 
(\ laams Nationaal Jeugdverbond) 
op zondag, 17 december 1967, te 
15 uur in de grole zaal Reuzen-
poort, Twrnhwutsebaan 110, Borger
hout. 

De grofe poppenschuur komt met 
een echt poppencirkus en Zwarte 
Piet heeft voor ieder kind nog een 
pakje b i j ! 

Iedereen is van harte welkom. 
VNJ-ers hebben gratis toegang, ter
wijl aan de ouders van de andere 
kinderen een kleine bijdrage wordt 
gevraagd (12 fr. per kind). 

Deurne 
LEDENHERNIEUWING 

Deze verloopt schitterend. Onge
veer 70 t. h. der lidkaarten werden 
reeds hernieuwd. Onze propagan
disten hopen met dit werk klaar 
te komen voor 15 januari 1968. Har
telijk dank aan medewerkers en 
leden voor de vlotte afwerking en 
medewerking. 

NIEUWE LEDEN 

Personen die bereid zijn lid te 
worden van de Volksunie kunnen 
dit steeds doen door naam, voor
naam, adres, geboortedatum en een 
bankbiljet van 50 fr. op te zenden 
naar de heer Hilven, Generaat Slin-
genejerlaan 117, Deurne (C). Bin
nen de \yeek ontvangen zij onder 
gesloten omslag hun lidkaart thuis. 

ABONNEMENTENWERVING 
Personen die bereid zijn een 

abonnement te nemen op « Wij-
N'laams-Nationaal » kunnen dit 
doen door hun naam en adres op 
te geven aan het adres vermeld in 
vorig punt. Enkele dagen later ont
vangen zij het bezoek van onze pro
pagandist. 

Merksem 
VLAAMS HUIS TIJL 

Vanaf heden zal Tijl op de maan
dag gesloten zijn (wekelijkse rust
dag). 
Vergeet niet dat er in Tijl een spaar, 
kas is waar men ieder week kan 
sparen en alle maanden een plezie
rige vergadering kan bijwonen in 
kameraad- en vriendschap. 

De biljartklub in Tijl wordt steeds 
s( erker. Vlamingen die een partijtje 
biljart willen spelen vinden in Tijl 
steeds een partner en een goede 
biljart. 

KERSTMIS EN 
NI EU W JAARSKAARTEN, 

Te bekomen in Tijl mooie kaar
ten in omslagen van 10 en 20 stuks 
aan een voordelige prijs. -

LEDENVERGADERING 

Deze vergadering gehouden op 
donderdag 30 november werd zeer 
goed bijgewoond. De filmen, bij 
deze gelegenheid vertoond door de 
Heer Lauriks, werden door de aan
wezigen zeer gewaardeerd. 

Antoon De Wachter , redaktie-
hoofd van ons plaatselijk maand
blad « 't En Zal » gaf enkele be
schouwingen over de vooruitzichten 
\oor 1968. 

hHYPOTEKEN 
f 1'"- Z"en 3" RANG 

TOT tOO% oen tVA^HDc WN S TOT lOJAAfl 
BeROBPSKREDIÊTEN ,aor ZCLFSTANDIGBN 
UtTBR.Ziilt-AiUKOOP MAT - STOa< eni 

MEVEKAN 
lerRmerenlaan. 57 Deurne-C 

» WJ KO»EK THUIS • TH -4 J 5 1 9 . 7 / . c'/sit SI 

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

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

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

Diepestraat 2 9 . 
Antwerpen 
Telefoon : 32 .44 .30 

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

Renaat Devriendt, voor de proija-
ganda, gaf een overzicht wat er de 
laatste maanden aan propngand.i 
gedaan werd. 

Gemeenteraadslid Lieven Kalin-
gart en Leo Michielsen lichlten de 
werking toe van on/e mandataris
sen in gemeenteraad en Kommissie 
van Openbare Ondersland. 

Sekretaris Karel Van Bockel 
sprak o\er het aanslaande kerst
feest voor de kinderen \ an de 
N'olksunie. 

Hij deed ook een dringende op
roep lot allen om te abonneren op 
ons partijblad Wij. 

In zijn dankwoord deed de voor
zitter Luc Droogmans nog een war
me oproep om de «• Kermis voor 
Vlaamse Harten » met alle midde
len te steunen. 

KERSTFEEST 1967 

ledereen weet dat dit gebeurt, za
terdag 23 december in Tijl. De 
N'rouwenafdeling, die di t ' feest or-
ganizeert, deelt mede dat de zaal 
\anaf 14 uur 30 toegankelijk is. Het 
feest begint stipt te 15 uur. Er zijn 
zeer veel kinderen ingeschreven en 
gevraagd wordt dat eenieder zich 
wil schikken naar de onderrichtin
gen van de dames die met de or
ganizatie belast zijn. De eregasten 
zijn ditmaal de kinderen en de gro
ten moeten zich tevreden stellen 
met de plaatsen die aangewezen 
worden. 

