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DE WOELMUIS 

IN DE WETSTRAAT 

WIJLEN DE P.V.V. 
AUioeivel de ruzies tussen de ministers van de rege)ing Eyskens onverminderd vooit-
diiren, vormden zij toch deze week de hoofdblok van hei binnenlands politiek 
meiiws niet. De sensatie kwam uit een andere hoek : P.V.V.-voorzitter Vanauden-
hove heeft de leiding van zijn partij opgegeven daar zijn gezondheidstoestand hem 
noopt tot enkele loeken absolute rust. De omstandigheden waann hi] dat meedeelde 
en de echo's uit zijn omgeving maakten echter duidelijk, dal dit vooilopig afscheid 
iL'uarschijnlijk het definitief heengaan van Vannudenliox'e heeft iiiocluid. 

Wie zes inaaiidcM geleden had durven 
\ooi,spellen dat Vanaudenhove uit de 
politieke arena zou stappen nog vooia-
leer zijn honderden affiche's uil het 
landschap zijn verdwenen, zou waar
schijnlijk voor een zot versleten zijn. 

Een hall jaar geleden, vlak voor de 
jongste verkiezingen : dat was het top
pun t van Vanaudenhove's macht. Hij 
had de oude liberale partij een nieuw 
kleedje gegeven en was er in geslaagd, 
de verzuiling te doorbreken. De verkie
zingen van 1961 hadden hem in het ge
lijk gesteld : de P.V.V was op één slag 
belangt ijker geworden dan de liberale 
partij sinds een halve eeuw. De droom 
van de grote centrumpart i j scheen in 
^ Cl vulling te kunnen gaan. Toen begin 

dit jaai de regeinig van Van den Boc\-
nants — de tweede sterke « V »-nian vol
gens de Libre — struikelde, bakende 
Vanaudenhove de objektieven voor zijn 
partij af : zestig kamerzetels veroveren, 
de Volksunie uit Vlaanderen wegjagen 
en met een trikolooi progiamma een on
aantastbaar bohseik van het uniiausn\e 
uitbouwen. 

Wie nader had toegekeken, had reeds 
vastgesteld dat de « belgische ziekte » 
de P.V V al evenmin dan de twee an
dere grote partijen had gespaard. De 
tegenstellingen tussen Walen en Vla
mingen waren — ondanks Luik en 
Knokke — gegroeid met de dag Dat /ij 
niet de afmetingen van de scheuren in 
C.V.P. en B.S.P. aannamen, dankte de 

Definitief of voorlopig « odd man out » ?, 

P.V.V. goeddeels aan haar voorzitter : 
bekleed met méér volmachten dan enig 
ander partijleider in het land streefde 
hij op diktatoriale wijze zijn driekleu
rig droombeeld na. De tientallen en 
tientallen miljoenen die tegen de ver
kiezingskampanje werden aangegooid, 
iiioeslen liet sukses eigenlijk al leen'maat 
\c igroien : de kern van de libeiale vooi-
uilgang zou — volgens Vanaudenhove 
— zijn trikoloor programma zijn. 

Het werd een fiasko. De partij ging 
niet alleen niet vooruit, ze verloor zelfs 
een zetel. Vanaudenhove werd zwaar ge
slagen in zijn eigen, voordien onaantast
bare kiesomschrijving. En de V.U., ver
klaarde vijand nummer één, werd de 
grote triomfator. 

Het was een harde slag, maar nog 
niet de genadeklop. De scheuren in de 
P.V.V.-monoliet konden wellicht nog 
hersteld worden; het voorzitterlijk ge-
z.ig zou wellicht ook deze krachttoer r o g 
aankunnen. 

Het is niet alleen simbolisch dat Van
audenhove zijn voorlopig en waaischijn-
lijk definitief heengaan heeft bekend-

emaakt aan het einde van een verga-
lering. tijdens dewelke de 15 zogenaam-
Ie wijzen van zijn partij proces-verbaal 
iptnaakten van hun onvermogen om de 
iiainse, de waalse en de brusselse stand-

punien binnen de P.V.V. te verenigen : 
«Ie breuk was definitief. Het bericht 
IV er het afscheid onderstreepte er alleen 

nog maar het onherroepelijk karakter 
v,in. 

Want met Vanaudenhove is ei méér 
weggegaan dan alleen maar een voor
zitter : de P.V.V. heeft voor lange lijd 
— en misschien wel definitief — uitge
speeld. Ze smibolizeert haar ondergang 
trouwens in de onmogelijke troïka die 
het voorzitterschap voorlopig waar
neemt : drie mannen in wie de tegen-
si ellingen als het ware gekristallizeerd 
i p i 

De o-evolgeii van dit alles zijn nog 
naar nauwelijks te overzien. Voor de 

huidige regering, met haar plannen om 
de giondwei te wijzigen, valt de moge
lijke P.V.V.-medewerking definitief weg. 
O p de elektorale kaart prijkt een reus-
achiig vakuum. Wellicht maakt V.d.B. 
zich nu klaar voor de — nutteloze — 
poging, het te vullen ? 

De gordiaanse knoop van de belgische 
politiek is nog wat strakker aangetrok
ken. En hel ogenblik dat hij moét en 
zal doorgehakt worden, rukt weer dich
terbij.. . 

Maanden geleden maakten wif 
als eerste blad in België gewag 
van de geruchten die te Parijs da 
ronde deden, volgens dewelke 
door een frans agent een miljoen 
fr overhandigd werd aan het 
F.D.F. We hebben aan die nooit 
gelogenstrafte geruchten terug
gedacht, toen dezer dagen de ka-
nadese eerste-minister Trudeau 
het woelwerk van de franse agent 
Rossillon ontmaskerde. Dit heer
schap is ook in ons land geen 
onbekende. 

Philippe Rossillon was in Bel
gië aktief tijdens de periode vóór 
de taalwetten van 1963; hij kwam 
in de Voerstreek; hij nam deel 
aan de fransdolle manifestatie te 
Waterloo; hij was betrokken bij 
de organizatie van de « biënnale 
du frangaij » te Namen in 1965. 
Hij hield destijds een konferen-
tie te Brussel, in «L'Horloge». 
« L'Horloge », hoofdkwartier van 
de liberale senator en dienst
doende P.V.V.-voorzitter Hougar-
dy, was in Rossillon's tijd een 
geliefkoosde verzamelplaats van 
wallingantische groepen. Werden 
daar toen de plannen gesmeed 
om het gebied ten zuiden van 
Brussel in te palmen, en zo de 
aansluiting van Brussel bij het 
gebied van de francophonie ook 
op de kaart te tekenen"^ 

Vit het kanadese dossier van 
Rossillon blijkt dat deze man een 
van de belangrijkste agenten is 
van het franse imperialisme. 
Geen gewone barbouze, maar 
iemand uit de leidende, zeer ka
pitaalkrachtige groep waartoe 
ook Couve de Murville. de huidi
ge eerste-minister en jarenlange 
minister van buitenlandse zaken, 
behoort. Rossillon die verwant is 
met vooraanstaande franse diplo
maten, behoort tot de ^roep « Pa-
trie et Progrès » die met een tint
je links gaullisme erbij sinds 
1958 werkt aan de franse groot
heid Hij is gevolmachtigde van 
het « Hatit comité pour la defen
se et 1'expansion du frangais» 
dat sinds 1966 lang.', enigszins 
andere wegen hetzelfde doel als 
« Patrie et Progrès » nastreeft. 

Die man kwam in de Voer
streek boeken hrengen vooi de 
« verdrukte franssprekenden ». 
Deze buitenlander kwam te Wa
terloo manifesteren ter ere van 
de man die geweld en ellende 
over Europa heeft gebracht. 

Zorgde die man er ook voor 
dat een deel van de 10 miljard 
geheime franse fondsen in België 
terecht komt "> 

Ook de « Alliance frangatse », 
ook de «Amities frangaises» 
staan in dienst van dergelijk 
woelwerk. Vele vooraanstaanden 
in dit land werden door een van 
beide verenigingen geëerd, en zij 
verdienden het wellicht — van 
frans standpunt uit Maar is het 
niet de dwingende taak van rege
ring en regeringsdiensten, bui
tenlandse inmenging te verhinde
ren en te bestrijden ? Rossillon 
hebben zij beschermd en gehol
pen, bewust of onbewust. En 
tegelijkertijd was deze woelmuis 
bezig de dijk waarop zij zitten, 
en die zij beweren te verstevigen, 
helemaal te ondergraven. 

file:///cigroien
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LERAARS 

B.R.T. ENGELS ? 

In de B.R.T. hoort men steeds 
engelse liederen, vooral in Tie
nerklanken en in Palmares '68. 
Op tien liederen die er gezongen 
•worden zijn er twee vlaamse. In 
diezelfde T.V. krijgen wij beel
den « zendt uw kinderen naar 
Vlaamse scholen » en « spreekt 
in Brussel uw taal ». Ik vraag 
mij af waarom, gezien men in 
de T.V. geen kans krijgt met 
Vlaamse liederen. De B.R.T. is 
het best geschikt om onze taal te 
doen verdwijnen. Wanneer krij
gen de Vlamingen een eigen 
T.V. ? 

R.B., Torhout. 

EN NOG « VL » 

Donderdag jongstleden werd 
vóór de deur van de villa waar 
ik verbleef in de omgeving van 
Spa, mijn VL-kenteken met een 
spuitbom bespoten vanuit een 
kleine wagen. Mijn oudste zoon
tje had dit gezien en kwam toe
gelopen. Daarop reden de 2 
« dapperen » ijlings weg. 

Knkele minuten later, terwijl 
ik de verf poogde te verwijderen, 
reed een wagen voorbij die on
geveer 30 meters verder stopte. 
Een « heer » stapte uit en riep 
(in 't Frans) : « Dit was een ver
wittiging ! De volgende keer zal 
het met teer zijn en de ganse wa
gen vol hakenkruisen ». 

Op mi|n antwoord dat in een 
vri| land iedereen zijn eigen opi
nie mag hebben, brulde hij : 
« De uwe ken ik. Heil Hitler. Ik 
ben officier in het belgisch leger 
en duld deze provokaties niet ». 

Hierop begon hij in 't Neder-
lanïis : « Ik ben zelf van Tonge
ren ! Ik woon in de buurt en 
houd U in 't oog. Heil Hitler ». 

Samen met 2 jongens in de wa
gen bracht hij de Hitler-groet en 
reed weg. 

Het was een wagen Citroen 
DS. nummerplaat CF656. 

J.V., Schoten. 

BRUSSEL 

Krussel en randgemeenten 
worden ongetwijfeld het grote 
knelpunt, dat scherper en scher
per in de politieke schijnwerper 
zal komen te staan. Het zal dan 
ook van het grootste belang zijn, 
hoe en met welke intensiteit on
ze Brussel-aktie zal worden ge
voerd. De V.U. is geen partij lijk 
een andere. Zij kan er zich niet 
toe beperken, slechts in het par
lement heel aktief op te treden. 
Men verwacht van haar dat zij 
e\eneens er buiten zich dina-
niisch en initiatiefrijk aanstelt 
en de vlaamse spits afbijt. Dat 
zij hierdoor als ekstremistisch 
wordt bestempeld, is voor haar 
een erezaak omdat dit haar be
zieling en slagvaardigheid be
wijst. 

In de hoofdstad dient nog zo
veel te veranderen vooraleer zij 
voor de nederlandstaligen aan
vaardbaar wordt, dat de aktie-
punten ervoor het grijpen liggen. 
Ik denk dat het ogenblik geko
men is dat wij in het hoofdstede
lijk gebied een « doe toch iets »-

% Wenst U een prachtige 
bontmantel ? 

% Verlangt U afzonderlij
ke bontstukken aan te 
kopen of uw mantel te 
veranderen ? 

Wendt U in vol le ver t rouwen tot 
ons lid 

W.CLAYKENS 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek - Tel.: 48.37.01 

Inl icht ingen kunnen 
steeds 
gratis bekomen worden 

aktie op touw zetten. Reeds al 
te lang doen wij aan vaststelle-
rij ; het wordt tijd dat zowel de 
Vlamingen die te Brussel wonen 
als zij die er dagelijks werkzaam 
zijn beseffen, dat het niet vol
staat aan de vlaamse klaagmuur 
te staan om de zaken te veran
deren. 

J.T., Brussel. 

HURK OF KARPER 

Naar aanleiding van een foto 
verschenen in « Wij-Sport » van 
7 september j.1. moet ik U mede
delen dat ik « WIJ » gaarne lees, 
maar zonder verkeerde sprongen 
van de eerste-minister van Kana-
da. Ik neem aan dat de sportre-
dakteur ook niet alle termen van 
alle sporten kent. Een karper-
sprong wordt met gestrekte be
nen en het bovenlichaam ge
hoekt uitgevoerd.* Dus doet de 
eerste-minister een hurksprong, 
overigens in zeer slechte uitvoe
ring (benen geopend en voeten 
niet gestrekt). Ik hoop dan voor 
de Kanadezen dat hij beter in 
't regeren is dan in 't schoon-
springen. 

A.V.O., Antwerpen. 

LEUVEN 

Ik verblijf in het St Pieters-
hospitaal, één der akademische 
ziekenhui/en te Leuven. 

Het is nuttig te weteir dat de 
overgrote meerderheid van de 
zieken hier Vlamingen zijn. Het 
verplegend personeel bestaat uit 
Vlamingen. Voor de dokters moet 
ik u zeggen dat alle professors 
of assistenten ,Tlier "allen frans-
taligen zijn die wel één, maar 
geen twee woorden Vlaams ken
nen. En als ze verplicht zijn om 
met vlaamse zieken te spreken, 
is het zo een « verkreukeld » 
Vlaams. 

's Avonds is de fransdolle furie 
feitelijk het hevigst. Elke avond 
kunnen de zieken naar de T.V. 
gaan kijken, die alleen maar in 
het Frans is. 

T.S., Berchem. 

REAL-POLITIK 

Ik ben ook een zoon van een 
oudstrijder 14-18, vooroorlogs 
A.N.V.-er, daarna V.N.V.-er ; de 
repressie en haar gevolgen ken
de ik ook. 

Ik speelde een niet zo onbe
langrijke rol bij de eerste moei
lijke beginperiode van de VU en 
gaf gedurende 10 jaar mijn beste 
krachten aan de uitbouw van de 
vl.-nat. jeugdbeweging. 

E.B. van Berchem protesteert 
tegen de aanwezigheid van VU-
mandatarissen op de koninklijke 
receptie en is schijnbaar niet 
voor real-politiek. Natuurlijk 
doet het ons wrevelig aan, maar 
zou de VU gekomen zijn waar ze 
nu al is zonder dergelijke real-
politiek ? 

Toen destijds Leopold III Staf 
De Clercq ontving, was de hou
ding van onze mensen helemaal 
anders. 

De schrijver van het briefje 

( ^ 

^ ^ 

WOMM» I O L A N O 

M*o*> W M till I I I 

« Amnestie » zou iemand moeten 
aanduiden die werkelijk, als VU-
mandataris of als lid niet voor 
amnestie is. Of denken de heren 
van Were di, Broederband, 
V.M.O., V.N.J. dat zij alleen het 
goede nationalisme in pacht heb
ben ? Dezen voeren de jongste 
tijden een aktie die veel weg 
heeft van « drukkingsgroep », 
niet om vooruit te gaan maar'om 
een stap terug te zetten. Waar 
ik destijds niet kon akkoord 
gaan met het bruskeren van de 
progressistische richting van Da
niel De Coninek, kan ik ook niet 
akkoord gaan met het teruggrij
pen naar eng en kortzichtig na
tionalisme. Wij hebben de fou
ten en gevolgen daarvan toch ge
noegzaam leren kennen, om er 
niet terug in te hervallen. 

Weg met het vitten over de 
onbenulligheden en de rand-
kwesties, die ons slechts verde
len kunnen (dat hopen de tegen
standers). Én trouwens : er 
wordt te veel belang aan ge
schonken. 

Noteer maar eens hoeveel her
denkingen, plechtigheden en vie
ringen uitsluitend eigen mensen 
bereiken ; Vlaanderen huldigt 
zich dood. 

Laten wij ijveren voor een ge
zonde real-politiek, ijveren voor 
de morele amnestie waaruit uit
eindelijk de effektieve amnestie 
moet en zal groeien. 

J.D., W. 

Om de zozeer begeerde her
vormingen van het onderwijs 
door te voeren wordt het lera
renkorps nooit geraadpleegd. De 
leraars moeten vaak werken in 
onwaardige omstandigheden : 
overbevolkte klassen vol lui
wammesen, broekverslijters en 
herrieschoppers die van de ene 
klas naar de andere worden ge
sleept, omdat de klassen die nu 
eenmaal bestaan te allen koste 
in stand dienen gehouden te 
worden. Komt nog daarbij de 
jacht op leerlingen, gevolg van 
de verwoede konkurrentie tus
sen officieel en katoliek onder
wijs, en in Brussel de ongelijk
soortige samenstelling der frans-
talige klassen door de hinder
lijke aanwezigheid van vlaamse, 
Spaanse en afrikaanse kinderen ! 
Is het dan niet begrijpelijk dat 
onze leraars, die zich opgeslo
ten voelen in dat sisteem van 
georganizeerde wanorde, op de 
duur een ambtenaarsgeest zou
den krijgen ? 

H.V., Brussel. 

EN STEEDS VL... 

Onze VL-plaat werd ook ver
sierd, aan de ene kant met een 
SS-teken en aan de andere kant 
met een hakenkruis (het begint 
eentonig te worden, gebrek aan 
inspiratie ?) . 

G.V., Dilbeek. 

HASSELT 

Mijn bezoek aan Hasselt tij
dens de Zevenjarige Virgajesse-
feesen heeft me erg ontgoocheld. 

Al was er voor het feestelijk 
uitzicht van de stad een lof

waardige inspanning gedaan, 
toch werd de grootste inspaa-
ning wel geleverd om de ganse 
stadsversiering te overladen en 
te verzadigen met belgische vlag
gen. 

Op elke mogelijke plaats wa
ren er door het feestkomitee bel . 
gische vlaggen aangebracht. De 
Demerstraat met in het verlengd 
de ervan de Albertstraat zijn d« 
drukste en belangrijkste straten 
doorheen de stad. Welnu, oveif 
voornoemd trajekt was er geen 
enkele leeuwevlag te bespeuren ! 

Het kantoor van de V.T.ËL 
stond daar, overschaduwd doof 
een belgische vlag, vermoedelixft 
aangebracht door het stedeliji 
feestkomitee. De V.T.B, zelf h a 3 
de moed niet getoond om eeJ| 
fiere leeuwevlag te laten wajifc 
peren. 

De vlaamse boekhandel Heide» 
land meende dat er op de Ha» 
vermarkt ook onvoldoende d r f » 
kleuren hingen en had dan no^ 
maar zelf een grote belgische 
dinges uitgestoken ! 

Kortom, ik heb in geheel Has»» 
selt slechts 3 leeuwevlaggen op-> 
gemerkt. 

En dat was nu het beeld vaa 
de hoofdstad van onze mooie 
vlaamse provincie Limburg. 

Hoe men het ook bekijkt : de 
belgische vlag is en blijft hei 
simbool van onze verdrukking eil 
natuurlijk een goedkoop propa
gandamiddel van de vlaamsha-
tende P.V.V. 

Al is met het gezwaai van leeu
wevlaggen onze vlaamse strijd 
ook niet gewonnen, toch is het 
beeld van fiere leeuwevlaggen 
nog altijd de termometer vaa 
ons Vlaams bewustzijn. 

R.L., Hoeledea. 

O* r«daktl« «iraact {••• T«IO 
aatwoerdtlijkkaid roer 4« ia* 
hond dar tapnbücaarda Uiara* 
briarea. Za bahoadt lich kat 
racht raa kaasa aa takorting 
raor. Orar i* iaiararvbriak 
wordt faaa briafwiaaaliag ( • • 
Toard. 

van de redaktie 

Brussel, 19 september 196S. 
Betr . j de "jocrem^t". 

Nou, het heeft er deze week op de redaktie wol ge
spannen. Donderdag staarden ons nog vele lego vormen 
met droeve ogen aan, op een Of;enblik dat de r o t a t i e 
pers eigenlijk a l zou moeten proefdraaien. 
De oorzaak ? Een onrechtstreekse : er was een he le 
boel werk aan V.U.-streekbLiden die 66k moesten klaar 
komen. Een rechtstreekse : het was "Joerera^H" in'An-
derlecht . De mannen van de werlwinkel vierden dat en 
omdat onze kopij dan t&ch niet gezet raaicte, sloten 
we ons maar b i j de viering aan. (We onderstrepen het 
toevallige van d i t fe i t ; de joernal is t iek wordt zo 
a l vaak genoeg voor een zatsel vers le ten) . 
Van de nood dus een deugd makend, zijn we dan maar 
veer eens filozoferend over de anderlechtse j aa r 
markt geslenterd. Ons verbaasd afvragend, in welke 
holle schedels de overtuiging van "Bruxelles franco
phone poir90 Ĵ " i s gegroeid. 
Anderlecht i s op zo'n dag nog móér landelijk-breuge-
Üaans dan doorgaans het geval i s . En langs de boe
renpaarden, de kramen, de kotje?, 'de karretjes en de 
koopjes beweegt zich de massa van duizenden en nog 
eens duizenden- gewone mensen u i t de hele brusselse 
agglomeratie. En a l die mensen bestel len een pint of 
een worst j e , een te l loor mosselen <af een pakje f r i e t , 
een boestrink of een wafel in het Nederlands. Hun 
eigen onvervalst en sappig en springlevend Brussels.'' 

Il) 
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VLERICK IN M WETSTRAAT (1) 

parochie 
in 

beroering 
[(m.v.d.b.) Minister Vlerick heeft het ge-
veldig verkorven bij onze waalse landge
noten. Stel u voor, in een tafelrede bij de 
opening van de Jaarbeurs der Vlaanderen 
zou de minister, althans volgens < Le Soir », 
zich laten ontvallen hebben dat een groot 
petrochemisch bedrijf toch beier op zijn 
plaats zou zijn op de linker Scheldeoever 
dan in *n « waalse boerenparochie >. Be
doeld was het waalse dorpje Feluy. 

Dat nemen de Walen niet t Een boeien-
paiochiel En zij zijn dat gaan vertalen, 
zonder woordenboek nog wel, want dat 
staat er niet eens in. Ook niet in de grote 
Van Dale. < Una paroisse de paysans de 
Wallonië ». Als men nu weet dat in Vlaan
deren een boerenparochie zowat de bete
kenis heeft van < een klein dorpje », maar 
dat in Wallonië het woord « paysan » wel
licht het meest verspreide scheldwoord is, 
met de betekenis van « lompe vlegel », dan 
begiijpt men geredelijk hoe diep Wallonië 
beledigd is. En monsieur Outers (spreek 
uit Oetersse) est tellement outré (buiten 
zich zelf), dat hij de eerste-minister zal on
dervragen over deze onbeschaamde uitla
ting van minister Vlerick. 

De minister had natuurlijk ongelijk! 
Waar wij zelf Corioy-le-Grand (882 inwo
ners !) eens een waalse universiteitsstad 
hebben genoemd, had Vlerick alleszins Fe-
luv (2.071 inwoners) beter een wereldstad 
kunnen noemen ! 

Arme Walen! Een universiteit in een 
bietenveld, en nu een petro-chemisch be-
diijf in een « paroisse de paysans ». Het 
is maar zonde van de miljarden die men 
daar weeral gaat vermorsen. Maar kom, na 
de 100 miljard die men in de waalse ko
lenmijnen heeft vergooit, kan dat er ook 
noïï maar bijkomen ! 

Mogen wij om te sluiten hieraan een 
kle.iie herinnering vastknopen ? 

Vier jaar geleden heeft de franstalige 

R.T.B, op Kerstdag, tijdens de nieuwsuif-
zending van 13 uur, een berichtje omge
roepen met betrekking tot de begraaf
plaats van « le petit village de Mortsel, 
prés d'Anvers ». Als we nu bedenken dat 
het kleine dorpje Mortsel met zijn 28.000 
inwoners nogal wat groter is dan « la gran
de ville de Charleroi » met haar 24.450 in
woners, dan kvmnen wij enkel medelijdend 
de schouders ophalen bij het aanschouwen 
van het misselijke gedaas van een hand-
voUetje opgeblazen kikkers. 

En als Vlerick het werkelijk gezegd heeft, 
dan kunnen wij hem geen ongelijk geven. 

• VLERICK IN DE WETSTRAAT (2) 

de 
onmogelijke 
formule 

(red.) Het hernemen van de politieke ak-
tiviteiten in de Wetstraat wordt geken
merkt door een aantal vreselijke ruzies die 
in de schoot van de regering losgebarsten 
zijn en die in hoofdzaak uitgevochten wor
den door drie ministeriële duo's : Vlerick 
contra Delmotte, Van Mechelen contra Pa-
risis, Tindemans contra Terwagne. Voor
al het duel Vlerick-Delmotte doet de gen-
sters spatten en de stukken in de geburen 
vliegen. 

Dat die twee op gespannen voel leven 
is niet nieuw; het is van meet at aan tus
sen hen een zeer gespannen verhouding 
geweest. Tijdens de stille periode van de 
politieke vakantie viel dat niet zo op. Het 
gevecht speelde zich binnenskamers at ';n 
de gelegenheden om in publieke verkla
ringen mekaar te lijf te gaan ontbraken. 
Men kon de spanning echter met de elle
bogen aanvoelen. En ingewijden wisten, 
dat beide excellenties mekaar bestookten 
met gepeperde brieven; passages uit deze 
brieven werden gnuivend voort verteld. Zo 
bijvoorbeeld de ene minister aan de an
dere : < U hoeft zich niet in te beelden 
dat ik bereid ben, uw sekretaris te spe
len >. 

De persoonlijkheid van minister Vlerick 

is daarbij wel een belangrijke faktor. Vle
rick is geen politieker; hij zetelt als « tech-
nikus * in het kabinet Eyskens. Hij is een 
professor, een man van de exakte weten
schap. Voor hem is een getal een getal en 
aan een degelijke statistiek hecht hij meer 
belang dan aan vijf bladzijden zogenaam
de principeverklaringen. 

Hij is het werkritme en de metode van 
zijn universitair seminarie gewoon : het 
klaar aflijnen van een probleem, de strikt 
wetenschappelijke benadering ervan en het 
zoeken naar de oplossing met bekwame 
spoed, geholpen door een team van jonge 
en geestdriftige medewerkers. 

In de Wetstraat gaat het allemaal net 
andersom. Cijfers zijn er zéér relatief en 
iedere statistiek wordt er geplooid naar de 
sakrosante eisen van de unitaire verdelen
de rechtvaardigheid, die wil dat 4 Walen 
gelijk zijn aan 6 Vlamingen. Een geest-
diiftig en toegewijd team is er ver zoek ; 
de administratie is traditioneel het moeras 
waarin alle grootse projekten, alle klare 
inzichten en afgelijnde bedoelingen traag 
of vlug, maar in ieder geval zéker verzin
ken. 

In dat wereldje is Vlerick, zonder enige 
< stage » in de politiek, terechtgekomen. 
Hij voelt er zich zo slecht in thuis dat hij 
ei in de luttele maanden sinds zijn aan
stelling zijn gezondheid aan het verknoeien 
is. Intimi zullen u waarheidsgetrouw ver
tellen, dat hij er niet meer van slaapt. 

Daarbij is Vlerick een Vlaming uit één 
stuk. Het feit dat hij nog niet de minste 

partijpolitieke sleet vertoont, maakt hem 
totaal ongeschikt om daarvan een geheim 
te maken. Ook in de Wetstraat houdt hij 
vast aan de wetenschappelijke metode oia 
een cijfer een cijfer te noemen, wars van 
ieder kompromis. Zo komt het, dat hij par
does de vinger legt op de meest weke plek. 
ken van het unitarisme. Wat tot voor kort 
voor alle bonzen in de Wetstraat sakrosant 
was — zo bijvoorbeeld de 50-50-verhou-> 
ding Vlaanderen-Wallonië, zet hij terug op 

. losse schroeven : als er 60 Vlamingen zijn 
voor 40 Walen, dan acht de professor het 
— net als wij — ook maar billijk dat de 
baten en de lasten a rato van 60 en 40 ten 
honderd worden verdeeld. 

Niet alleen de persoonlijkheid van Vle
rick speelt daarbij echter een rol. Want er 
djn ook nog de andere duels in de rege
ring. De diepste oorzaak van al de herrie 
is de onmogelijke formule om telkens twee 
ministers — een Vlaming en een Waal — 
aan één taak te zetten in unitair verband. 
Het is totaal uitgesloten dat twee mannen, 
wier energie hoofdzakelijk besteed moet 
worden aan de kontrole van de ene door 
de andere, tot pozitieve rezultaten zouden 
komen. Ruzie is het logisch en onvermij
delijk gevolg. 

Alleen wanneer ieder van hen zich vrij 
en autonoom aan zijn taak kan zetten, al
leen wanneer de bevoegdheden klaar afge
bakend worden, kunnen in een enkele sek-
tor twee ministers poziuet naast en ook 
wel mét mekaar werken. Maar dat bete
kent : federalisme! 

Vleiick (tweede van linke, tweede rij) en Delmotte (vijfde van links, tweede rij) 
duel in de krabhenmand. 

VERVALLEN VERVALDAG 

Toen de regeriïig pas gevormd 
was had één minister de eerlijkheid 
te erkennen, dat hij eigenlijk niet 
wist wat de opdracht van zijn mi
nisterie juist is. Blijkbaar vooral 
niet omdat hij, Tindemans, samen 
met Terwagne (samen en toch ge
scheiden) dezelfde opdracht kreeg : 
de kommunautaire betrekkingen 
bevorderen. Beide ministers wisten 
wel van elkaar dat de ene Waal en 
de ander Vlaming was, maar waarin 
verder hun samenwerkende op
dracht zou bestaan was nog minder 
dan onduidelijk. Men wilde wel ie
mand hebben die zich met de kom
munautaire betrekkingen zou bezig 
houden, maar op de lijst van de mi
nisters mochten de 60 % van de be
volking niet meer dan 50 % minis
ters hebben. En dus kwam er een 
tweede minister met dezelfde op
dracht bij te pas. 

Nog vóór de parlementaire vakan
tie werd dan overal uitgeklaroend 
(dat woord geeft het best weer wat 
er inderdaad gebeurde !) dat vooral 
Tindemans en ook wel Terwagne op 
15 september zouden klaar komen 
met hun plannen en wellicht zelfs 
met hun konkrete voorstellen. Het 
is vandaag 17 september en, tenzij 
het mirakel in alle stilte is gebeurd, 
is de eerste vervaldag die gesteld 
werd voorbij zonder dat de reke
ning werd betaald. Heel verwonder
lijk is dat wel niet : geen van beide 
ministers beschikt over enige eigen 
administratie. En ondanks alle na
delen die aan een administratie rast 
zitten, is helemaal géén administra
tie nog veel erger. 

Daarbij komt nog dat, als niet alliK 
tekenen bedriegen, beide ministers 
zo afzonderlijk werken dat ze wer
kelijk geen voorbeeld geren van 
kommunautaire betrekkingen. 

bekeken 

WRIJVINGSVUKKEN GENOEG 
Met onze twee kultuur-ministers 

verloopt het al evenmin vlot. Parf-
sis maakt zich verdienstelijk dooi 
het openen van tentoonstellingen en 
het gelukwensen van pasgetrou-.r-
den die hij tijdens zijn tochten door 
zijn gebied ontmoet. En verder 
schijnt hij te veronderstellen dat 
hem de zorg voor de franse kuituur 
is toevertrouwd waar ook in België. 
Van Mechelen heeft zich in het 
nieuws gewerkt door een 11 juli-
toespraak over iets wat hij stout
moedig kultuurfederalisme heeft ge
noemd, maar sindsdien hebben we 
niets meer vernomen van enig kon-
kreet plan om dat waar te maken. 
Tenzij we de strijd om de verdeling 
van de budgetten als een eerste stap 
moeten beschouwen. Maar dat is dan 
toch zo iets als : eerst het geld en 
dan zal ik u wel vertellen wat ik 
er mee ga doen. 

Dat het evenmin goed gaat tussen 
de liefst drie ministers die zich met 
de regionale ekonomie bezig mogen 
houden, is wel geen geheim meer. 
Wij Vlamingen hebben het geluk dat 

de enige die werkelijk ekonomie 
kent professor Vlerick is, die boven
dien het voordeel heeft officieel 
partijloos te zijn en rekenen kan op 
stevige steun in de vlaamse dagblad
pers. Minister Vlerick schijnt trou
wens niet zinnens te zijn, zich te la
ten doen. Geen duidelijker illustra
tie voor de verhoudingen binnen 
de regering als volgende anekdote : 
de direktie van een belangrijke in
dustrie nodigt Merlot uit, een van 
haar fabrieken te bezoeken. Iemand 
denkt er dan aan dat het past, ook 
minister Vlerick uit te nodigen. Op 
die uitnodiging kwam de tegenvraag 
of Merlot was uitgenodigd. Vermits 
dat zo was, kon minister Vlerick 
blijkbaar niet anders dan antwoor
den dat hii dan niet kon komen. Een 
gezellige sfeer, zou men zo zeggen... 

EEN PROBLEMEN-COCKTAIL 
De tegenstelling die deze week 

het scherpst tot uitdrukking kwam 
is natuurlijk die van de « gelijktij
digheid » of « gelijklopendheid » 
van de waalse eis tot onmiddellijke 

ekonomische voordelen en de kul-
turele autonomie. Alsof dat voor de 
eerste-minister nog niet genoeg was 
komt daar nog de stellingname bij 
van Servais, de voorzitter van de 
waalse CVP. die bij voorrang waar
borgen eist tegen de minorizatie 
van de Walen. Iets wat ook niet bij 
gewone wet kan gebeuren. _De 
vlaamse pers, die alle heil schijnt 
te zien in de kulturele autonomie 
en heel weinig (te weinig) belang 
stelt in vlaamse ekonomische eisen, 
schijnt niet te weten dat van de 
voorzitter van de vlaamse C.V.P. 
terzake alleen maar het stilzwijgen 
kan genoteerd worden. Door de ei
sen van Servais kan de tegenstel
ling nu niet louter meer herleid 
worden tot een oppozitie van C.V.F, 
en B.S.P. Het lijkt wel of alle pro
blemen tot een vreemdsoortige cock
tail door elkaar geschud worden. 
Daardoor wordt de pozitie van de 
regering Eyskens altijd maar wan-
keler. 