SINTERKLAAS 

Door de zorgen van de VUJO 
heeft Sinterklaas zijn feestdagen 
doorgebracht in Merksem. Hij heeft 
vergezeld door Zwarte Piet bij vele 
kinderen van de Volksunie persoon
lijk een bezoek ten huize gebracht, 
tot vreugde van groot en klein. 

Mortsei 
HERNIEUWING 
LIDKAARTEN 

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

Wondelgem 
IN MEMORIAM 

Op 13 november jl. overleed op 
amper 40-jarige leeftijd de onder
voorzitter van onze afdeling dhr. 
Fernand Content. Onze vriend Fer-
nand was in 1965 een det mede
stichters van onze afdeling waar
van hij tevens de eerste voorzitter 
was. In hem verliezen wij niet al
leen een overtuigd Vlaming maar 
vooral een goed mens. Zijn lijf
spreuk <c dienen » schetst gans zijn 
leven. Niemand kwam hem tever
geefs raad of hulp vragen. 

Op de uitvaart, bijgewoond door 
volksvertegenwoordiger dr. Wou
ters, verschillende VU-provincie-
raadsleden en bestuursleden van 
zusterafdelingen, was de kerk wer
kelijk te klein. Een beter bewijs 
van de geliefdheid van Fernand 
kon er zeker niet zijn. 

Moge het voor zijn echtgenote, 
kinderen en familie een troost 
wezen, dat wij van onze ondervoor
zitter altüd de herinnering zullen 
behouden van een echte Vlaming 
en een goed mens. 

^FÊm^mGmmmdoei. 
^mm,ff-^'fMÊmw<^i!^ 

ZOEKERTJES 

LUC DEPOORTER : 
Alle verzekeringen. 

Tot uw dienst. 
Huisbezoeken op aanvraag. 

123, Gistelsteenweg, St-Andries 
• T.210 

VU-bestuursIid Antwerpen kijkt 
dringend uit naar betrekking als 
bediende - 40 jaar - Ned. - Duits -
Engels - Frans - verder algemene ad
ministratieve vorming. Schrijven 
via De Bouvre, Thonetlaan 110, 
Antwerpen. T 206. 

Ik ben 44, jong, aangenaam in 
omgang, zoek vriendschap later 
huwelijk meisje of dame wed. of 
gesch., kindje geen bezwaar. Diep 
beproefd wil ik gelukkig zijn door 
gelukkig te maken. Schr. bur. blad 
T 207. 

Als bij\erdienste gevraagd : 
plaatselijke agenten, telefoon nood
zakelijk, hoge kommissieionen, geen 
verzekeringen. Gesteund door grote 
publiciteit. Schrijven Et. Vervaecke, 
.Noordkustlaan 10, Groot-Bijgaar
den. T 212. 

lootdieüaKteui 
T. van Overs t rae ten 

Alle br iefwissel inu voor re 
dak t ie naa r : 
Rotatyp. Sylv Dupuislaan 
110. Bru». 7 Tel 23.11.98 

(beheer 
Maurice Lemonnie r l aan 82 
Brussel 1. Tel . : 11.82.1ti 
Alle k lachten voor niet ont 
vangen van blad op dit 
Adres 

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

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

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

\ l l e s to r t ingen voor net blao 
->p pos t r eken ing : 17 l t3P 
c WIJ > Vlaams-nat ionaal 
weekblad 

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

Prop. kam. m. pension gez. fami
lieleven, \ ' an Driessche, Pretoriastr. 
64, Berchem (Ant.). Tel. 305181 — 
T. 209. 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUAV 
KEUKENS CLASAL 

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

DE ENIGE KEI KE> 
IN EURÜ'^A 

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

c P lEX POT » 
Antwerpen '» gezell igst t 

Bierkelder 
Grote Pieter Pols t raa t i 

(bij Su ike r ru i ) 
Open van af 8 uu r 's avonds . 
Maandag en d insdag gesloten. 

K E I S B L R E A U 
Vlaams Heisbureau n.> 

.Maatscb. zetel : An twerpen 1 
Tel. O3/40.3O.4fi 49.16.94. 

Besoek « De Tcerman » 
te St-.Amand» «.d. Schelde 

Mosselen - Paling 
uitbater : Jan Brugiuans. 

_ _ _ _ ^ — — — ^ tB iio 

De specialist der 
ttandaarddeuren 

J. LEEMANS, Oeunie c 
V«B HayraUi 7t 1. : 85.68.17 
Agent : De Coene • Kortrijk 

_ ~ - i» l i l 
BUBO-DOAO 

Moderne wooninricbtlng 
Kruidtuinlaan 6 

(tuisen A. Maxlaan en 
E. Jacqmainlaan) • BRUSSEL 

VeL : 02/18.17.17 
I . U 114 

BLANKENBERGE 
« BnbcBcbof > 

Wwitstr. 79. T. . (050)41171 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pensioa 

— Lt 115 

c Vlaams Bals • Kaokke 
Kamers • vol pension 

gezellige sfeer. 
Varminder ing voor e r o e p a a . 
E l i i aba thL 105. TaL 632.7«. 