/ 

WELKE TOEKOMST ? 
Het land heeft een regering no

dig ; niemand weet welke andere 
regering mogelijk is, mede door de 
zware krizis in de liberale partij. 
Hoe kwetsbaarder 'n regering is, des 
te meer wordt voor haar leven «ge
vreesd en gezorgd. 

Zal Eyskens zijn tweede start ha
len, zal hij klaar krijgen wat hem 
in 1958 is gelukt ? Zijn regering ge
lijkt op een met gas gevulde ballon 
die zolang mogelijk balast uitwerpt 
en dan toch, als het niet langer meer 
kan, onvermijdelijk naar beneden 
moet komen : de nnitairen doen 
vertwijfelde pogingen om in een 
unitair kader federalizerende her
vormingen door te zetten, wat ten 
slotte even onmogelijk is als een 
ballon eindeloos te laten stijgen. Zü 
hopen het essentiële te redden, 
maar dreigen alles te verliezen... 
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• ANTWERPEN, 27 OKTOBER 

vernieuwde 
aktie 
voor amnestie 

(red.) Naar we vernemen zal op de am
nestiemeeting, die op 27 oktober te 10 uur 
30 in de antwerpse zaal Majestic doorgaat, 
het woord gevoerd worden door prof. W. 
Op«>omer. Een bekend antwerps jurist werd 
eveneens aangezocht als spreker. Het am-
nestie-komitee, waarvan het voorlopig voor
zitterschap wordt waargenomen door dr. H. 
(ioemans, is tans bezig met het samenstel
len van een beschermkomitee; een eerste 
lijst van loetredingen zal binnenkort wor
den bekendgemaakt. Personen of verenigin
gen die tot het amnestie-komiiee wensen 
toe te treden, kunnen kontaki opnemen 
met het voorlopig sekretariaat (Amnestie-
komiiee, p-a Mishagen 110, Brasschaat). 

Het ligt in de bedoeling van het komi-
'tce, na de meeting te Antwerpen een aktie 
in de verschillende vlaamse provincies te 
voeren en de voorbereidingen te treffen 
voor een later te houden nationale amnes
tiebetoging, 

• A.S.L.K. EN DE BANKEN 

de man 
met 
het deeiteken 

(a<o) De Algemene Spaar- en Lijfrcntckas 
(A.S.L.K.) heeft zich in de jongste jaren 
moeien verweren tegen de konkurrentie 
«lic ze in de specifieke spaarsektor onder
vindt vanwege de banken. 

Uit de perskonferentie van direkteur-
generaal de Guchteneöre (let op het deei
teken; het moet de naam minder vlaams 
maken !) dinsdag jl. te Brussel blijkt dat 
in sommige sektoren de A.S.L.K. flink voor
uitgaat, dank zij nieuwe of beter dan voor
heen gepiopageerde metodes en formules. 
Zo vlot het bvb. goed met het sparen op 
termijn. 

Dal het geheel van het spaartegoed dat 
aan de instelling in 1967 werd toevertrouwd 
in stijgende lijn is gegaan en 138 miljard 
h bereikte dank zij een aangroei mei 12 
miljard tr. (tegen een accres van 8 miljard 
in 1966), maakt op ons niet eens zo héél 
veel indruk. De Guchteneëre (let op, zetter, 
voor het deeiteken!) zei ook dat het groten
deels te danken was aan de slappe konjunk-
luur. In zulke perioden houden vele parti-
kulieren en instellingen hun « cash balan
ces » aan, omdat ze er voorlopig geen betere 
bestemming voor kunnen vinden. 

De A.S.L.K. wil voortaan méér de ken
merken en de bedrijvigheid van een bank 
aannemen, zei de Guchteneëre. Zulke uit
lating was in vroegere tijden ondenkbaar. 
1 oen zou men het zelfs psichologisch een 
vcrkeeide wending geheten hebben. 

Sedertdien is het bankwezen echter der-
\\ijze gepopularizeerd en in het dagelijks 
leven van de gewone man ingedroirgen, dat 
do A.S.L.K. haar werkingsmetodes heeft 
moeten herzien. Een spaarinstelling moet 
voorlaan de volledige reeks financiële ver
richtingen kunnen aanbieden aan de kliën-
teel. Anders is. ze gehandikapt tegenover de 
banken, die inzake inzameling van spaargel
den enorme -.ukse'.̂ cn in België behaald 
hebben. 

Waar ib de ujd d.u de direklie van de 
A.S.L.K. meende de konkurrentie van de 
banken doelmatig te kunnen afweren, o.m. 
door hun het gebruik van het woord 
« spaarljoekje » te ontzeggen of te bemoei
lijken ? 

Relaiiet is de lol \an de A.S.L.K. in hel 
spaai wezen veimindeid. Tans zijn we ge
tuige \an haar pogingen om de evolulie 

om ie buigen en om van het defensief over 
te gaan in het offensief. 

Tipisch in hel jaarverslag over 1967 is 
de achteruitgang \an de sektor « levens
verzekering ». Hel aantal bij de A.S.L.K. 
afgesloten le\ ensv erzekeringskontrakten 
daalde van 33.J33 in 1966 tot 31.497 in 
1967. 

Die achteruitgang is te wijten aan de af
remming van de bouwbedrijvigheid. We 
zouden graag hebben dat de Guchteneëre 
de houding van de instelling terzake nader 
verklaarde. 

Er is een ander vraagstuk waarover de 
Guchteneëre ons al sedert jaren meer had 
moeten vertellen, nl. de verhouding tussen 
de kredietverlening door de A.S.L.K. in 
Vlaanderen en in Wallonië. 

De Vlamingen zijn uitstekende spaarders, 
vooral in de traditionele vormen bij de 
A.S.L.K. Traditioneel is eveneens de wei
gerachtige houding van de hogere A.S.L.K.-
direktie om de kredietverlening aan de Vla
mingen aan te passen aan de omvang van 
de vlaamse inbreng. 

Indien er één financiële instelling is waar
van de Vlamingen de federale splitsing niet 
hoeven te vrezen, dan is het wel de Alge
mene Spaar- en Lijfrentekas ! 

• «GEWONE» EN «BUITENGEWONE» 

begroting 
hier en 
in nederland 

(aco) De nederlandse miljoenennota, die 
overeenstemt met de belgische Rijksmidde
lenbegroting, werd door de regering de Jon-
ghe deze week aan het parlement en aan 
het publiek voorgelegd met een tekort dat, 
in frank omgerekend, rond 35 miljard fr. 
ligt. 

In vergelijking met de belgische staats
begroting lijkt dit nogal gunstig. In België 
werd voor 1969 een (teoretisch) sluitende 
gewone begroting van 265 miljard fr. inge
diend. In Nederland bedragen de uitgaven 
heel wat meer. Men zit er nu boven 360 

miljard fr. 
Vergelijkingen gaan echter in dit geval 

niet op. In België dient men aan de gewo
ne begroting toe te voegen : de buitenge
wone begroting, die integraal met leningen 
gefinancierd wordt. Hoeveel de buitenge-i 
wone begroting in 1969 zal bedragen, valt 
niet met zekerheid te zeggen. Men sprak 
tot nog toe over 45 miljard fr. 

Gewone en buitengewone begroting sa
men laten in België voor 1969 een saldo 
zien dat groter is dan het tekort op de ne-
derlandse begroting, die volgens andere me
todes wordt opgemaakt. 

Er is al tot in den treure gedebatteerd 
over de wenselijkheid, het onderscheid tus-
sen gewone en buitengewone begroting te 
behouden. Landen die het in België toege-
paste begrotingsstelsel niet gebruiken, varea 
er niet slechter bij. 

In principe, en volgens de aktuele eko. 
nomische opvattingen, mag het onderscheid 
gerust wegvallen en zou men met één al
gemeen budget allicht een duidelijker in
zicht in het geheel van de staatsfinanciën 
krijgen, zowel wat de investeringen (d.i. de 
« buitengewone begroting ») als de kon-
sumptieve bestedingen betreft. 

Toch mag men hier geen overdreven en 
pedant belang aan hechten. Indien de bel
gische regeringen korrekte begrotingen 
voorlegden en zich niet lieten verleiden to§ 
« onvoorziene uitgaven » die het geheel al
tijd scheef trekken, zou ook met het stelsel 
der gescheiden gewone en buitengewone be
grotingen behoorlijk werk te doen zijn. 

Versmelt in België de gewone en de bui
tengewone begroting in één budget, en het 
dient tot niets indien het staatsgezag zich 
laat maneuvreren door belangengroepen 
achter de schermen, die aan de touwtje» 
trekken zonder zin voor het algemeen be
lang. 

Het is overigens in Nederland in dat op
zicht ook niet alles goud wat blinkt. Maar 
formeel houdt men zich beter aan de re
gels. 

• PARLEMENTAIRE DEMOKRATIE 

indien er 
veertig 
zouden zit ten. . . 

(m. van haegendoren) Een aantal lezers van 
« Wij » schreven mij naar aanleiding van 
mijn jongste artikel over parlementaire de-
mokratie. 

Het beginsel van de politieke demokra-
tie wordt algemeen aanvaard, maar meer 
dan ik het deed onderstreept men de slech
te werking van het parlementair sisteem. 

Akkoord 1 
Een motief te meer om er sterk de na

druk op te leggen dat het eventuele par
lement van een vlaamse (deel-) staat niet 
afgekalkeerd mag zijn op het huidige par-
lemen t van de brusselse Belgique. Een re
den te meer om keihard er in te geloven, 
dat in zulk vlaams parlement pas de vver-
kelijke, de konstruktieve "taak van de volks-
nationalistische partij begint. 

Een paar lezers deden opmerken dat de 
slechte werking van het parlement te wij
ten is aan het feit dat de partijen in het 
parlement mensen droppen die in feite ver
tegenwoordigers zijn van belangengroepen 
of die parlementslid zijn of blijven (zelfs 
minister worden) om hen te belonen voor 
hun verdiensten. 

Parlementsleden moeten mensen zijn die 
wetten maken en die op de toepassing van 
wetten kunnen waken. Dat is hun job. 

En verder I Het is waarachtig niet de 
schuld van de 20 V.U.-Kamerleden en de 
14 V.U.-Senatoren dat men het parlement: 
naar huis stuurt juist op het ogenblik dat 
men de belangrijke beslissingen gaar 
stooft, om ons dan samen te roepen om 
in de gauwte er de formaliteit door te ja
gen, op het elektrisch knopje te duwen om 
de miljarden uit de zakken van de burgers 
te halen en er de klaargemaakte wettek
sten gauw door te sleuren. 

Moest er een plichtgetrouwe groep van 
40 i.p.v. 20 V.U.-kamerleden zitten, zou het 
zo niet verlopen... ten minste, indien zij 
weten te mogen steunen op vlaaiïisnationale 
burgerzin voor orde en recht 

de sweet feeler 
U hebt wellicht in de kranten gelezen wat er zich veertien dagen geleden 

ajspeelde in liet park van de waalse gemeente Chdtelet. Neen > Dan hieronder de 
feiten. 

In dat paik waren enkele duizenden waalse jongeren bijeengestroomd om 
het zoveelste sotigfestival bij te wonen. Het gewone zoodje : langharigen in de 
meest onmogelijke en vieze kleding, herrieschoppers op 7)oek naar een gelegen
heid, koppeltjes die eens wilden demonstreren hoe ver ze zelfs in het publiek dier-
ven gaan, pukkelige pubers op zoek naar een onvindbaar evenwicht. Toegegeven: 
dat is allemaal niet lipisch ivaals en het beluisteren van muziek schijnt ook el
ders — tot in ons eigen Vlaanderen toe — blijkbaar niet meer te gaan zonder het 
gerotzcA)i op zo'n grasplein vol viezigheid en frietpakjes. 

Ill Chdtelet werden toch wel enkele rekords geklopt. Het festival groeide er 
uil lol zo'n levensgrote rel, dat het waarschijnlijk zijn laatste editie heeft gekend. 
Maar oordeel zelf. 

De grote naam op de affiche tvas Gilbert Bécaud. Een hele meneer, monsieur 
1(10.000 volts zoals hij in de show-biz heet. Wie het franse chanson volgt, d^et wel 
iianzelj zijn hoed af. 

Te Chdtelet scheen men er een andere meeting op na te houden. De Fians-
man stond nauwelijks op het podium, t)/ er begon vanop het grasplein een regel
recht bombardement met tomaten. Projektiel nummer zoveel trof ck)el ; een vieze 
kleverige vlek tekende zich af op het donkerblauwe pak van de vedette. Bécaud 
bewees ook in die omstandigheden, hoeveel « métier > hij wel heeft : « ik zou je 
twee woorden willen zeggen », richtte hij zich tot het publiek, « waarom kom je 
uw geschenk hier niet op het podium aanbieden, \}og in oog met je slachtoffer? 
Luister, luister goed : ik zal je een lied zingen. Quand on est seul sur son étoi-
h ». Gejouw vanop hel grasplein, terwijl Bécaud zingt. Een idioot staat met open 
at men te huilebalken; op zijn rug heeft hji een stuk laken met de woorden « d 
bat Bécaud » (sic) ! 

Volgend nummertje op het programma : het zangeresje Nicolelta. Ze is iA3g 
niet goed op het podium of het hagelt weer tomaten. Ze geraakt met moeite door 
twee liedjes en dan laat haar stem het afweten. Een der inrichters springt op het 
verhoog en huilt « bande de cochons ^.Op die toon gaat het een hele tijd door en 
•^3wel vanop het podium als vanuit de menigte slingert men zich in de kuituur-
laai bij uitstek een aantal lieflijkheden naar het hoofd, die zelfs Cambronne het 
bloed naar de kop zouden hebben gejaagd. Dan is het zover : Nicoletta kan haar 
tour de chant voortzetten. Ze zingt nog een liedje, hapert zich door de eerste zin 
van een tïveede en glijdt dan gewoonweg achterover tegen de vlakte. Een aantal 
knapen van het inrichtend komitee beginnen rond haar de gebruikelijke dans op 
te voeren : sprenkelen met water, voorhoofd betten met oodeklonje enzoverder, 
maar het lieve kind is definitief out. 

En dal is nog maar een begin, een aperitief je, een horsdeuvertje : het hele 
grote spektakel begint nou pas. De big boss van het festival komt er zich mee 
moeien. In zoetgevooisd Fransoos houdt hij een kei van een redevoering : « Ik 
wil dat men me onmiddellijk, ik druk op onmiddellijk, de smeerlap aanduidt 
die de laatste tomaat heeft gegooid. Spijtig voor hem, maar hij zOt betalen voor 
al de anderen. Nog één smeerlapperij en ik stop onmiddellijk met dit festival, 
zonder jullie ook maar één frank terug te betalen. En nu. vooruit, waar is de laf
aard"? Hebben julie schiik \om hem met de vinger aan te wijzen? ». 

Twintig duizend paar ogen beginnen rond te kijken, te zoeken. Het publiek 
is stil geworden. 

Het wacht op het ogenblik dat iemand zal worden aangeduid, de éne zonde
bok die V001 de rest zal boeten. Na een ademloze halve minuut komt er bewe
ging in een hoek van het terrein. Iemand wordt vooruitgestoten, moet struikelend 
door een dubbele haag van mensen die hem stampen en slaan waar ze hem tref
fen kunnen. Een paar opgewonden officiëlen stormen zielsverheugd in die rich
ting en sleuren het slachtoffer naar het podium. De langharigen kruipen op me
kaars schouder om niets van het stichtend spektakel te missen. Rijkswachters 
kijken onbeiiVgen toe. 

Iemand huilt schor in de mikio « lue zullen hem eens in het rood verven ». 
Op het podium wordt de »}ndebok kundig bijgewerkt. « Hij bloedt •», roept men 
vanuit het publiek. Een joernalist op de persbanken zegt nuchter : « zo worden 
in de V.S. mensen gelyncht ». En dan — grote opluchting — herbegint het spek
takel met veel ye-ye en lawaai. 

Heel deze geschiedenis, zal je zeggen, verdient toch deze rubriek niet. Mo-
mentje, xoe vergaten je te vertellen hoe het festival eigenlijk begon. Een jongeman 
kwam namens het orkestje waarin hij speelde — « the sweet feeling •» — het pu
bliek begroeten. Hij deed het onder meer met volgende zin : « jullie zijn een 
mooi en dankbaar en beleefd publiek. Véél beleefder dan de Vlamingen ». 