LB l l « 

Breydelhof BBDGGE 
Jozef Suveestraat '^ 

Celagzaal - 120 plaatsen 
Tel. : 050/350.67 

_ _ • — te m 

Fr. PABQDIN P.T.1I.B. 
Lg. Lobroekstraat 44 

ANTWERPEN. 
Telefoon : 03/36.16.47. 

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

RAADPLEEG ONS. 
- LB 120 
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BRABANT 

Asse 
KANTONNALE 
VERGADERING 

Zaterdag 13 januari 1968 te 20 uur 
heelt te Hekelsem de driemaande
lijkse kantonnale vergadering plaats 
in de zaal « Oud Zandtapijt ». De
ze vergadering, gepland als een 
grote V(J-ineeting, wordt door de 
verschillende afdelingen van het 
kanton druk voorbereid. Zo wordt 
o.ni. door de leden van het liestuur 
van Hekelgem, bijgestaan door de 
arrondissenientsploeg, op zondag 7 
januari 1968 over de ganse gemeen-
tt Hekelgem een kosteloze versprei
ding van 1.000 « Wij » nummers en 
van het jongste VU-pamflet gehou
den. 

Nadere inlichtingen bij de arron-
dissenientssekretarïs) Guido Van-
derstraeten, Toekoniststraat te 
Weerde (tel. 015-62157) of bij de 
heer Jan Van Goetheni, Bellestraat 
87 te Hekelgem. 

Brussel - Halie - Vilvoorde 
AGENDA VAN DE 
WINTERWERKING 

(K. = koljjortage.) 
(K.V. = kantonnale vergadering). 
17-12 : K. te Sterrebeek. 
21-12 : K.V, Wolverteni te Londer-

zeel. 
7-1 : K. te Hekelgem. Kosteloze 

ver.spreiding. 
13-1 : K.V. Asse te Hekelgem. 

N olksvergadering. 
lS-1 : K.V. Schaarbeek. Binnen

stad. 
21-1 ; K. (e Groot-Bijgaarden en 

Zellik. 
26-1 : K.V. Halle. 
21-1 : einde van de iste faze van 

de abonnementenslag. 

PETER BENOIT-HARMONIE 

De enige vlaamse harmonie te 
Brussel heeft haar intrek genomen 
in een nieuw oefenlokaal « Lebul-
1\- », St. Katelijneplein 33 (hoek Pla-
teauslraat) in het hart van onze 
hoofdstad, bij onze simpatieke 
vriend Roger Van Caudenberghe. 

De herhalingen vinden er plaats 
om de veertien dagen, telkens op 
donderdagavond te 20 uur. 

Onze deelneming aan de 5-no-
vemberbetoging te Antwerpen werd 
een ware triomfmars. O p 2 decem
ber werd, naar waardige traditie, 
het St. Ceciliafeestmaal aangeboden 
met meer dan 70 aanwezigen. 

AI onze leden, in regel met hun 
bijdrage voor 1967-1968, en alle 
trouwe muzikanten worden harte
lijk uitgenodigd op de algemene ver
gadering in het oefenlokaal op don
derdag, 11 januari 1968 te 20 uur 
30. Er zullen tevens kleurdia's over 
de aktiviteiten tijdens de laatste ja
ren getoond worden. 

Nadere inlichtingen bij sekretaris 
Hugo Schobben, 175 R. Nevbergh-
h-.an te Brussel 2. Tel. 284478^ 

PROPAGANDAPAMFLET 

Het arrondissementsbestuur be
schikt over 18.000 eksemplaren van 
een propagandapaniflet (speciale 
uitgave van « Wij »). Het betrelt 
hier een kosteloos kontingent dat 
o\er de \erschillende afdelingen te 
\ erspreiden is. 

Slechts de afdelingen die hiertoe 
een schriftelijk verzoek bij de 

heer Theo Beenders, Leuvenbann 
39, indienen, zullen in het bezit ge-
Meld worden van een voon-aad van 
deze pamfletten. 

Na 1-1-1%8 worden geen bestellin
gen meer aangenomen. 

ABONNEMENTENSLAG 

De abonnementenslag is pas se
dert 1-12-1967 gestart en reeds heeft 
een afdeling haar streefcijfer be
reikt : de afdeling Kraainem. Dit 
sukses is zeker niet te wijten aan 
een gelukkig toeval doch het rezul-
taat van een stevige organizatie. 
.Afdelingen die over deze georgani-
zeerde abonnementenslag méér wil
len vernemen kunnen dit bij de 
heer J. Rousseaux, Borreveldlaan 
7 te St. Stevens-Woluwe, tel. 203782. 

Het arrondissementsbestuur is 
e r \an overtuigd dat het niet bij die 
éne afdeling /.al blij\en ! 

Hofstade bij Mechelen 
VOLKSUNIEBAL 

Zaterdag 3 februari 1968 houdt 
deze afdeling haar jaarlijks Volks
uniebal, vanaf 20 uur in de zaal 
« Pallieter », Ter\-urensteenweg te 
Hofstade. Aniuzementsensemble 
Camps. 