De histerieke twintigduizend juichten toe. En na dit vleugje racisme begon 
hel jeesl, zoals Itoger beschreven... 

dio Genes. 
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HET MOORDEH GAAT VERDER 

Anders dan deze welgedane burger — sirii-
bool van de onverschilligheid of de etnische 
^eldjacht in de westerse welvaartmaatschappij 

heeft de Volksunie zich van meet af aan 
tgelaten met het biafraanse drama. Nadat 

Hóe V-V- enkele tijd geleden tevergeefs er op 
. 'ftandrong dat de belgische afvaardiging het 
^flodige zou doen voor de behandeling van de 

icwestie Biafra in de U.N.0. heeft zij zopas de 
regering verzocht, de diplomatieke betrekkin

gen met Nigeria af te breken. Dit verzoek 
geschiedde, nadat deze week gebleken was dat 
de regering van Lagos meedogenloos iedere 
hulp in voedsel en geneesmiddelen uit Biafra 
weghoudt en het werk van het Internationale 
Rode Kruis lamlegt. Maar of politiekers, die 
wapenleveringen uit stocks van het belgisch 
leger naar Nigeria lieten overvliegen, ook maar 
iets zullen doen voor Biafra, valt sterk te 

betwijfelen... 

nazijn 
PLOOIBAAR STAAL ? 

België's twee grootste staal
bedrijven — Cockerill en 
Ougrée — zijn deze week be
gonnen met besprekingen over 
toenaderingsformules tussen de 
beide vennootschappen. Beide 
Btaalreuzen zijn sinds geruime 
tijd ziek : ze werken al jaren 
met verlies en hun schulden — 
de jongste tijd nog verhoogd 
door belangrijke investeringen 
— belopen samen meer dan 15 
miljard. 

Het is niet uitgesloten dat 
deze besprekingen uiteindelijk 
zullen leiden tot een fuzie. Er 
wordt van verschillende zijden 
—• o.m. door de regering en 
door de sindikaten — op aan
gedrongen. Wellicht wordt die 
fuzie in de hand gewerkt door 
een nieuw element t de U.S. 
Steel zou zinnens zijn, een be
langrijke vestiging in ons land 
op te richten. Ze zou de ver
smelting van Cockerill en 
Ougrée als voorafgaandelijke 
voorwaarde hebben gesteld. 

Te volgen! 

IN DE FRAKTIES 
De Kamer- en Senaatsfrak-

ties van de Volksunie zijn deze 
week bijeengekomen om de 
taken binnen de frakties te 

verdelen en de parlementaire 
werkzaamheden voor te berei
den. Ze kozen tevens hun 
bureau. 

Het bureau van de Senaats-
fraktie ziet er uit als volgt : 
voorzitter Wim Jorissen, on
dervoorzitter Rik Ballet, sekre-
taris Edgard Bouwens. In de 
Kamerfraktie is Frans Van 
der Eist voorzitter, Hugo 
Schiltz ondervoorzitter, Vic 
Anciaux sekretaris en Luk Van 
Steenkiste adjunkt-sekretaris. 

Onze 34 zijn klaar om, boor
devol plannen en energie, een 
nieuwe parlementaire zittijd 
in te gaan. 

DE ZAAK ROSSILLON 
De benjamin van het Parle

ment, onze volksvertegenwoor
diger Luk Van Steenkiste, is 
een bijdehandse knaap. Hij is 
onmiddellijk op de zaak van 
de franse agent Philippe Ros-
siUon gesprongen en heeft aan 
de ministers van Justitie en 
Binnenlandse Zaken een paar 
pertinente parlementaire vra
gen gesteld. 

Onze volksvertegenwoordi
ger wenst te vernemen of de 
regering precieze inlichtingen 
en verslagen heeft over Rossil-
lon's aktiviteiten in ons land 
en of hem ooit de toegang tot 
België werd ontzegd of spreek

verbod opgelegd. 
Tevens vraagt Luk Van 

Steenkiste het lijstje van de 
maatregelen die de jongste ja
ren getroffen werden tegen 
buitenlanders, in verband met 
hun effektieve of vermeende 
inmenging in onze binnenland
se aangelegenheden. 

Wedden dat de ministers 
verveeld zullen zitten ? Want 

• er zal blijken dat er wél maat
regelen werden getroffen te
gen de onbaatzuchtige filoloog 
Paardekoper, teiTvijl Rossillon 
ongehinderd zijn vlerken in 
ons land mocht openslaan. De 
Fransman, met zijn verbindin
gen naar de hoogste diploma
tieke en industriële kringen 
van zijn land, is taboe voor 
onze brusselse waak-en-slui-
ters. 

In een van zijn prozastukken over de nieuwe kunst van 
sijn tijd (en elke tlKi Ls steeds nieuw, zelfs de schijnbaar 
verstarde !) schreef Paul Van Ostayen d^ men de verdedi
gers van de zogezegde klassieke kunst volgende « behande
ling > moet geven : men stelt hen voor, eens konkreet ovej* 
een of ander klassiek werk te spreken. Dan — zo Van Os
tayen, en hij heeft gelijk — zal men praktisch altijd al» 
antwoord krijgen dat het nu toch al een tijdje geleden i& 
dat de verdediger van deze klassieke kunst dit werk gele
zen of zelfs bekeken of beluisterd heeft. Zo gaat het ook 
met de « wereld van het denken *, met de beroepsfilozofen 
die zich zelf met een titel hebben getooid. In een dergelijke 
groep is het voldoende een aantal namen te kennen, bij elke 
naam een paar boekentitels te kunnen vermelden en ver
der een paar algemeenheden over de « ideeën » van die 
fiolzoof te kennen — beter misschien : vaag te vermoeden. 
Om dat ŵ at konkreter uit te drukken : men kent de naam 
Nietzsche en kan die in verband brengen met de « God is 
dood »-mode, of men kent de boekentitel « Jenseits von Gut 
und Böse » en dan weet men het verder wel. Maar men heeft 
blijkbaar geen vermoeden welk een bloedig drama, wat een 
onmenselijk lijden deze beide punten voor de mens Nietzsche 
hebben betekend. En dit hoewel hij in de bladzijden waar 
hij over de « dood » van God spreekt het als het ware uit
schreeuwt : wat doen we toch ! En dit hoewel hij zijn laat
ste briefkaart ondertekende met « Der Gekreuzigte » en van 
louter medelijden een paard dat van de zweep kreeg, om de 
nek viel. 

REDELIJK 
Van Nietzsche komt ook het woord over « de redelijk

heid, onze laatste deugd •». En voor onze tijdgenoten die om 
te leven blijkbaar niets anders te doen hebben dan knop
pen om te draaien, is deze « laatste deugd » uiteraard een 
vanzelfsprekendheid. Enkele jaren geleden viel Nemrod de 
onuitsprekelijke eer te beurt een moderne (en dus grote !) 
teoloog te ontmoeten. Zonde en verlossing waren duidelijk 
overwonnen inzichten voor deze « grote kristen » ; hij was 
wel zo vriendelijk begrip te tonen voor Nemrods hoge leef
tijd, ouderwetse opvoeding en gering inzicht. En op een 
bescheiden vraag hoe hij dan met het gewone toch wel veel 
voorkomende menselijk lijden en ellende klaar kwam, was 
het antwoord ook al pasklaar : daar waren pillen voor, een 
steeds volmaaktere geneeskunde. En het intieme lijden dat 
naar het hart grijpt, kwam alleen maar voort uit « kommu-
nikatiemoeilijkheden ». Maar ook hiervoor was de oplos
sing duidelijk al in de maak... Wat Nietzsche zag als een 
laatste, een ultieme « mogelijkheid •» wordt tot iets vanzelf-
sprekends gemaakt. Wat de mens misschien met heel veel 
zorg, door het inzetten van alle krachten, hopelijk bereiken 
kin, wordt iets wat zelfs iemand die nooit iets anders doet 
dan versuft rondlopen, bereikt, zonder dat hij het eigenlijk 
goed weet. 

De redelijkheid, onze laatste deugd... En ons recht op 
waarheid wordt niet eens geëerbiedigd : als Kaunda te 
Parijs twee minuten lang niet kan voortspreken als hij het 
had over de uitmoording van twaalf miljoen Ibo's, dan 
maakt de B.R.T. ervan dat hij gesproken heeft over... 
Rodezië. En al de beroepsmarktschreeuwers over racisme 
— Oe Thant bv. — doen alsof het in Biafra gaat om het 
doodtrappen van twaalf miljoen luizen. Redelijkheid, onze 
laatste deugd... en wij ronden onze handelsbalans af met 
munitieverkoop. En Wilson, de socialistische strijder voor 
de rechten van de mens in Zuid-Afrika, zendt bedienings
personeel dat hulpvliegtuigen neerschiet en voedselvoorra
den in stukken schiet. Redelijkheid, onze laatste deugd... en 
het hele schijnheilige westen en het minstens even schijn
heilige oosten zwijgen en slapen en genieten voort. Rede
lijkheid, onze laatste deugd — de stapels afgehakte koppen 
van vijanden die we eens als hoogtepunten van barbaars
heid hebben beschouwd, zijn voorbeelden van redelijkheid 
vergeleken bij onze, inderdaad ook onze, moordpartijen. 
Redelijkheid, onze laatste deugd — er is geen laatste deugd. 
Men wende zich tot een grote want moderne « teoloog >, 
of humanist, of een beroepsfilozoof. 

NEMROD. 

TRAMENBUS:WEERTARIEFVERHOGiNGEN 
De regering Eyskens-Merlot heeft wel verklaard dat er in 1969 

geen nieuwe belastingen zullen komen, maar ze verzuimde te 
zeggen dat ze op de begroting 1969 besparingen zal doen door 
sommige subsidies te verminderen en de tarieven van een 
aantal openbare diensten te verhogen. 

Zo worden de subsidies aan 
de tram- en busmaatschappijen 
verminderd; de rekening wordt 
geprezenteerd aan de gebrui
ker, die vanaf 1 oktober 15 % 
tot 20 % meer al mogen beta
len voor zijn tram- of buskaart
je. Te Brussel bijvoorbeeld 
verhoogt de ritprijs van 7 tot 
8 fr, de aansluiting van 9 tot 
11 fr en de ritkaart van 57 tot 
60 fr, met dien verstande dat 
men er voortaan nog slechts 10 
in plaats van 11 ritten mee zal 

kunnen doen. 
De Prijzenkommissie had 

zich eensgezind tegen het ver
zoek tot prijsverhoging uitge
sproken. Maar de regering 
heeft met dit advies geen reke
ning gehouden en gaf er de 
voorkeur aan, de verbruiker te 
laten opdraaien voor haar bud-
getaire handigheidjes. Deze ta
riefverhoging is des te erger
lijker als men bedenkt dat de 
méérinkomsten ervan ongeveer 
het miljoenenbedrag vormen. 

dat ieder jaar door de slecht 
beheerde maatschappijen aan 
hun gewezen aandeelhouders 
en aan de gemeenten wordt 
uitgekeerd. De tariefverhoging 
zal dus goeddeels dienen om 
vóór alles de rente van de ge
wezen aandeelhouders te verze
keren ! 

Het grote slachtoffer is de 
gewone man : de arbeider en 
de bediende die de hoofdkliën-
tele vormen van de tram- en 
busmaatschappijen en die 
voortaan per jaar ettelijke 
honderden franken meer aan 
openbaar vervoer moeten be
steden. Sociale maatregel van 
een kristen- en sociaal-demo» 
kratische regering! 
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KNECHTEHMENTALITEIT 

Gedurende de jongste ver
kiezingsstrijd heeft de vlaamse 
C V.P het van de daken ge
schreeuwd dat ze een zelfstan
dige partij was, alleen gebon
den door haar eigen program
ma en vrij van iedere verplich
t ing aan de P S C.-ers. 

De verkiezingen waren nog 
niet gedaan, of van deze zelf
standigheid was nog weinig te 
merken. Houben toog, met 
goedkeuring van de vlaamse 
C.V.P.-top. rustig aan het werk 
om de unitaire partijstruktu-
ren te herstellen Zijn -pogin
gen mondden enkele dagen ge
leden uit in het voorstel om 
kortelings weer een unitair 
C V P.-P S C.-kongres te beleg
gen 

Van vlaamse zijde rees hier
tegen geen protest. De Walen 
hebben echter geweigerd, naar 
een dergelijk kongres te ko
men Ze zijn wél zo vriendelijk 
t e zeggen, dat hun weigering 
wellicht niet definitief is en 
dat ze er op kunnen terugko
men indien — bvb. door de re
geringsverwezenlijkingen — 
zou blijken dat men hun eisen 
inwilligt 

En zeggen dat de vlaamse 
knechtjes zonder enig bezwaar 
€n zondere enige waarborg met 
animo terug het unitaire kon
gres er avontuur zouden inge-
duikeld zijn... 

MOORDENAARSSTAD 
De brand in de edegemse 

stapelplaatsen heeft weer eens 
de aandacht gevestigd op de 
mogelijkheid, dat een ramp zo
als die van de brusselse «Inno
vation » zich nog kan herhalen. 

Ten tijde van de «Innova
tion »-ramp werd door zowat 
iedereen met klem aangedron
gen op maatregelen om zo'n 
ramp onmogelijk te maken. 
Wat is daarvan te Brussel te-
re^'htgekomen '' 

Een der grootste knelpunten 
bij de bestrijding van de « In
novation ' brand is blijven be
staan : de Nieuwstraat werd. 

tegen alle gezond verstand en 
rede in, gewoonweg terug voor 
het autoverkeer vrijgegeven. 

Enkele dagen geleden brak 
een brand uit in een der 
dichtstbevolkte wijken van de 
hoofdstad. Te dier gelegenheid 
bleek, dat de stadsdiensten toe
lating hadden verleend tot 
vestiging van een depot van 
butaangasflessen midden in 
deze wijk, aan een straat die 
zo nauw is dat de brandweer 
er met met haar grote ladders 
kon manoevreren 

En dat noemt zich Ie carre-
four de FEurope! 

ONBEANTWOORD 
Een tijd geleden' werden 

door de heer SnoUaert, ere-
gemeentesekretaris en raadslid 
te Molenbeek, zware beschul
digingen geformuleerd tegen 
de molenbeekst socialistische 
burgemeester Machtens. De 
heer Snollaert zegde o.m dat 
tussen 1944 en 1960 de bij de 
wet voorziene taaiexamens bij 
aanwerving van personeel voor 
de gemeentediensten nooit 
plaats hebben gehad. Er werd 
gewoon een loopje met de wet 
genomen en het molenbeeks 
gemeentebestuur deed zelfs 
geen poging om de schijn te 
redden. 

Wim Jorissen achtte deze be

schuldigingen erg genoeg om 
er de gegrondheid van na te 
gaan en om te onderzoeken, 
welke maatregelen zich ten 
overstaan van dergelijke bru
tale wetsverkrachting opdron
gen. Hij stelde dan ook een 
parlementaire vraag aan de 
minister van Binnenlandse Za
ken. Hij deed dat meer dan 
twee maand geleden, namelijk 
op 18 juli 

Minister Harmegnies heeft 
deze vraag nog altijd geen ant
woord waardig geacht. Een be
leefde meneer, zeg dat wel .. 

In dit geval geldt zeker : 
zwijgen is bekennen ! 

CLAES ZONDER MINISTERS 
Het is sterk opgevallen dat 

geen enkele vlaamse minister 
het nodig geoordeeld heeft, de 
ui tvaart van Nest Claes bij te 
wonen. 

Het weekblad « Vrije Waas
land» wijdde aan die afwezig
heid een scherpe kommentaar. 
Het blad stelde vast dat Frans 
Van Mechelen, minister van 
Nederlandse Kuituur, zich des
tijds wél de verplaatsing ge
troostte naar Grobbendonk om 
er de wielrenner Herman Van 
Springel na de Ronde van 
Frankrijk te gaan gelukwen
sen. Maar te Averbode kon 
Van Mechelen blijkbaar niet 
geraken. 

Laat ons daar aan toevoegen 
dat Grobbendonk wél en Aver
bode niét in de kiesomschrij
ving van Frans van Mechelen 
ligt. En dat Frans van Meche
len méér elektorale winst ziet 
in een foto waarop hij prijkt 

met een wielergrootheid dan in 
het bijwonen van de begrafe
nis van een letterkundige die 
toch niet meer kan stemmen 

PRiNSEUJK GEBAAR 
Enkele dagen geleden bezoch

ten onze prinselijke reizigers, 
Albert en Paola, een badplaats 
aan de sardische kust waar zij 
zinnens zijn een vakantiever
blijf te bouwen. 

Tijdens een wandeling aan 
het strand werden de prinsen 
vanuit een boot gefotografeerd 
door een elfjarige knaap, zoon
tje van de plaatselijke foto
graaf. Toen het kind aan de wal 
kwam maakte een graaf d'As-
sche, die zich in het gevolg van 
de prinsen bevond, zich mees
ter van het fototoestel. De 
kleine wist het terug te be
machtigen en vluchtte. Graaf 
d'Assche zette de achtervolging 
in en slaagde tenslotte er in, de 
film definitief te bemachtigen 
en te verbranden. De knaap 
werd daarbij gekwetst. 

Er IS over dit incident heel 
wat deining ontstaan in de Ita
liaanse pers, die nogal giftig te
gen de prinsen en hun gevolg 
te keer gaat. Niet èonder reden 
trouwens. Want al kunnen in 
Italië de « paperazzi » — de 
niet-officiële persfotografen — 
vreselijk hinderlijk zijn, de 
jacht op een knaap van 11 jaar 
kan niet door de beugel. 

Prinsen behoren trouwens 
mét de voordelen van hun ambt 
ook de lasten te dragen. Prinse
lijk beleefd, zoals het past... 

Krijgt graaf van Assch^ nu 
heus " een vaderlandse onder
scheiding ? 

LAAT DE VOER GERUST! 
Sinds Van den Boeynants de qvereenkomst-in-158-punten met 

de socialisten opstelde en de huidige regering aan de macht 
kwam, weegt op de Voerstreek opnieuw de bedreiging van een 
overheveling naar Luik of van een direkte brusselse voogdij met 
een «peerdefamilie-sisteem» dat reeds in de hoofdstedelijke 
agglomeratie bewezen heeft, hoe fataal het voor de Vlamingen 
is. Temidden van de onzekerheid over de Voer is er dezer dagen 
toch een verheugend feit geweest : de opening van een nieuwe 
nederlaizdstalige middelbare school voor de Voerstreek. Deze 
school — wier direktie verleden week vanwege het V.U.-Partij
bestuur gefeliciteerd werd — kent een ruim sukses. 

Dit tamelijk geïzoleerd ge- luikse periode volledig neder-
bied beschikte tot voor kort landstalig was Zozeer zelfs 
uitsluitend over lager onder- dat, toen in 1954 de uitslagen 
wijs. dat trouwens ook m de van de vervalste talentelling 

De E 3 in de huurt van hef vroegere Zuidstation te Antwerpen krijgt definitief vorm en gestalte, 
'en deel van de rijbanen is reeds een asfaltdek aangebracht. 

waren bekendgemaakt, zonder 
enig protest kon beslist worden 
dat aan het onderwijs niets zou 
veranderen. In 1961 werden 
voor het eerst schoolbussen 
naar Tongeren ingelegd : 26 
kinderen maakten vanaf de 
eerste dag van die gelegenheid 
gebruik. Op dit ogenblik echter 
zijn er reeds 170 kinderen die 
nederlandstalig middelbaar on
derwijs volgen. Zestien onder 
hen zitten sinds begin dezer 
maand in de nieuwe school te 
's Gravenvoeren ; een onbe
twistbaar sukses, vooral als 
men rekening houdt met het 
feit dat het initiatief laattijdig 
werd genomen 

Het nederlandstalig middel
baar onderwijs behoedt de 
jeugd uit de Voerstreek tans 
voor de talloze mislukkingen, 
die schering en insla^^ waren 
toen het hele middelbare on
derwijs geaxeerd was op de 
scholen van Visé of elders in 
het waalse land. 

Deze gunstige evolutie be
wijst eens te meer, dat er hoe
genaamd geen Voerprcbleem 
neer bestaat. Indien deze 
streek de kans krijgt om met 
zekerheid te ^e ten dat aan 
haar huidig statuut niet meer 
zal getornd worden en zich dan 
enkele jaren rustig bij Lim
burg te integreren, dan zullen 
zelfs de late oprispingen van 
de steeds minder talrijk wor
dende Voerfranskiljons achter
wege blijven. We hebben het 
altijd gezegd • geef de Voer, na 
meer dan 130 jaar luiks bewind 
en luikse verwaarlozing, 10 
jaar een limburgse kans en er 
kraait geen haan meer over de 
Zogenaamde «Alsace-Lorraine 
beige » De iei ten stellen ons in 
het gelijk. Handen af dus van 
deze onvervreemdbare lim
burgse en vlaamse grond : laat 
de Voerstreek gerus t ! 

KOLONEL 
SPEIJTEBROODT 

Z IET ROOD 
Inde) (laad : kolonel Speijte-

bioodt, kointnandant van de 
Dekkiiigssti tjdki achten Com
mando B.P.S. 36, Belgische 
Snijdklachten in Duitsland, 
ziet rood van koleire. 

KoSjnel Speijtebroodt heeft 
aan zipi koleire uiting gegeven 
tn brief nummer 1129 van 2S 
augustus ]ongstlede7i. En wel in 
de volgende leunen : 

« Ondeiii'eip : Internationa
le Konvenlie van Genèoe van 
19 september 1949 (Belgisch 
Staatsblad van 4 juni 1954) ». 

« Kuuhtens de bepalingen 
van de Internationale Konven-
t/e van Geneve moet elk mo-
lorvoeituig dat zich naar het 
buitenland begeeft, voorzien 
zijn van een nationaliteitsken-
leken met uitsluiting van elk 
fliidei kenteken. 

« Ik het inner dat deze Kon-
ventie strikt van toepassing is 
VOO) de BZ iSjertuigen. Elk an
der kenteken als de voorge-
S( hl even € B > zoals bvb. U.SA 
F, VL, W is te vet bieden en zal 
onmiddellijk moeten vetwij-
detd wolden. Een uitzondei ing 
mag geduld worden : het han
delt over het kenteken « EUR 
met sterren » dat op het voer
tuig aangebiachl is te samen 
met hel nationaliteitskentfken. 

« Ik viaag aan de Korps Com 
deze leglementaire vooischiij
len aan hun ondergeschikten 
tei kennis te biengen. 

« In het geval dat deze \\)or-
sclniften met onmiddellijk toe
gepast worden, wil tk persoon
lijk door de eeiiheids-komman-
danten ingelicht worden over 
de namen van de oveilredeis 
tegen dewelke tk eventueel een 
pioces-veibaal dooi de Rijks-
vadit zal doen opmaken. » 

Tot daai de blief van onze 
viiend SpeijtebicAjdt. 

We hebben ei zo'n vet moe
den van — en niet eens Jo'n 
vaag vermoeden — dat het de 
kolottel niet te doen is om bvb. 
U.S.A., F of W, maar dat hij 
lood IS aangelopen alleen en 
uitiluitend omwille van de VL. 

Indei daad .' 

Kolonel Speijlebioodt is een 
hollei\}Os in het opstellen van 
iiidiukwekkende blieven. Blie
ven die indtukwekkend naa'it 
de kwestie zijn. 

Want twee iniiiistets hebben 
iceds in antwoord op parle-
mentaiie vlagen toegegeven, 
dat niets hel aanbrengen van 
een VL op een auto verbiedt. 
Dal hel et alleen op aan komt, 
de VL zo Ie plakken dat geen 
t!(rwatiing kan ontstaan. En 
een njkswachlojficier heeft m 
een B.R.T.-iadiokioniek de 
luistei aai s netjes verteld, waar 
de VL mag aangebiachl zvor-
den opdat alles volkomen in 
oide met de ivet en met de m-
tetnalXiiiale konventies zon 
zijn. Ze mag namelijk niet aan
gebiachl wolden links van Je 
nummerplaat. 

Kolonel Speijlebioodt is alle 
ininisteis en alle rijkswachtoffi-
cieren te slim af. Hij en hij 
alleen -weet wat er in konven
ties staat die tntei nationaal zijn 
en te Geneve werden opgesteld. 

Oj niett 



FM : FLAUWE MOP ? 
De Informatiedienst van het 

ministerie van Landsverdedi
ging geeft een weekblad uit 
dat de ietwat raadselachtige 
naam « fm » draagt. 

Senator Bouwens vroeg in 

een parlementaire vraag ophel
dering omtrent deze misterieu-
ze titel. 

P.W. Segers gaf een parel 
van een antwoord : « fm heeft 
geen enkele bepaalde beteke
nis, iedereen is vrij de initia
len te interpreteren zoals hij 

vanaiidenhove vervangen ..• 

wenst» . De minister voegde 
daar aan toe dat bij het kiezen 
van die naam « nochtans reke
ning werd gehouden met de 
benaming van het vroegere 
mili taire maandblad Nos For
ces — Onze Macht, waarvan de 
twee beginletters alfabetisch 
gerangschikt in een nieuwe 
aangepaste t i tel verwerkt wer
den ». 

Wat is het nu eigenlijk ? 
Enerzijds beweert Segers dat 
fm evengoed fles melk als 
flauwe mop of fijne meneer 
kan betekenen. Maar ander
zijds laat hij verstaan dat het 
eigenlijk Forces-Macht is, toe
vallig en «alfabetisch» met 
het Frans vooraan. 

Eén ding is zeker : fm bete
kent niet « flaamse minister ». 

UNIVERSEEL LICHT 

In een te Brussel uitgegeven 
franstalig publiciteitsblaadje 
wordt reklame gemaakt voor 
een «bracelet magnét ique» : 
wie zo'n armbandje draagt, is 
op slag beschermd tegen een 
ongelooflijk aantal ziekten en 
kwalen. Tevens wo-dt een ap
paraatje voor bedwateraars 
aangeprezen • op het ogenblik 
dat de lakens vochtig worden, 
begint een fluitje de gillen. 
Ook wordt een «metode » uit
eengezet om het water en de 
lucht de kans te geven tot een 
« action bénéfique sur les glan-
des mammaires». 

Tussen al deze charlatanerij 
pri jkt — uiteraard in het 
Frans — volgende geloofsbe-
kentenis : «Leuven vlaams ? 

Leuven frans ? Niet het een of 
het ander, want Leuven is Uni
verseel en moet het blijven, 
voor de eer van België en in 
het belang van Europa». 

Het universele Louvain-Leu-
ven heeft de verdedigers die 
het verdient. . . 

DE « VL » . . . 

Volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens had, tijdens zijn va
kantie in het buitenland, zijn 
wagen gestald op de binnen-
koer van het hotel waar hij 
verbleef. Op zekere morgen 
was de « V L » van zijn wagen 
voor de helft weggepeuterd. De 
peuteraar was blijkbaar ge
stoord geworden. Daags nadien 
was de andere helft wegge-
prutst. Onze mandatar is kleef
de een geïmproviseerde « V L » 
aan de binnenkant van de 
achterruit , buiten het bereik 
van de maniak. Met zijn huis
genoten liet Mattheyssens de 
weinige Belgen de revue passe
ren om de dader op he t spoor 
te komen. 

... EN DE WAAL 

Alleen een waals gezin met 
vier kinderen kon nog Ln aan
merking komen. De reakties 
van het gezin werden scherp 
in de gaten gehouden, wan
neer het voor de ontbijt naast 
de wagen moest lopen. De 
oudste zoon, een knaap van zo
wat 15, liet duidelijk verbazing 
blijken als hij de onbereikbare 
« VL » zag. 's Anderdaags ble

ken de Walen, vlak voor hun 
vertrek, hun woede te hebben 
gekoeld op de « B » die voor de 
helft was gesneuveld. 

Onze verkozene is achter he t 
adres van de vermoedeijke 
prutser geraakt. Hij heeft hem 
als aandenken een splinter
nieuwe « VL » gestuurd samen 
met een tekst, waarin hij een 
dol loopje neemt met broed»» 
Waal. 

DE ONVERMOEIBAREN 

ZeKs de hardnekkigste vijan
den van de V.U. moeten toege
ven, dat onze parlementairen 
onvermoeibare harde werkers 
zijn. De «L ib re» stipte on
langs nog aan dat de V.U.-ka-
merleden en -senatoren de 
rekordhouders zijn van he t 
aantal gestelde parlementaire 
vragen. 

Op 10 september verscheen 
het vragenbulletijn nummer 9 
van de Kamer. Het bevat 32 
vragen, waarvan er 14 — dat 
is bijna de helft — door V.U.-
kamerleden werden gesteld. 
Daarbij moet men zich voor 
ogen houden dat onze kamer-
fraktie minder dan 10 % van 
het aantal volksvertegenwoor
digers telt. 

In de Senaat is het al niet 
anders. Rekordhouder Jorissen 
heeft in nieuwelingen zoals 
Bouwens en Van Haegendoren 
ernstige konkurrenten gekre
gen. Bij de nieuwelingen in de 
Kamer schijnt Raskin een gooi 
naar de titel, die nog altijd 
door Coppieters wordt gehou
den, te willen doen. 

... door driemanschaip 

•VS 1W 

V.U. OP HET SCHERM 
Het eisenprogramma dat enerzijds door de 

Volksunie en anderzijds door het Vlaams-natio
naal Radio-, T.V.- en Persinstituut (dat de gast-
programma's « De vlaams-nationale gedachte 
en aktie » verzorgt) bij de B.R.T. werd inge
diend, heeft in het gebouw aan het Flageyplein 
de nodige deining verwekt. 

Een eerste reaktie op de gestelde eisen is, dal 
in het kader van het nieuwe T.V.-seizoen het 
hele sisteera van de gastprogramma's wordt her
zien. De uitzendingen « Gedachte en Aktie », die 
's avonds rond 10 u op het scherm kwamen, 
zullen in aantal worden verminderd en mogen 
slechts een zuiver ideologische — en dus niet-
partijpolitieke — inhoud hebben. Daartegen
over komen er vanaf 1 oktober iedere donder
dag rond 19 u 35 direkte politieke programma's 
op het scherm, met telkens een duur van een 
kwartuur. De partijen die daarvoor zendtijd 
toegewezen kregen zijn de C.V.P., de B.S.P.. de 
P.V.V. en de Volksunie. Voor de laatste drie 

maanden van 1968 is deze zendtijd gelijkmatig 
over de vier partijen verdeeld : voor ieder drie 
uitzendingen. Die van de Volksunie vallen op 
31 oktober, 28 november en op uitzonderlijker-
wijze niet donderdag, maar vrijdag 27 december. 

De regeling voor volgend jaar is nog niet be
kend ; de Volksunie zal echter voet bij stek hou
den voor wat betreft een rechtmatige verdeling 
van de zendtijd. Ook aan de overige eisen (ver
tegenwoordiging in de Beheerraad, waarborgen 
voor een objektieve nieuwsverstrekking, orga-
nizatie van het recht op antwoord enz.) al ste
vig de hand worden gehouden. 

Naast deze drie uitzendingen zal er in de 
periode van 1 oktober tot 31 december nog één 
gastprogramma van het vroegere type door het 
Vlaams-nationaal Instituut A.-T.V.-P worden 
verzorgd, en wel op 2 december. 

Herinneren we er tenslotte aan dat volgende 
week donderdag, 26 september, de Volksunie 
om 19 u 50 een Politieke Radiotribune verzorgt. 

t r a v a i l l i s m e 
Er is de jongste tijd bij herhaling spra

ke geweest van < travaillisme > nl. van 
een mogelijk samengaan van socialisten 
en kristelijke demokraten. 

« Sprake geweest » d.w.z. dat er heel 
wat verbale wierook werd gebrand of
schoon er eigenlijk niets gedaan werd. In
tegendeel was het opvallend hoe de hui
dige regeringspartners, reeds tijdens hun 
wittebroodsweken, in het Parlement aan 
het bekvechten gingen met betrekking tot 
het « schoolpakt >. Dit wijst er op dat 
men van bepaalde zijde « de ziel van het 
kinrl » nog in de mouw houdt om de 
kr aten te bestrijden die in feite de poli-
tieive verzuiling afwijzen. 

Dat intussen de man die de « ziel van 
t kind » tijdens wijlen de regering Col-
lard op straat demonstreerde en verde
digde, nl. de heer Th. Lefèvre, nu de ver

zuiling principieel afwijst, kan ons in ze
kere zin verheugen evenals wij het toe
juichen dat de heer Jos Van Eynde in de 
artikelenreeks over travaillisme, in zijn 
Volksgazet een artikel van « minheer de 
bisschop van Brugge » opneemt. 

Wie zou het als nationalist niet goed
keuren dat men de kerkelijke banbliksems 
opbergt tegen al wie niet « katoliek > 
stemt ? Wijlen Dosfel en zovelen die daar 
zó erg onder te lijden hadden, zullen zich 
van vreugde omkeren in hun graf. 

Ook kunnen wij de goede wil begroeten 
met dewelke vooraanstaande kerkelijke 
en onkerkelijke pedagogen het schoolpro
bleem bespreken. Allen die de nationale 
samenhorigheid willen in de hand wer
ken zullen allerminst een nationalistische 
partij op hun weg ontmoeten I 

De h. Coppieters deed nochtans in de 

Kamer terecht opmerken dat men deze 
beruchte schoolkwestie niet oplost met 
een koehandel maar van uit een totaal 
« vernieuwde vizie >. Deze ontbreekt 
meestal nog wei. 

Uit dit alles afleiden dat het « travail
lisme » een eerlijke kans maakt is voor
barig. Kans misschien wel ofschoon zeer 
gering ! Eerlijk beslist niet I 

Hel woord zelf getuigt van weinig ver
beeldingskracht en werd afgekalkeerd van 
de naam van de engelse « socialistische > 
partij, de Labour-party die inderdaad 
noch antireligieus noch marxistisch is. 

Voor zoverre men de toekomst kan 
vooruitzien (en futurologie en politiek 
zijn twee verschillende dingen) stuit een 
samengaan van kristelijke demokraten en 
socialisten op de moeilijkheid dat beide 
bewegingen aan uitgestrekte netten van 
neven- of suborganizaties gebonden zijn, 
die tevens hun financiële bazis uitmaken 
Dit alles kan niet ongedaan gemaakt wor
den door teoretische konverzaties Hel is 
menselijk dat sindikaal-gearriveerden om 
hun macht en hun brood (met de vele 
boter er op) bekommerd zijn. 