Talrijke leden en simpatizanten 
uit Hofstade en de omliggende af
delingen, zowel van het arrondisse- i 
ment Brussel als \ an Mechelen 
worden verwacht. 

Jette 
ABONNEMENTENSLAG 

Alle leden worden vriendelijlc 
verzocht aan de abonnementenslag 

mee te werk';n. \N'ie een handje wil 
toesteken, een huisbezoek wenst, of 
wil abonneren, hoeft slechts nr 
254448 op te bellen. 

OOST-?LAAia)£RQi 

Machelen 
BAL 

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

Sterrebeek 
KOLPORTAGE 

De arrondissementele kolportage-
ploeg organizeert sainen met de 
kantonnale ploeg Sint-Joost op zon
dag 17 december een grootscheepse 
propagandatocht met « Wij » in 
Sterrebeek. 

De plaatselijke militanten zullen 
op de vooravond van deze tocht 
de hele gemeente bewerken 
met pamfletten. Zondagvoormiddag 
zelf waarborgt een degelijke orga-
i'izatie een vlot veHoop van deze 
aktie. 

We rekenen op de deelname van 
alle propagandisten uit kanton en 
arrondissement! Verzameling : oin 
8 uur 45 achter de KVS of om S 
tmr 30 aan de kerk van Sterrebeek. 

St Jorls-Weert 

KOLPORTAGE 

Op 17 december trekt de leuven-
se kolportageploeg naar de taal
grens. Hier werkt men aan d e op
richting van een nieuwe aideling. 
Bijeenkomst oin 9 uur in café Ope
ra, Bondgenotenlaan 30, Leuven of 
om 9 uur 30 aan de kerk te S t Jo-
ris-Weert 

Vilvoorde 

KANTONNALE 
VERGADERING 

Op 6-12-67 kwamen te ^'ilvoorde 
de bestuursleden van op één na alle 
afdelingen van het kanton samen 
voor de driemaandelijkse kantonna
le vergadering. Samen met de le
den van het arrondissementsbestum-
en met dr. Vic Anciairx werd de 
winterwerking besproken : abonne
mentenslag, financiële mobilizatie 
en organizatie van het sociaal 
dienstbetoon. 

Weerde 
BAL VAN DE VMO 

Zaterdag 10 februari 1%S houdt 
de VMO Mechelen te Weerde haar 
propagandabal in de zaal a Flora », 
Dorpstraat. 

Wolvertem 
VERGADERING 

De driemaandelijkse kantonnale 
vergiulering heeft plaats op donder
dag 21 dezer te 20 uur in de 
« \ ' laamse Zaal », Stationsstraat 50 
te LonderzeeL 

Nemen aan deze verg-adering 
deel : volksvertegenwoordiger dr . 
V. Anciaux, de leden van het ar
rondissementsbestuur, en de leden 
en simpatizanten van de afdelingen 
Wolvertem, KapcIle-op-deii-Bos. 
Wemmei , Londerzeel ea Grimber-
gen-Beigem. Talrijke opkomst je -
weiist. 

Arr. Aalst 
KADERDAG 

Alle kaderleden van het arron
dissement worden uitgenodigd op 
de vergadering in «De Vriendschap» 
op zaterdag 16 december 1967 te 
15u30. De leden van het partijlie-
s tuur VVim Jorissen, Reimond Mat-
cheyssen, Walter Luyten en Gies 
Keckhoudt zullen eveneens aan de 
»ergadering deelnemen. 

Burst • Aaigem 
VU-VROUWENBOND 

Algemene ledenvergadering van 
de \'.l,L-Vrouwenbond morgen zon-
tlag 17 december a.s. om 15 uur in 
het V^Ü.-lcJtaal bij Geerts Frans, 
Nieuwstraat te B u r s t Op de dag
orde : verwelkoming door de voor
zitter; schikkingen voor het ko-
inend Kerstfeest van onze klein
tjes; voordracht doM" pater Ludik-
Juiyze, oblaat, o\er « De bijbel en 
het moderne cljauson » met auditie 
van stereofonische muziek en tot 
slot koffiekrans en gezellig sameu-
ïijn. 

&einbodegem - Terjoden 
SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Zondagvoormiddag 7 januari e.lc. 
Ic Itt «ur houdt provincieraadslid 
L'rbain De Graeve in d e parochie
zaal zitdag voor het nakijken van 
uw aansla^i l je t voor de onroeren
de voorlieffiog. 

Gent 
OUDEJAARSBAL 

Karel ea Lieve nodigen u ailen 
u k op het groot traditiooeel oade-
jaarsbai zondag 31 december . O r 
kest Stan Nico (Stan PJxüipsX Deu
ren ; 26 uur, eerste da«s 21 uur, in
kom 40 fr. Zaal Roeland, Korte 
Kruisstraat 3, Ge«t . 

Merelbeke 
DRIEKONINGSFEEST 

Wie helpt ons de kinderen te ver
blijden op ons jaartijks driekonïngs-
feest? Snoep en ander goeds kan 
stieeds aan onze bes tunrdeden al
gegeven of bdoofd worden. 