In de belgische politieke konjunktuur 

zou het travaillisme eenvoudigweg het 
gevolg zijn van de defensieve refleks van 
twee reuzen op lemen voeten die samen 
een nogal konservatieve en unilair-bel-
gische kombinatie trachten te vormen 

Er valt veel te zeggen voor een politieke 
formatie die de maatschappij werkelijk 
zou willen herstruktureren op bazis van 
de waardigheid van de menselijke arbeid. 
Zulke formatie zou in Vlaanderen echter 
meteen volksnationalistisch zijn. 

Het werkelijke socialisme (daarom niet 
mafKistisch) kan niet anders dan aan te 
haken bij de vlaams-nationale problema
tiek. 

Hel « travaillisme » van tipisch burger
lijke figuren als de heer Lefèvre en van 
verburgerlijkte top-funktionarissen van 
zgz. arbeidersbewegingen zou de gedaante 
vertonen van een « sindikaat van gearri-
veerden ». Dat hel zich uil elektorale 
overwegingen meer zou bekommeren met 
de « werkende klasse » dan een PVV is 
duidelijk. Een diepgaande politieke ver
nieuwing in België is er echter niet van 
te verwachten. 

M. van Haegendoren 
Senator. 



wetenschappelifk onderzoek 
De technologische en ekonomische opgang van de Verenigde Staten is een 

verschijnsel dat nog vaak te uitsluitend wordt toegeschreven aan de on

metelijke lafuurlijke rlikdommen, aan het doorzettingsvermogen van de 

individuele amerikaanse oionier of aan de grote binnenlandse markt. 

Deze faktoren vormen onqetwijfeld een zeer gunstig kader doch ze vol

staan niet om een 15-iarine voorsprong op Europa te verklaren. 

Het nortrHamerikssn^e sukses is vooral sedert de tweede Wereldoorlog, 

de vrucht van ^plpktfpf neorlënteerffe en kollektieve inspanningen, die 

hun oor^nrono vinHpn in «»pn wpfAncrhAnneüike samenwerking der fede

rale overheden, de nijverheid en universiteiten. 

waar en hoe? 
De federale strukturen van de V.S. en 

de liberaal georiènieerde ekonomische 
doktrine van de amerikaanse natie 
maakten haar regering niet van meet af 
aan ontvankelijk voor een sistematisch 
beleid 

Het beleid van de legering terzake 
vloeide rechtstreeks voort uit politieke 
doeleinden, waarin de militaire rivali
teit met de sovjets een essentiële faktor 
was; de staatsaktie heeft zich derhalve 
ontwikkeld in richtingen, die beant
woordden aan de modernizering van de 
militaire uitrusting ; kernenergie, elek-
tiotechniek (speciaal elektronika), me
chanica, bijzondere metaalnijverheid en, 
niet in het minst, doellieffender beheer-
en organi/atietechnieken. 

Deze aktie nam de vorm aan van open
bare kontrak ten, waarvan de industrie 
het grootste deel kreeg. De nijverheids-
strukturen die reeds zeer sterk gericht 
waren op vernieuwing, werden hierdoor 
nog sterker en dinamischer. Gelijklo
pend werden belangrijke kontrakten af
gesloten met de research-eenheden van 
de universiteiten. 

De ekonomische vruchtbaarheid van 
deze staatsaktie werd steeds duidelijker : 
het « department of commerce » heeft 
sedert enige jaren uit dit reuzenexperi-
ment de konkluzie afgeleid, dat onder-
zoekskontrakten en oveiheidsbestellin-
gen het medezeggingsschap en mededin-

ingsvermogen van de amerikaanse nij-
eiheid op de wereldmarkt hielpen ver-
terken. 

Vooral de sektor elektronica heeft een 
floorslaggevende vernieuwing tot stand 
_,ebracht, door automatizering van inge
wikkelde operaties, denkprocessen en 
iijdrovende wiskundige vraagstukken. 
De algemeen wetenschappelijke en tech-
lologische centra verkregen hierdoor, 
ia enkele bevoordeelde sektoren, een 
eer machtige impuls, die bijzonder 
luchtbaal en belangrijk is gebleken. 

Met verbazing heeft men in Europa 
bvb. het financieel » avontuur » beke
ken van de I.B.M., die 5 milliard dollar 
investeerde over een periode van 4 jaar 
om de markt van de ordmatorenbouw 
in handen te krijgen. Dit bedrag bete
kent zoveel als de jaarlijkse investering 
van de V.S. voor de ruimtevaart. 

Het voornaamste ekonomisch gevolg 
van de technologische verschillen tussen 
Europa en de V.S. ligt in de lageie ren
dabiliteit van de europese ondernemin
gen vergeleken met de amerikaanse. 

De europese industrie verdedigt zich 
f p de wereldmarkt dank zij verschillen
de voordelen op het gebied van de leve-
lingstennijn en de loonlasten. Dit voor
deel verdwijnt nochtans, wanneer de 
amerikaanse ondernemingen zich in Eu
ropa vestigen. 

Omwille van het tekort aan werkgele
genheid ziet onze regering zich genood
zaakt, de vestiging van amerikaanse on
dernemingen in ons land te verwelko
men. 

De aanwezigheid van Amerika zal er 
zeker toe bijdragen onze achterstand in 
de produlctie- en beheerstechnicken eni
germate in te lopen. 

Maar dit zal er niet steeds toe bijdia-
gen, de afstand op wetenschappelijk ge
bied te overbruggen : de modernizering 
zal immers vaak gepaard gaan met een 
koncentratie in de amerikaanse zetel van 
de maatschappij van het ondeizoekcen-
t ium en van de staf, die het beleid van 
de onderneming moet vaststellen. De 
sleutels van onze industriële toekomst 
worden aldus naar buiten verlegd, zo
dat wij de « waterdragers » van de V.S. 
dreigen te worden. 

Van alle westeuropese landen heeft 
België de meest naar klassieke produkten 
gerichte handels- en nijverheidsstruk-
tuur . 

De investeringen van de laatste 15 jaar 
hebben die strekking bevestigd, ondanks 
het feit dat de ekonomische en finan
ciële rendabiliteit hoger is in de nieuwe, 
op onderzoek gebazeerde sektoren. 

België heeft zich nochtans tamelijk 
vioeg rekenschap gegeven van dit feit : 
hiervan getuigt o.a. de oprichting in 
1946 van het Inst i tuut voor Wetenschap
pelijk Onderzoek, Nijverheid en Land
bouw. Het volume van de financierings
middelen is echter te beperkt gebleven; 
in 1963 bedroeg het bvb. slechts de helft 
van de nederlandse. 

Hierbij komt nog dat er in de prak
tijk geen doeltreffende samenwerking 
bestaat tussen de belgische regering, de 
nijverheid en de universiteiten. 

Kapitaalverspillingen zijn geen onge
woon verschijnsel; zo slagen sommige 
ondernemingen erin, toelagen vanwege 
het I.W.O.N.L. te bekomen om h u n we
tenschappelijk onderzoek te financieren 
en dit ondanks het feit dat diezelfde on
dernemingen niet eens bij machte zijn 
een marktstiidie door te voeren. 

Wat de grote projekten betreft, had 
België moeten kunnen beroep doen op 
de europese samenwerking. Ook daar is 

de toestand niet bijzonder .schitterend. 
De europese regeringen hebben samen
gewerkt om het onderzoek op kern- en 
ruimtevaartgebied te financieren, zonder 
zich evenwel in te laten met de organi-
zatie van de toepassingen van dit onder
zoek. 

BESLUIT 

O p nationaal niveau komt men aldus 
tot het volgende besluit : ons land heeft 
globaal genomen de traditionele routine-
industrie onderhouden, zonder funda
mentele vernieuwing of ingrijpende ra-
tionalizaties. 

Europese samenwerking is inzake som
mige grote projekten hoogst noodzake
lijk. T o t dusver heeft ze weinig of niets 
pozitief voor België opgeleverd. Zoge
naamde ekonomische kompensaties, 
vooropgesteld tijdens bilaterale akkoor
den aangaande de aankoop van tanks of 
vliegtuigen, bieden ons in geen geval 
fundamentele vernieuwingen. W a n t 
zulks vereist een ekonomische gelijk
waardigheid der partners; zie het engels-
fianse Goncorde-projekt. 

He t is evident dat de doorvoeiing van 
automatizatie in de middelgrote en grote 
nijverheden binnen afzienbare tijd op 
sociaal vlak ernstige vraagstukken in het 
leven gaat roepen. 

De sindikale organizaties zullen ge-
konfronteerd worden met een nieuw 
proletariaat, bestaande uit werknemers 
die vandaag nog als vakmensen betaald 
worden maar inoigen handlangers zullen 
zijn. Kleine middenstanders, landbou
wers enz., zullen werkloos worden, 

Europa en zeker ons land zullen ge-
konfronteerd worden met een sociale re
volutie die langzaam maar zeker aan het 
groeien is uit een versnelde ekonomische 
revolutie. 

Wij mogen het antwoord niet schul
dig blijven I 

A. JEURISSEN. 
Senator. 
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EUROPA 
EN HET 
REGIONALISME 

Over de Gaulle's perskonferentie verleden week is vrij algemeen geiegd en 
geschreven dat zij niets nieuws bevatte. In zekere zin is dat zo : de franse 
prezident behandelde een aantal tema's die hij reeds voordien had aange
raakt ; wat hij zegde over de universitaire hervorming, de participatie of de 
ombouw van de senaat, bracht geen nieuwe elementen naar voor. Zijn verkla
ringen over de aktuele tema's — Tsjecho-Slovakije en Biafra — waren even
eens bevestigingen van vroeger ingenomen standpunten ; ze lagen volkomen 
in de lijn van wat men van de franse prezident verwachtte. 

Over één enkel onderwerp heeft de 
GauUe echter dan toch enkele nieuwe 
dingen gezegd : nl. over het streekbe
leid. Ondanks een soms andersluidende 
reputat ie is de generaal een man, die 
doorgaans zijn woorden nogal afweegt. 
Het is daarom dat we vrij veel belang 
hechten aan het begrip « etnisch karak
te r » {« caractère e thnique») dat de 
franse prezident noemde als eerste in 
de rij van eigenschappen die, volgens 
hem de regio, de streek, bepalen. 

Het regionalisme is in Frankri jk vol
op aan bod. De plannen om Frankr i jk 
op te delen in acht sociaal-ekonomische 
streken en om die indeling gestalte te 
geven in een senaat die de hoogste ver
gadering van de top-organen van de 
regio's is, zijn opgemaakt en zullen bin
nenkort omgezet worden in een reeks 
maatregelen en uitvoeringsbesluiten. 

Dit is een markante ontwikkeling in 
de franse binnenlandse politiek. Gans 
het frans staatkundig denken, gans de 
duizendjarige fransa tradi t ie van de 
monarchie over Colbert en het jacobi-
nisme zijn steeds in de richting van 
centralizatie gegaan. Aan dit centralis
me en aan de latijnse staatsopvatting 
werden de aspiraties van de minderhe
den — of het nu de Occitanen waren of 
de Bretoenen, de Elzassers of de Vla
mingen, de Basken of de Katalanen — 
steeds opgeofferd. Als ver t rekpunt had 
dit centralisme de wil van de franse 
koningen om hun lenen, over de leen
mannen heen, direkt aan de kroon te 
binden : ons eigen Vlaanderen is ter-
nauwerdood ontsnapt aan deze pogin
gen. Heel de franse nationale politiek 
heeft altijd als kernstuk het fenomeen 
Pari js gekend, een fenomeen dat niet te 
vergelijken is met de rol van de hoofd
steden in andere grote landen, en dat 
veel ouder is dan het jacobinisme 
Eeuwen lang heeft het franse platte
land (het reusachtig gebied dat samen 
gevat werd in het ene. ietwat pejora 
tieve woord « la province») slechts 
betekenis gehad in funktie van het 
fenomeen Parijs. Voor wie echter 
Frankrijk kende, was er geen twijfel 
mogelijk : de werkelijke kracht van dat 
land. de essentie van zijn wezen ligt 
niet zcMieer in Parijs daa wel in de ver

geten en verwaarloosde «province», 
die op beslissende ogenblikken — en 
zo'n ogenblik was bijvoorbeeld nog de 
eerste wereldoorlog — de naam en het 
begrip Frankri jk zijn reële betekenis 
en omvang gaf. 

De herwaarder ing van de « province » 
via de regio's — zoals ze tans door de 
Gaulle gepredikt wordt — is dus voor 
Frankri jk een nieuwe en in zekere zin 
revolutionaire ontwikkeling. Aan de 
bazis ervan liggen sociaal-ekonomische 
reali teiten Net als in het moderne 
industriële management de decentrali-
zatie aan de orde van de dag is, zo ook 
is in het ekonomisch beleid van de 
moderne staten het uur van de streek-
ekonomie, van het regionalisme aange
broken. Dat Frankri jk ondanks zijn 
andersgerichte traditie aan deze werke
lijkheid niet zou ontsnappen, was evi
dent. Niet zo evident echter is, dat een 
« s t e r k » frans beleid dit regionalisme 
tot een van de baziselementen van zijn 
politiek maakt en dat de inspirator en 
woordvoerder van dat beleid — de 
Gaulle zelf — tussen neus en lippen 
even verraadt dat ook en zelfs in 
Frankri jk de etnische werkelijkheden 
mede ten grondslag liggen aan de nood
zaak en de leefbaarheid van de regio's. 

We maken ons natuurl i jk geen illu-
zies. Het is niet omdat de regio's opge
richt worden door dezelfde man die 
vrijheid opeist voor Frans-Kanada, het 
is niet omdat enkele van d t regio's 
grosso modo samenvallen met etnische 
entiteiten, dat we geloven in een reëele 
kans voor bijvoorbeeld de Elzassers of 
de Bretoenen om via de regio te komen 
tot een soort van autonomie die hen 
zou toelaten hun eigenheid hun kultu-
reel en volks anders-zijn te beschermen 
en te bestendigen. Om helemaal te 
zwijgen van de Frans-Vlamingen die 
binnen «la region du Nord» nauwe
lijks een ander lot zullen kennen dan 
dat wat hen beschoren was in het met 
parijse listigheid op de kaart van 
Frankrijk getekende département du 
Nord. 

Het belang van de jongste ontwikke
ling in het frans staatkundig denken 
ligt elders. De «ontdekking» van de 
regio valt samen met de periode dat — 

(( Op sociaal-ekonomisch gebied is 

vandaag de streek een faktor van het 

allerhoogste belang geworden^ om

dat de streek - dank ^M haar etnisch 

en aardrijkskundig karakter^ dank 

zij haar afmetingen en haar moge' 

li^hheden - in staat is een ei^en leven 

te hebben )>. 
de Gaulle op zijn perskonferentie van 9 september. 

ondanks de vertragingspolitiek van de 
GauUe — het europees eenheidsstreven 
de eerste rezultaten reeds achter zich 
heeft en een kans maakt om een steeds 
belangrijker faktor te worden. Om het 
lapidair te zeggen : op hetzelfde ogen
blik dat de kontinentale ruimte gestal
te krijgt (zij het vooralsnog slechts in 
de mappen der technokraten en in de 
dromen van wie «Weitbl ick» heeft), 
hervindt de streek haar gestalte. En 
wordt zelfs door een de Gaulle toege
geven, dat die gestalte ook etnische 
kenmerken ver toont ! 

Zo tekent zich — «au dela du gaul-
l isme» en aan de einder van de dag-
aan-dag-politiek — weer iets duidelij
ker een kans en een mogelijkheid af : 
dat in een eenwordend Europa de sta
ten steeds meer aan belang zullen 
inboeten en de regio's — mét hun etni
sche werkelijkheden — steeds meer aan 
belang zullen winnen. 

We bevinden ons in de aanvangsfaze 
van een ontwikkeling die wij door een 
volgehouden aktie op ons eigen vlaams-
nationale terrein kunnen richting 
geven, stuwen en versnellen. Zelfs het 
«Europa der Technokraten» met 
bijvoorbeeld de steeds meer domeinen 
b e s t r i j k e n d e Gemeenschappelijke 
Markt, zal — onafgezien van het 
gewicht dat de wil tot politieke eenma
king al dan niet in de weegschaal kan 
werpen — reeds voor gevolg hebben 
dat de regio's met gedecentralizeerde 
bestuurlijke organen voortdurend aan 
invloed zullen winnen Wanneer ooit 
een eengeworden, federaal ingericht 
Europa de bevoegdheden op het vlak 
van bvb. de defensie, het buitenlands 
beleid en de makro-ekonomie geleide
lijk zou overnemen van de lidstaten, 
dan kunnen de regio's te voorschijn 

treden als de bouwstenen voor dit toe
komstig Europa. 

Het is duidelijk dat deze ontwikke
ling aandachtig moet gevolgd worden 
door al wie zich op een volksnationaal 
s tandpunt stelt. In Bretanje bijvoor
beeld — waar men het koesteren van 
illuzies toch al lang verleerd heeft — 
wordt de evolutie naar het regionalis
me met veel aandacht gevolgd en hoop
vol begroet. Een debat dat in Frankrijk 
gisteren nauwelijks gevoerd werd — 
het debat over het federalisme — heeft 
er nieuwe stof uit geput. Voor het eerst 
kon het gebeuren dat parijse joernalis-
ten — die zich voorzichtig hoedden 
voor iedere « faux pas » in hun carrière 
— aan de Gaulle's minister van Bin
nenlandse Zaken vroegen, of het regio
nalisme op de duur niet zou leiden naar 
een zekere vorm van federalisme. Dat 
het antwoord — vanzelfsprekend! — 
ontkennend was is wellicht minder 
belangrijk dan dat de vraag — na 
eeuwen colbertisme en jakobinisme — 
überhaupt nog gesteld wordt. 