St Niklaas 
« VREDE EN 
RECHTVAARDIGHEID IN EEN 
DEMOKRATISCH BESTEL > 

Woensdagavond 20 december om 
29 uur in de zaal Mercator (Sta
tionsstraat 35, Sint-Niklaas) wordt 
door VUJO - Sint-Nikiaas over bo
venstaand onderwerp een gespreks-
avond ingericht waaraan o.m. hun 
medewerking verlenen : mevr. Nel
ly Van der Eecken-Maes voor de 
organizatie van de groepsbesprekin
gen en de heer Karel Dillen voor 
kommentaar en algemene inleiding. 

Uitgaande van de « Universele 
N^erklaring van de Rechten van de 
Mens » (recht van vrijheid van me
ning en van uiting van zijn me
ning) en van aktuele toestanden in | 
verscheidene landen (veroortfcHng | 

van russische schrijvers, d ikta tuur 1 
ia Griekenland, arbeaders- en stii- | 
dentenbeweging in Spanje) zullen 
volgende vragen worden besproken: 

In hoever kerft het individu of 
een groep l>et recht een kritiek uit 
te oefenen op de gevestigde ortle 
en tot welke akties mag dit leiden. 

Hoe moet de slaat reageren tegen
over kritiek en subversieve akties ? 

Wat denkt U over koUaboratie -
[«straffing - amnestie ? 

Alle jongeren worden xiitgenodigd 
zelf hun mening te komen zeggen. 

Iedereen is welkom. Toegang vrij. 

WEST-VIAANDERÜI 

Blankenberge 
AKTIEPROGRAMMA 

Op de jongste vergadering van 
het afd.-bestuur v\'erd de datum van 
de avondfeest in zaal a l l ia l ia » de-
fmitief vastgesteld voor 23 maar t 
a.s.; het bestuur stelde met voldoe
ning vast dat de busaktie in Blan
kenberge en Uitkerke door bereid
willige geldschieters volledig was 
bekostigd e t dat ds verkoop van 
schildjes goed rezultaat heeft ge
boekt. Tans wordt alle aandacht be
steed aan de abonneraentenslag, 
waarvoor de medewerking van alle 
toestaande abonnees wordt ge
vraagd, die hun blad zouden kun
nen doorsturen aan bepaalde adres
sen en de bestemmelingen op het 
sekretariaat (leperstraat 7, Blanken-
lierge) kunnen laten kennen. Ten-
skjtte heeft het bestuur ook beslist 
de a.s. bestuursherkiezingen gron
dig voor te bereiden, reeds werden 
hoopgevende kontakten gelegd. 

Brugge - Torhout 
PUBLiciTErr . z o » 

Handelaars en ondernemers uit 
het arr. Brugge-Torhout worden er
aan herinnerd da t het 2de nr van 
ons arr . kontaktbiad « Zo » nog 
voor einde december a.s. van de 
persen komt. Een enige gelegen
heid om reklame te maken voor 
hun zaak, tevens hun beste kans om 
onze uitgave te steunen. Voor pu-
bliciteitstarieven neme men kon-
takt op met VU-sekretariaat, Su-
veestraat 2, Brugge of met G. van 
In, Predikherenrei 23, Brugge, tel. 
37599; als uiterste da tum geldt dins
dag 19 decembei- a.s. ! Doe het van
daag Dog i 

HERNIEUWEN 
ABONNEMENTEN 
EN 
LIDMAATSCHAP 

De postbode biedt U het hernieu-
v^en van het abonnement op «Wij» 
aan, mocht U toevallig deze aanbie
ding hebben laten voorbijgaan en 
mocht U de tijd ontbreken om tot 
het postkantoor te gaan, dan kunt 
U altijd bij de VU-propagandisten 
terecht. Dezer dagen wordt U 
de lidkaart 1968 van de V.U. : aan
geboden (50 fr. hoofdlid, 20 fr. bij-
lid). 

ABONNEMENTENSLAG 
De afd. van de V.U.-arr. Brugge-

Torhout hebben de opdracht elk 
minstens 20 abonnementen op 
« W îj » bij te iTialen. Lis en sneeuw
val zullen onze propagandisten niet 
beletten om te bellen aan vele deu
ren. Misschien zullen ook onze le
zers hun duit in het zakje •Nvillen 
doen : zij kunnen ons bepaalde per

sonen aanbevelen of, beter nog, zeil 
een abonnement afsluiten. Alle in
lichtingen op onze wekelijkse vlt-
dag te Brugge op zaterdag\'oormid-
dag vanaf 11 uu r 30 tot 12 uu r M 
in « Breydelhof », Suveestraat 2 
(Vismarkt), Brugge. 

Ichtegem 
LEDENWERVING 

Oproep aan alle simpatizanten e a 
lezers van ons blad : sluit aan bij 
onze gewestelijke afdeling van d e 
« Volksunie ». 

Voor alle inlichtingen kan m e a 
zich wenden of schrijven aan : 
Maurits de Keyser, Engektr . 10, 
Ichtegem; Alberlk Staelens, Nieu
we Staatsbaan 24, Kortemark; Cy-
riel Derynck, Engelstr. 30, E e m e -
gem en Rik Schillejnans, Westker-
kestraat 62, Eernegem. 

Knokke 
MACHT DANST 

In de Wienerweinstube, Van Bun-
nenplein, Knokke, speelt vanaf 21 
uiu- op heden zaterdag 16 decem
ber ten dans het orkest van Eddy 
Dorsan. Welkom ! 

Koekelare 
KERSTBAL 

De Vlaamse Vriendekring uit het 
Houtland nodigt allen uit tot he t 
kerstbal op zaterdag 16 december 
in de feestzaal Monty, D o r p ^ r a a t 
te Koekelare. 

Het vlaams orkest Lamigos ^>eelt 
ten dans vanaf 20 uur. 

Volksvertegenwoordiger Looteas 
zal er U begroetea. 

KortHjk 
DAENSISME 

De Vlaamse Klub a<im het pracb-
tig initiatief de aloiugekende 
Daenskenner E.P. Van Isacker naac 
Kortrijk uit te nodigen op donder
dag a.s. 21 december te 2 t uur m 
ons lokaal « 1322 ». 

Ten zeerste aanbevolea. 

Ledefem - Dadizeie 
ABONNEMENTENSLAG 

Nu reeds gaan onze propagandis
ten de baan op te Ledegem en ce 
Dadizeie om het aantal abonneme»-
len voor ons weekblad « Wij » YOOT 
1968 in de hoogte te drijven. Aboa-
nementsprijs (aangepast) 360 fr. pe r 
jaar, 170 fr. per haiijaar en 93 fr. 
per kwar t aa l Ook aan huisbestel-
ling voor degene die het wenst 
wordt gedaan. 

De brochure « Universitaire efcs-
pansie voor of tegen Vlaanderen » 

door dhr. M. Coppieters is bij <le 
bestuursleden beschikbaar tegen 
30 fr. alsook de Cyriel Verscl»ae\"C 
kalender, 25 fr. 

Wevelgem 
VERNIEUWDE WERKING 

Het afdelingsbestuur kwam verte
den week bijeen en werd uitgebloeid 
met enkele nieuwe mensen. Drin
gend worden nog enkele jongeren 
verwacht. Een aktie tot financiSe 
steun (in de vorm van kleine maan
delijkse bijdragen) zal gevoerd •»'<«•-
den om d e plaatselijke bijdrage 
voor «: Kijk Nieuw » te kiuinea r e 
gelen. 

De abonnees van ons blad die belangstellend onze str i jd volgen doch 
zich niet daadwerkelijk kunnen inzetten, steunen geldelijk door beta
l ing van een steunabonnement van 750 fr of 1CKX) fr en meer. 

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

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

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

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

Naam: 

Adras: 

••• ••• 

••• ••• 

•«• ••• 

••• ••* •« 

Wenst e«a steunabonnement te betalen van \ 

750 fr ( I ) 

1.000 fr (1) 

fr (I) 

T w m a a l van nu tot de verkieringen ( I ) — Ook na da verklezingwi ( I ) 

Te slof4»n pr. 1711.39, M. lemonnierlaan 82, Brussel 1.(1) Doorhalen wat nirt paA 
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IN IEDERE PROVINCIE... 1 5 % GOEDKOPER EN 1 0 0 % BETER I 
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 k l i ë n t e n b e w i j z e n he t 
«iv*«i*v rw«»tff 1«. 

Dossier 6fi/25 
4 ^ l'-.^iH, 

Geacute H eer, 

• »• •^ , 10 fJovember I ï̂fiV. 

Aan f!e Heer W.A. Kunnen 

AlgeWOen Bouwbedr."Kunnon 

>1eir IR -Anwerpen. 

Ik s t e l met voldoening vaat Hat de laatflte werkrn en 
he r s t e l l i ngen aan inijn bouw,waarvan sprake in U» aangetekend schri jven 
wan 6 september L'-.-korrekt on met «oed r e su l t aa t werden uitgevoerd.. 

Ik kan dan «ok von U en Üw Firm^ nï'et schelleen wónder U 
Jial-teli jk te dankon voor het begrip en de bere idwil l igheid die U ten ' 
wijnen opzichte betuigd "hebt, 

Alvorens d i t dossier te s l u i t en wens ik U nog te f e l i c i t e r e n 
voor de prima kwal i t e i t Uwer bouwwerken en mater ia len ,a IsooH voor de 
perfckte service en de hoee bekwaamheid van Uw wcrklelder .de Heer 
Ncv« ians . 

Met z i jn «norn doorr.ettincsvrrinoKvn en in#t z i jn onf«i lharr 
• r « a n i s a t i e z i n dwingt hi.) ontecensprekeli ik oenicders 'eerbted ••f. 

Met de wvi-ate honicacht inc* 

^('^U—^^t p 

NAAR UW BUDGET... 