De taak van het vlaams-nationalisme 
wordt door de gelijktijdige europese 
evolutie naar grotere én naar kleinere 
eenheden slechts vaster omlijnd. De 
strijd die de vlaamse beweging voert is 
geen hopeloze strijd, geen verbeten 
gevecht-om-de-eer van een kleine en 
kansloze groep. Regio én etnie. streek 
en volkse werkelijkheid 'ekken zich bij 
ons volkomen. Het tempo waarin wij, 
binnen federaal verband, onze autono
mie veroveren en de wijzf. waarop wij 
dat doen kunnen een belangrijke weer
slag hebben op de evolutie elders De 
vlaams-nationaie opdracht is meteen 
een europese opdracht 

T. van Overctraeten 

het fenomeen Parijs, een unicini en een traditie van eeuwen.^ 
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DE ERFGENAMEN 
De europese grootmachten hebben zich uit Afrika terug getrokken. Groot-

Brittanië en Frankrijk hebben uiterlijk en officieel hun kolonies opgegeven. 

Feitelijk zijn beide nog zeer sterk verwikkeld in alles wat in hun vroegere 

gebieden gebeurt. Al te zeer zelfs. Portugal heeft in Afrika wat het nu noemt 

« zijn nationaal grondgebied » bewaard. In het zuiden van dit kontinent blijft 

de toestand stabiel door de werkkracht en de hardnekkigheid van de Boeren. 

België dat eens koloniaal gezien een kleine grootmacht was, volgde de dekoloni-

zatiepolitiek van de twee grote koloniale machten, die eens samen de gehele 

wereld hebben beheerst. Maar Afrika, en zij die daar de macht in handen hebben 

genomen of in handen hebben gekregen van hun vroegere heren, is nog niet 

zichzelf geworden. Zij leven verder als de erfgenamen van een toestand die niet 

door henzelf werd geschapen. 

Toen de blanken Afrik:; in bezit namen 
zijn zij er niet gebotst tegen enige poli
tieke organizate. Op een zeltlzame, vage 
uitzondering na bestond In dit reusach
tig gebied niets wat zelfs maar van ver de 
naam « staat » had kunnen dragen. Elke 
stam, enkele grotere en zeer veel kleinere, 
leefde op zichzelf teruggebogen. Zozeer 
dat zij volledig overgeleverd waren aan 
zeer weinig talrijke benden arabische sla
vendrijvers. Ook de kulturele ontwikke
ling was bijna onbestaande. 

Dit Afrika werd bezet, en later defini
tief en helemaal verdeeld tussen de euro
pese machten. Die verdeling gebeurde 
zeer willekeurig en soms zelfs volgens 
grenzen die met de tekenlat op de kaart 
werden getrokken. Na de eerste wereld
oorlog werden de duitse gebieden, die al 
beperkt waren, netjes verdeeld onder de 
overwinnaars, zodat enkel Groot-Britanië 
en Frankrijk overbleven, met België en 
Portugal als kleine broertjes naast zich. 
Hoe verschillend de kolonizatiemetode 
ook was, de invloed die werd uitgeoefend 
op dit in een zekere zin bijna onbeschre
ven blad in de wereldgeschiedenis is voor 
vele tientallen jaren nog onuitwisbaar. 

En dit ondanks alle plechtige, krach
tige en toch lege verklaringen over afri-
kanizatie en nationalisme. Afrika wordt 
ook nu nog bestuurd door mensen die 
« europees » opgeleid werden. Afrika zit 
in de macht van mensen die niet meer 
zonder meer Afrikaan zijn gebleven. Dit 
tekort aan eigenfieid is betreurenswaar
dig, maar toch ook weer niet zonder meer 
negatief. Want wat Afrikanen op een afri-
kaanse manier met Afrikanen kunnen uit
halen is ook niet zo mooi. 

Bij de dekolonizatie werd duidelijk een 
dubbele richting gevolgd. Ze zou de naam 
kunnen dragen van «britse» en «franse» 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 

De sociaal-demokiaten versterken op 
wel verrassende wijze hun vertegen
woordiging in het zweedse parlement. 
De grote verliezers zijn de kommunis-
ten (regeringspartner vóór de verkie
zingen) en de liberalen. Oppozitie 
klaagt o\er monopolie van regering in 
radio en televizie. 
De Organizatie voor Afrikaans-e Een
heid beëindigt haar jaarlijkse bijeen
komst : openlijke scheuringen worden 
vermeden, maar de Ibo's worden uit
genodigd zich maar te laten afslachten. 
Pierre Harmei besloot zijn belangrijke 
besprekingen in Roemenië waarbij — 
zo de goed ingelichte bronnen — alle 
brandende onderwerpen vermeden 
werden. 
De wrijvingen tussen Kanada en 
Frankrijk over de franse inmenging 
in de kanadese binnenlandse aangele
genheden verminderen niet. Kanada 
houdt blijkbaar sterker aan zijn zelf
standigheid dan de belgische regering 
die al vele maanden rustig voortslaapt 
naast gelijkaardige franse inmenging 
(ten voordele van het Rassemblement 
Wallon natuurlijk ; de Volksunie zo* 
iets anders zijn). 

dekolonizatie. En eigenaardig genoeg be
hoort de belgische dekolonizatie tot de 
britse richting. Engeland heeft gepro
beerd, steeds grotere gebieden te vormen 
die op een of andere wijze een geheel 
zouden uitmaken. 

Zo ontstond de meest bevolkte staat van 
het gehele kontinent. Nigeria. Hetzelfde 
werd geprobeerd met de Rodezische Fe
deratie, die echter een veel langzamere 
ontwikkeling kende en ten slotte uiteen 
viel. Ook het reusachtige gebied dat Zuid-
Afrika is, ontstond uit meerdere, eerst 
zelfstandige gebieden. F.ngeland heeft ge
tracht deze gebieden bij de dekolonizatie 
te bewaren. Ook Bel.gië probeerde dit. In 
het vroegere belgische gebied waar met 
zoveel minder ervaring werd gekoloni-
zeerd, kwam de mislukking al onmiddel
lijk aan het licht. In Nigeria duurde het 
enkele jaren, maar de gevolgen waren dap 
ook oneindig verschrikkelijker. 

Frankrijk heeft zijn gebied zowel tij
dens de kolonizatie als bij de dekoloni
zatie verdeeld in talrijke kleinere gebie
den. Niet uit eerbied voor de volkse ei

genheid, maar naast redenen van geogra
fische aard ook uit politieke herckening. 
Voorlopig blijkt dat kleinere staten dan 
toch eerder binnen de afrikaanse moge
lijkheden liggen dan de misschien koel 
beiekende ekonomische eenheden die voor 
Afrikanen onbestuurbaar zijn. 

(iroot-Brittanië en Frankrijk zetten tans 
zowel hun kolonizatie als hun dekoloni-
zatiepolitiek voort. Maar toch blijken er 
al verschuivingen te komen : prezident 
Kaunda van Zambia (een vroegere britse 
kolonie) zoekt aansluiting bij Frankrijk. 
En ook Tanzania duift het aan in verband 
met Nigeria legen de belangen van het 
(iemenebest in te gaan. 

Afrika heeft van de kolonizatie een ze
kere vorm van organizatie geërfd, Afrika 
beeft heel wat technieken geleerd, Afrika 
neemt deel aan de wereldmarkt van de 
grondstoffen, Afrika kent een heel schuch
ter begin van industrializatie. Maar heeft 
Afrika zelfs maar een begin \an inzicht 
gekregen in de grote beginselen die heel 
de westerse ontwikkeling hebben moge
lijk gemaakt ? Meer nog : vermoeden ook 
de ontwikkelde Afrikanen zelfs maar hoe 
heel onze wetenschap en heel onze tech
niek gedragen wordt door de strenge 
wetten van het logische denken, waardoor 
alleen de profane mens ontsnappen kan 
aan de macht van het magische ? 

Afrika zoekt nog steeds zijn eigen ge
zicht, en pas dan zal het zichzelf vinden. 
Maar zichzelf vinden betekent dan ook 
ontsnappen aan alles wat dit gebied eeu
wen en eeuwen lang, en dit zonder enige 
blanke schuld, het leven heeft doen leiden 
van iemand die aangetast is door de 
slaapziekte. Het betekent evenzeer ont
snappen aan alle uiterlijke dwaze vormen 
die van de kolonizatoren werden overge
nomen : bv. konferenties als die van de 
Organizatie voor de Afrikaanse F'enheid 
(O.A.E.), waar tijd en geld weg geworpen 
worden. Dat betekent het taaie dagelijkse 
werk leren, waaruit alleen wehaar t en 
vooruitgang geboren worden. 

Slechts enkele tijd geleden rukte het 
mexikaanse leger met pantserwagens op 
tegen de oproerige studenten. Er werd 
met scherp geschoten, er vielen doden. 
F̂ n het was niet zo maar een heel korte 
en daarom tamelijk onbelangrijke op
flakkering van geweld ; het is immers 
ook nu nog altijd niet helemaal rustig 
geworden in de hoofdstad Mexiko van 
de staat Mexiko. 

.Mexiko is de stad van de komende 
Olimpische Spelen, maar ook dat heeft 
al evenmin grote belangstelling gewekt. 
Zou de regering daar niet voldoende 
kosteloze rei/en beschikbaar houden ? 
Die dan « vergoed » worden met enkele 
bladzijden tekst en foto's, van iemand 
die het nu, na een goede week rondrei
zen, wel wéét ! 

Na meer dan een eeuw elkaar opvol
gende revoluties, burgeroorlogen en ge
wone oorlogen is Mexiko sinds langere 
tijd het land met de meest stabiele re
gering in geheel Zuid- en Midden-Ame-
rika. F2en land met een zeer oude en 
boeiende geschiedenis en een even be
langrijk en boeiend heden. 

Maar tot zelfs de échte naam van het 
land is vrijwel onbekend : de Verenig
de Staten van Mexiko ! Het reusachtige 
land (1.980.000 km2 ; vergelijk eens met 
Frankrijk : 551.000 kra2 en België : 
;j0..500 km2)) bestaat inderdaad uit 29 
staten, 2 gebieden en een federaal dis-
trikt. Het centrale gezag is tamelijk 
sterk, maar deze centrale macht steunt 
eerder op het feit dat een enkele poli
tieke partij het gehele land beheerst dan 
wel op de stniktuur van de staat zelf. 
Als aan een van onze universiteiten een 
jurist verlegen zit om een onderwerp 
over internationaal recht, dan kan hij 
dat eens bestuderen : de spanningen in 
een federale staat met in de verschillen
de staten verschillende partijen aan de 
macht (de Verenigde Staten van Ame
rika), en de steeds groeiende macht van 
het centrale gezag in een staat waar fei
telijk slechts één partij aan de machl 
is. Deze regerende partij draagt op het 
ogenblik de zéér eigenaardige naam Par-
tido Revolucionario Institucional 
(P.R.I.), een partij die dus zowel revo
lutionair als institutioneel is ! Fin zo is 
zij inderdaad ook niet ontstaan ; ze 
droeg vroeger de naam Partido Revolu
cionario Nacional, de nationaal- revolu
tionaire partij. Een partij die inderdaad 
bv. de landhervorming (zij het ook 

MEXICO 
slechts langzaam) heeft doorgevoerd, 
die als eerste buiten de Sovjetunie na-
tionalizaties heeft gedaan en zo tijdelijk 
in konflikt kwam met de naaste en 
machtige buurman, de Verenigde Staten, 
die vroeger al eens een groot stuk van 
het nationale grondgebied had veroverde 
Maar ook een partij die tot een heersen
de kliek werd, werkelijk een « gevestig
de macht » ! In 1946 kwam Miguel Ale-
man aan het bewind. Hij was de eerste 
burger die prezident werd sinds de Ma-
dero-revolutie in 1908. Zijn voorganger 
Camacho had reeds een meer gematigde 
politiek gevolgd en bv. de betrekkingen 
met de katolieke kerk verbeterd, maar 
pas onder Aleman kwamen er weer voor 
het eerst sinds zeer lange tijd een paar 
oppozitie-vertegenwoordigers in het 
Kongres ! De tegenkandidaat van Ale
man, Ezequiel Padilla, beweerde dat hij 
de verkiezingen had gewonnen maar dat 
de regeringspartij zoals steeds de uit
slagen had vervalst. Geen mens die daar 
kan over oordelen. In elk geval waren 
de verkiezingen van 1010 de eerste waar» 
bij geen doden vielen... 

De ene, lange tijd heersende, zeer an
ti-godsdienstige en ook wel linkse partij 
heeft echter nooit de geesten kunnen 
gevangen nemen ; steeds was er op één 
of andere manier oppozitie: bv. de fascis
tische Sinarquistas die later de Accion 
Nacional en de Fuorza Popular werd. Op 
het ogenblik is er een toegelaten oppo-
zitiepartij in volle ontwikkeling : Parti
do Accion Nacional. Zal ook n Mexiko 
de grote industriële ontwikkeling en de 
groeiende volksontvoogding leiden tot 
een of andere vorm van demokratie ? 

Het is niet omdat deze anti-klerikale 
en linkse diktatuur bij alle soortgenoten 
in Europa stilzwijgende simpatie genoot 
en omdat de Verenigde Staten heel te
vreden zijn over het « institutioneel »' 
element van deze « revolutionairen », 
dat Mexiko een paradijs zou zijn ! 
Mexiko is een indiaans land, maar geen 
indiaanse staat ! Van de 40 miljoen in
woners zijn er volgens minimale .schat
tingen 25 % zuivere Indianen, 65 % 
« mestizo » en slechts 10 % blanken. De 
blanken zijn trotse spaanse koningen, 
de Indianen en de mestizo vormen de 
arme landbevolking, maar die niet 
kruipt ! De spaanse kolonizatie heeft de 
Indianen niet uitgeroeid. Velen spreken 
nog hun eigen taal ; maar Mexiko zoekt 
nog zijn eigen gestalte, vrij van de V.S., 
minder gedomineerd door de 10 % blan
ken, niet meer beheerst door ingevoerde 
ideologieën, maar borend in en drinkend 
van dè eigen bron : het grote indiaanse 
verleden en de ongebruikte indiaans» 
volkskracht in het heden. 
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2WD-S0EDAN 
Onze kranten schrijven blijk

baar zeer ongaarne over échte 
problemen : n ie t alleen in he t 
geval Biafra moesten ze er als 
he t ware toe gedwongen wor
den door niet meer t e looche
nen feiten, maar ook over w a t 
in Soedan gebeurt wordt zeer, 
zeer « zedig » gezwegen. In h e t 
zuiden van dit land bestaat ech
t e r een toestand die veel over
eenkomst vertoond me t de si
tua t i e in Biafra. Ook daar 
^ o r d t gemoord, door politie en 
leger, ook daar zijn talloze 
vluchtelingen die alleen nog op 
h e t oerwoud hopen om he t 
naak te leven t e redden, ooK 
d a a r lijden de vluchtel ingen 
honger. Maar de moeite waard 
schijnt dat allemaal niet te 
zijn ! 

Nauweli jks wordt zelfs mee
gedeeld dat he t gebeuren kan 
da t achtervolgende noord-soe-
danese t roepen de vluchtelin
gen to t in he t aangrenzende 
Oeganda achtervolgen. Dit ge
beurde in mei van dit j aa r —• 
m a a r was geen echte « t i tel » 
waard. Dergelijke ovprvallen 
gebeuren ook aan andere gren
zen, bv. aan de grens met de 

Generaal Giap, noordvietnamees minister van Landsverdediging, heeft zopas enkele strijdende 
eenheden van zijn leger bezocht naar aanleiding van de 23e verjaardag van de augustusrevolutie. 
Het bezoek vestigde er de aandacht op dat de oorlog in dat land (inbegrepen de Japanse bezet

ting) reeds meer dan een ku/arteeuw duurt... 

KONRAD HENLEIN 
De bezetting -dan Tsjecho-Slovahije heeft 

de herinnering gewekt aan de gebeurtenis
sen dertig jaar geleden, toen rond en in dit 
land de prelude tot de tweede tvereldoorlog 
werd gespeeld. 

De ondergang van Tsjecho-Slovakije ver
liep destijds in twee fazen ; in september 
1938 w^rd het « akkoord van München > 
gesloten waardoor de sudetenduitse gebie
den bij het Reich gevoegd werden; in maart 
1939 schond Hitler op brutale wijze dit ak
koord door wat van Tsjecho-Slovakije over. 
gebleven was te bezetten en het statuut van 
« Reichsprotektorat » op te leggen. 

Aan deze gebeurtenissen waren twintig ja
ren van spanningen voorafgegaan. Tijdens 
de laatste vijf van deze twintig jaren stond 
een naam in het brandpunt : Konrad Hen-
lein. Voor de meeste Kinderen tans een vage 

. herinnering. Voor de jongeren een volslagen 
onbekende. 