VOORAL DEGELIJK 

1 uitzonderli jke vochtisolatie : de spouwmuren en rooding die overal 

uitsteekt. 

2 thermische isolatie : buitenmuren in DIKKE GEVELsteen. binnenmuren 

in gebakken steen ; NOOIT snelbouwblokken'in assebeton 

3. verstevigde ramen : door gebruik van de beste afrikaanse houtsoort van 

eerste kwal i tei t . 

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

werk, yale-sloten. enz.. , 

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

6. sanitaire toestellen van eerste kwali teit , 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 

bezorgd, 
Onderbergen 43 

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

Uit-zonderlijke 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 p'ge 
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 
Rotselaarsebaan 37 

Holsbeek 

DageIJjks 

Tönissteiner 
drinken ! 

Nieuw ! Nieuw ! 
• 

Speciaal 
voor de 

ademtest 
2 Tonja's 

TONIC WATER 
en alles is Oké 

Wat is TONJA? 
Een produkt van 

Tönissteiner 
Sprudel 

Bruisend bronwater met toevoe
ging van extracten van 

Cinchona-bast en 
bittere oranjeschlllen. 

Sinds meer dan 2.000 jaar 

* 

Import ABTS 
Tiensesteenweg 128 

Korbeek-Lo 
TeL 016/463.11 

VERSE Z E E V I S 

Visverdeler» en diepvries
houders, rraagt inliciitin-
gen en priislijsL 

FIRMA DEPREZ 

Vismijn 104 

O O S T E N D E 

Te l . : (059) 717.15 

W I M M A E S 

vraagt ü tï]n militanten in noei-
lijke ogenblikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten. Stort on
verwijld uw steun op één der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Rredietbanli van uw gemeente • 

— rek. ar. 110Ü/37J505 van het 
V.M.O. Antwerpen of 

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

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijn persoonlijk toe-
ïicbL 

Hebt U al gedacht aan een geschenkabonnement voor een 

familielid, een vriend, iemand in het buitenland ? 

Stort 300 of 450 fr (buitenland) op PRK 1711.39 van " W i l " , 

Brussel 1, met vermelding : geschenkabonnement voor 

Hebt u ze allemaal ? 

— Sociaai-ekonomisch ontwikkelingsplan voor 

Vlaanderen 1966-1976 . . . » > t • • « * • > ^^ ^ 

— Brussel, stad zonder gezicht . • « • ! • • • » > 30 F 

— Hef Tweede Aktivisme , , , » » • » » » » • » 40 F 

— 40 jaar Vlaams Nationalisme . « • • « « • * i * 5 r 

— 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 eer» bedrag van 125 F ontvangt U het ganse pakket. 
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BRASSER ZIET DE ABONNEMENTENSLA 

\AIU WAte.1^ J \NJi(!<)flQËNt 

E.E.G. ERNSTIG BEDREIGD 
Toekomst alles behalve Eurooskleurig. 

HENNEPROKENDE ROLLING-STONE 
VEROORDEELD 
Rolling-S tone-uian-schoiiw 

BRITS-FRANSE SAMENWERKING 
La Concorde an con. 

KONING TEKENT IN HET NEDERLANDS 
Water in z'n Boudewijn gedaan. 

NAVO WORDT OMGEWERKT 
De Gatdie krijgt NAVOlgers. 

onger 
^^^B^Sfll 

feld... 

KERSTBESTAND IN VIETNAM 
Vietnamaak-vredetje. 

BRANDALARM IN GENTSE « INNO » 
Geen innovatie ! 

PRIJS VOOR KLEURENTOESTELLEN 
TVeel ! 

BURGEMEESTER WOONT OP BOOTJE 
St. Eloois-Vijver, 

WEST-DUITSLAND SPIONNENCENTRUM 
James Bondsrepubliek. 

'ABSENTEÏSME WOEKERT WELIG 
Smerige parlementaliteit l V" ••*'--'*^ 

HET RAADSLID 
Die morgen bleef mijn nog slape

rige oog haperen aan de wakkere 
gele ogen van onze zwarte huiska-
ter, die me strak zat aan te kijken. 
« Doe niet alsof je nog slaapt », zei 
hij streng », en probeer niet de te
kens van mijn nieuwe waardighaid 
te negeren ». 

« Je bent vannacht weer op zwier 
geweest », zei ik met een blik op 
het spoor van vuile kattepoten bij 
het open raam, « en je bent erop 
vermagerd de laatste weken, maar 
of dat iets met waardigheid. . . ». 

« Zeur niet », zei hij, « iederéén 
weet dat ik vannacht tot lid van de 
antwerpse kattengemeenteraad ver
kozen werd ». 

Daar zat dus het geheim van die 
nachtelijke tochten, waar hij vroe
ger zo inhuizig was, van die recent 
verworven flikkering in zijn gele 
ogen. 

« Hoe kon ik het vergeten », zei 
ik schijnheilig », maar van welke 
partij ook weer ? ». 

« Alsof een pientere zwart-gele 
kater ooit anders dan lid zou kun
nen zijn van de Progressieve l'artij 
voor Vlaamsvoelende Huis- en 
Straatkatten ! » was zijn bestraf
fend antwoord. 

« Wat je zegt, en jullie ijveren 
voor ?... ». 

« In het algemeen voor nakoming 
door de eigenaar van zijn plichten 
tegenover de huiskat, en door de 
gemeenschap tegenover de straat-
kat. Zoals je wel weet mag o.m. een 
huiskat niet naar de straat verwe
zen worden, terwijl anderzijds 
adoptie van de straatkat wel toege
laten is, tenzij natuurlijk onder 
dwang ». Het raadslid gaf nog enige 
juridische toelichting en besloot pe
danterie : « Hoewel ik zelf geen 
straatkat ben kan ik toch b«grlp op

brengen voor de noden van deze 
groep ». 

Ik dacht aan het taaie kattenleger 
dat achter alle schuttingen van de 
stad huist en er leeft van eigen 
vangst en de liefdadigheid van som
mige oude wijfjes. 
_ « Er zijn natuurlijk veel ekstreem 

linkse elementen onder », opperde 
ik. « Dat spreekt », zei mijn kater, 
« al moet ik bo \endien wijzen op 
het groeiend sukses van de provo
idee bij de jongere straatelementen. 
Sinds een verdwaalde proVo-poes 
uit Amsterdam hier het p.ovotariaat 
kwam preken. . . ». 

« En zijn ze lastig of gevaarlijk? » 
wou ik nog weten. 

« kch •», zei het raadslid wijs, « je 
weet hoe ouderen tegenover de 
jeugd staan, nogal afwijzend. Maar 
buiten wat geweldloos verzet en 'n 
onschuldige happening nu en dan 
zijn ze vrij tam. Geen muizevangst 
vanwege de vredelievendheid en 
verder maar meepikken van wat de 
oudjes zoal vangen. Nogal parazie-
terig dus. Ik kan er wel tegen, als 
ze het niet te bont maken ». 

« En je eigen partij, waarvoor 
ij \ert die zoal ? ». 

Het raadslid rechtte zijn rug en 
zijn gele ogen gingen fanatiek aan 
't glimmen : « Voor de rechten van 
de Vlaamse poes. Tegen die verder
felijke troep fransdolle raspoezen 
als daar zijn de perzische en sia
mese. Volksvreemde luxedieren, 
door hun eigenaars hier sl inks bin
nengesmokkeld en gekorrumpeerd. 
Ten nadele ^an de rechtgeaarde 
Vlaamse huis- en straatkat ». 

« Zelf », vervolgde mijn kater 
trots, « ben ik nogal kultureel inge
steld. Zo heb ik voor de volgende 
gemeenteraad een tussenkomst ge
pland met voorstel tot vrije door
loop voor de kat in alle bioskopen 
van de stad, mèt recht op wil lekeu
rig «ch«H>tzitten ». 

« Een lofwaardig initiatief », 
vond ik. « En waar vergaderen jul
lie zoal ? ». « De gemeenteraad in 
de ondergrondse ruimten van het 
stadhuis. Daar geen probleem, ftlaar 
wat ik je toevallig vragen wou : 
m'n eigen partij zoekt een n ieuwe 
vergaderruimte. Die oude leegstaan, 
de huizen zijn vaak zo tochtig en 
vochtig. Zouden w e niet hier bin
nen ?... ». 

« Geen sprake van », zei ik kor» 
daat. « En ik maar melk schenken 
en de rotzooi opruimen zeker. En 
jullie maar fikfakken onder de di
van met vrouwelijke raadsleden ». 

« Je ziet het verkeerd », zei het 
raadslid hooghartig. « Bovendien 
telt onze fraktie geen vrouwelijke 
leden. Al zouden ze hartelijk we l 
kom zijn, uit zuiver politiek oog
punt natuurlijk. Nu ja, als je niet 
wi l . . . ». En met een pezige sprong 
verdween het raadslid door het 
raam. 

Sindsdien is het winter g e w o r 
den, met veel kou en nattigheid. 
Met de politieke ijver van ons 
raadslid vlot het intussen niet zo 
best, want minder en minder zie ik 
hem door het raam verdwijnen, 
meer en meer ligt hij luilekker te 
slapen op de warmste plekjes in 
huis. Als ik hem omzichtig daarop 
wijs, is zijn wrevel ig antwoord : 
« Ach je weet, die tochtige hui
zen. . . ». Zoeven nog zag ik hem 
aarzelend voor het raam zijn sprong 
berekenen. . . om niet op de venster
bank, wel iets lager op de centrale 
verwarming te belanden. Hem o \ e r 
de zwarte kop aaiend zei ik : « Dus 
geen meeting vandaag ? ». Als enig 
antwoord ging hij hoorbaar aan 
't spinnen. Spijtig dacht ik : « Weer 
heel wat jong idealisme en politiek 
talent in de knop gebroken ». Mis
schien, in de lente. . . 

ANNIE. 
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