Toen de eerste wereldoorlog eindigde/ 
ontstond er op de kaart van Centraal- en 
Zuid-Europa een reusachtig vakuum : de 
ondergang van de oosteny ijks-hongaarse 
nA}narchie betekende het verdwijnen van 
een stabilizerende faktor in de rumoerige 
Balkan en in het hart van het kontinent. 
De overwinnende grootmachten vulden dit 
vakuum met enkele staatkundige konstruk-
ties die een politieke en strategische funk-
tie kregen in het schema dat de enten te-
mogendheden — en vooral Frankrijk — Eu
ropa oplegden. 

Tsjecho-Slovakije viel een dubbele taak 
ten deel : meehelpen aan het definitief be
dwingen van Duitsland en Oostenrijk en 
beletten dat de kommunistische revolutie 
zich naar het westen en de Balkan zou 
uitbreiden. 

Vk)or deze taken bleef de nieuwe repu
bliek echter te zwak. Zij kon steunen op 
het tsjechisch nationalisme dat onder de 
Habsburgers reeds geijverd had voor het 
verwerven van onafhankelijkheid. Zij moest 
echter een oplossing vinden voor de aspi
raties van de andere volksgroepen die, naast 
de Tsjechen, binnen de willekem ig getrok
ken grenzen woonden. De Tsjechen vorm
den de grcfotste groep : 6,5 miljoen mensen. 
Daarop volgden 3,3 miljoen Duitsers. 

De Slovaken met 2,5 miljoen, de Honga
ren met 800 duizend, de Polen met 100 dui
zend, de Oekraïners met 50 duizend, de 
Roemenen met 14 duizend en de Kroaten 
met 6 duizend vormden de andere vakjes 
van het mozaiek. Het chauvinistisch tsje
chisch nationalisme wilde de stabiliteit van 
de nieuwe republiek vestigen op het abso
lute overwicht van de eigen volksgroep en 
de verdrukking van de anderen, die ieder 

afzonderlijk een minderheid dk)ch samen de 
meerderheid vormden. Alhoewel de Slova
ken in 1918 de toezegging kregen dat ze au
tonoom zichzelf mochten besturen, rukten 
het jaar daarop tsjechische troepen binnen 
in Slovakije en onderwierpen het aan het 
praags unitarisme. 

Op dat ogenblik hadden de Sudetenduit-
sers, in naam van het « recht op zelfbeschik
king », besloten dat ze wensten bij Oosten
rijk te blijven. Op 4 maart 1919 beklem
toonden ze deze eis in een reeks manifesta
ties; de Tsjechen stuwden regimenten naar 
het duitstalig gebied en de « vpstand > 
werd bloedig onderdrukt. Direkt daarop 
volgden een reeks maatregelen die het Su-
detenland voorgoed tot een haard van on
rust moesten maken : opgediongen onder
wijs van het Tsjechisch, likwidatie van het 
duitssprekend ambtenarenkoips, afbraak 
van de industrie der Sudeten enz. 

Het verzet der Sudeten kreeg vooral sinds 
1933 gestalte in het « Sudetendeutsche Hei-
matftont », de latere « Sudetendeutsche 
Partei ». Deze partij, ontstaan nadat de 
Tsjechen de overige duitssprekende par
tijen verladen hadden, werd geleid door 
Konrad Henlein die door Praag uitgekre-
ten werd voor een nazihond, een Hitler-
knecht. Nu was Henlein allesbehalve een 
nationaal-socialist; integendeel werd hij 
door de duitse pers al evenzeer uitgekreten 
als door de tsjechische. Wat Henlein voor 
ogen zweefde was een autonoom Sudeten-
gebied dat, binnen tsjechoshvaaks federaal 
verband, zou aanleunen bij de maatschap
pelijke opvattingen van de toenmalige Oos
tenrijkse katolieke pan tij. 

Het praags chauvinisme verwierp zonder 
meer alle redelijke eisen van Henlein. Hst 
onvermijdelijke gebeurde : Henlein werd in 
zijn eigen partij overvleugeld door radika-
len en moest steeds dichter bij het duitse 
standpunt aanleunen. Het sudetenduitse 
vraagstuk en de wil van de andere minder
heden om aan de tsjechische overheersing 
een einde te maken boden Hitler de gele
genheid, zijn eerste grote stap naar het 
avontuur en de cPorlpg te zetten. 

Over dat drama zijn dertig jaai heenge
gaan. Henlein heeft er het leven bij inge
schoten. De Sudetenduitsers werden na de 
tweede wereldooilog uitgemoord of naar 
Duitsland verjaagd. 

Wat blijft : de bittere ervaring dat een 
redelijk, volksnationaal standpunt te Praag 
en een federalizering van Tsjecho-Slovakije, 
toen het daarvoor nog de tijd was, de ge
schiedenis een andere loop hadden kunnen 
geven. 

A.N. TOVANO. 

Centraal-Afrikaanse Republiek. 
De burgerbevolking wordt uit
gemoord, omdat niet alle weer
stand kan gebroken worden. 

En in Zuid-Soedan heeft men 
nog geen petroleum aange
boord Maar is dat voor on
ze dagbladen ook al beslissend? 

TELEX ALS WAPEN 
In de onontkoombare en moe

dige strijd van Biafra voor het 
leven van zijn Ibo-bevolking 
beschikt dit land over twee 
zeer belangrijke « wapens ». 

Het eerste is niet zo onge
woon : het is de « Annabelle »-

landingsbaan voor vliegtuigei» 
Langsdaar komt alle hulp bi 
nen : wapens en voeding. (Ai 
leen het Rode Kruis wil z icS 
niet kompromitteren door e e 
gebruik van te maken. Het In« 
ternationale Rode Kruis w a c h t 
op de toelating van de central» 
regering). Het tweede wapeil 
is echter meer ongewoon : h e t 
is een telex langswaar Ojoek-
woe elke dag nieuws, foto's en 
persberichten de wereld in
zendt. 

De rezultaten zijn niet ui tge
bleven : door de verontwaardi
ging die ten slotte toch ont
stond, zijn drie leveranciers 
van wapens gedwongen gewor
den dit winstgevend bedrijf 
stop te zetten : Tsjecho-Slova
kije, Nederland en het humane 
België. Die telex-verbinding 
heeft bovendien een belangri j
ke rol gespeeld bij de diploma
tieke erkenning van Biafra als 
onafhankelijke staat door Ga
bon, Zambia, Tanzania e a 
Ivoorkust. 

VERGIFTIGD VOEDSEL ? 
De vrees van de Ibo's dat h e t 

voedsel, dat als het ware door 
nigeriaanse handen zou gaaa 
voordat het bij hen terecht 
komt, zou vergiftigd worden, 
kan ons Europeanen ongegrond 
toeschijnen. Sommigen menen 
misschien zelfs dat het alleen 
maar een politieke uitvlucht is. 
Deze verkeerde beoordeling 
steunt echter alleen op onze 
onbekendheid met afrikaanse 
toestanden en geschiedenis S 
het vergif is het meest gebruik
te wapen in Afrika, tegen per
soonlijke vijanden of in stam-
menoorlogen, in het voedsel 
vermengd of aangebracht op 
pijlen. Afrikanen wéten dat en 
vrezen dat, omdat het inder
daad daar een werkelijkheid 
is en helemaal niet onwaar
schijnlijk is. 

Hoe krantennieuws en -leugens gemaakt worden 7 Deze foto 
verscheen, samen met artikels in grote opmaak, op 9 september 
in de hele wereldpers. Een «vliegende schotel» was door 
duizenden Madrilenen gezien en een paar spaanse gevechtsvlieg
tuigen hadden het ding zelfs achtervolgd. Een « onomstootbaar » 
bewijs voor het bestaan van vliegende schotels dus! Een week 
later stond het muurvast, dat de « vliegende schotel » een franse 
observatieballon is geweest. Dit bericht echter verscheen ofwel 
niet in de pers ofwel ergens verdoken op pagina zoveel. Zodat 
honderdduizenden krantenlezers blijven zweren bij het sensa

tioneel bericht nutnmer één... 
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hl een hiorhure over Coucke en GoetJiah hebben wij bi) de versrhiUende processen 

die deining veroorzaakten in het vlaarnse land omwille van hun « taalpolitieke >) ge

ladenheid, naast de zaak Schoep en de zaak Karsman ook de zaak Sleeckx vermeld. 

Wanneer wij zijn naam nu aan de lezrs van « Wij n in herinnering willen brengen, 

dan IS dat niet alleen om dat proces, maar om zijn hete leven: Sleeckx ts een der lei

dende figuren geweest uit de onstaanperiode van de vlaarnse beweging. Hi) is daar

enboven de baanbreker geweest van het literair realisme in onze literatuur. 

Als literair tegengoeter van Conscience bleef zijn herinnering in de schaduw van de 

romantikus, hoewel zijn werk in zijn beste delen — vooral dan zijn romans — min

stens evenwaardig is aan dat van de schrijver van « De Leeuw van Vlaanderen ». 

Wij hebben de jongste tijd herhaalde
lijk aan de vlaarnse beweging het verwijt 
weten richten, dat zij nooit sociaal geïn
teresseerd geweest is. Dergelijke verwij
ten berusten op een gebrekkige kennis 
van mensen, feiten en toestanden. 

Voor dat er sprake was van sociale be
weging en op een ogenblik dat de eerste 
arbeidersgroeperingen nog moesten ont
staan, was Domien Sleeckx reeds bewust 
van de macht van de gewone man. O p 
het Nederlands Kongres te Gent in 1849 
sprak hij een rede uit, die heel wat stof 
zou doen opwaaien en die Fredericq zou 
noemen « de geboorteakte der demokra-
tische lichting onder de Vlaamsgezin
den 11. 

Overigens dienen wij er op te wijzen, 
dal de vlaamse beweging ook in haar 
oorspiong helemaal geen kringetje van 
wereld en volksvreemde intellektuelen 
was 

iJat ZIJ haar doelstellingen tenslotte op 
de liele \olksgemeenschap richtte en in 
de vei heffing dezer gemeenschap ook het 
sociale aspekt erkende zonder in marxis
tische klasse-terminologie te vervallen, 
kan alleen als een tekort beschouwd wor
den door diegenen die het solidarisme 
alleen maar aan\ aarden als het in hun 
richting gaat . . 

Wanneei wij de peiiode van Sleeckx 
eii liet ontstaan der vlaarnse beweging 
na.;aaii, sicUeii VMJ vast dat een alge
mene oiueischilhgheid bij de buigeiij 
en Je niullckiuclcn voor de sociale toe-
siaiideii |uisi door tlaminganten — in-
itllekiuclcn en volksjongens — v\eid 
dooibiokcn en dal niet slechts intellek 
lueleii als Willeiiis en Snellaert, maar 
ook volksjongens als Conscience en 
Sleeckx naar voren traden voor de ver
helling van het gewone volk. 

Doiiiien Sleeckx werd geboren te Ant-
vveipen op 2 lebiuaii 1818. Zijn vader. 
Jan Sleeckx, was kopergieter Hij woon-
Ut ai de Poiiipsiiaai, in het St. Andries-
kwaniei dezelfde straat waar Conscien 
cc zes jaar vroeger geboren was. Er wa 
icii zeven kinderen in het gezin; weelde 
was Cl zeker niet .Maar toen de oudste 
70011 D>)inien in 1824 naar school ging 
kdii lii| al lezen dank zij zijn vader die 
/cll lainclijk veel las en bij zijn zoon 
tle/<lUic belangstelling had gewekt. De 
toesi.ind van het onderwijs was niet erg 
",< ;mieieiid, maar Willem 1 deed al het 

straten van Antwerpen » — waarin een 
giuot aantal volksverhalen en overleve
ringen waren opgetekend — verschenen 
dat jaar. 

En Jan Delaet zou hem veizoeken, me
de het eerste nederlandstalige dagblad 
« Vlaemsch België ))te helpen stichten. 
Hij aarzelde eerst, maar gaf dan toe, ook 
aangelokt door de jaarwedde van 2000 
frank, waarbij vergeleken zijn leraars-
wedde van 600 frank een aitnocloon was. 
De Laet en Sleeckx — die inmiddels 
naar Brussel verhuisd was — waren 
hoofdopsteller.s van het blad waarvoor 
Conscience, Jo t t rand e.a. het geld bijeen
brachten... dat efhter niet volstond. Het 
blad was flink opgesteld, bezat degelijke 

ker en daarna eigenaar worden van « De 
Vlaamsche Stem », een literair blad. 

Zijn joernalistieke ervaring en talent 
zouden hem leiden naar de redaktie van 
<i De Schelde )>, en naar « Le Précur-
seur ». In 1860 werd hij hoofdredakteur 
van het antwerpse scheepvaartblad 
« Lloyd Anversois » (dat nu nog altijd 
in het Frans verschijnt!). 

In 1861 werd hij opvolger van j a n 
Van Beers als leraar aan de Rijksnor-
maalschool te Lier, aan deze werkelijke 
kweekschool van flaminganten. To t zijn 
leerlingen behoorden o.m. Alfons De 
Cock, Arnold Sauwen, T h . Sevens, Is. 
Teirl inck. Gustaaf Segers en J .M. Brans. 

Een vruchtbare periode van literair 
scheppen breekt dan aan. Vooral ook 

DOMIEN SLEECKX 
mogelijke om er verbetering in te bren
gen. 

De jonge Domien ging na twee jaar 
school in de leer bij een boekbinder, 
maar keerde algauw ontnuchterd terug 
naar de schoolbanken. 

Het gezin verhuisde naar de Mutsaert-
siraat, waar ook de Akademie is gelegen. 

Sleeckx volgde er de leergangen, leer
de bij zijn oom Frans de geboeders Van 
Rijswijck kennen, werd monitor in de 
gemeenteschool en kon dank zij een stu
diebeurs naar het a theneum gaan. Hij 
bekloeg zich later over het onderricht, 
dat tijdens de periode van Willem I op 
heel wat hoger peil stond. T o t 1838 
werkte hij dan op het kantoor van nota
ris Crabeels, studeerde intussen Duits en 
Engels, Italiaans en Spaans, en gat privé 
lessen. In 1838 zou een dubbele literaire 
gebeuitenis zijn literaire oriëntatie beïn
vloeden : het verschijnen von Conscien
ce's « Wonderjaer n en Van Rijswijck's 
« Eigenaerdige Verhalen ». Hij onder 
vond dat letterkunde in de volkstaal 
mogelijk was. Nadat hij franse verhaal
tjes geschreven had (zoals Conscience) 
bepioetde hi) het met een stuk in het 
Nederlands en had sukses. Hij ging ovei 
naar het onderwijs en gaf les aan de ant
werpse modelschool, begon verzen en 
toneel te schrijven en werd lid van « De 
Olijftak », de rederijkerskamer die zulk 
een belangrijke plaats zou innemen in 
het eerste antwerps flamingantisme, en 
waar ook de idee tot het petit ionnement 
van 1848 zou ontstaan. In 1840 trouwde 
Sleeckx. Het jaar 1843 zou beslissend 
voor hem worden. Zijn « Kronijken der 

medewerkers en mocht op de steun van 
alle vlaamsgezinden rekenen zolang het 
politiek neutraal breef. Maar deze poli
tieke neutraliteit werd aan liberale kant 
als een simpatie-betuiging met de kato-
lieke regering Nothomb beschouwd en 
ook op het vlak van de gemeentepolitiek 
— in het bizonder die van het rumoe
rige Antwerpen — werd de houding van 
het blad bekritizeerd. 

En tenslotte was de situatie op dat 
ogenblik niet erg gunstig voor een on
partijdig vlaamsgezind dagblad, de par
tijtwisten waren te erg. De Laet pro
beerde dan ook door steun van katolieke 
zijde zijn krant te redden, maar daar 
vertrouwde men hem niet te best. 
Sleeckx en Van de Velde, de derde op
steller, werd een aanbod gedaan voor de 
voortzetting van het blad onder een an
dere titel. « Vlaemsch België » hield na 
tien maanden verschenen te zijn op en 
de dag na zijn verdwijnen kwam het uit 
onder de titel « De Vlaemsche Belgen », 
evenals zijn voorganger « ui tdrukking 
der vlaamsche beweging maar daarbij 
ook of>enhartig katoliek ». He t blad 
bleef weliswaar vlaamsgezind maar ver
dedigde ook de katolieke partij en de 
regering (van wie het subsidies kreeg). 
Op 30 juni 1845 verdween het. Dit ver
dwijnen plaatste Sleeckx in een moei
lijke toestand. Hij moest vertaalwerk 
doen om aan de kost te komen en begon 
aan het groot ^ rans -Nederdu i t s en Ne-
derduitsch-Frans Woordenboek. Zijn 
joemalistiek werk was echter nog niet 
beëindigd : medewerker aan « L'Etoile 
Beige », zou hij eveneens eerst medewer-

op het gebied van het toneel deed hij 
baanbrekend werk en werd de eerste oor» 
spronkelijke dramatische auteur der jon
ge vlaamse letterkunde. 

Paul Hamelius heeft in zijn « Histoire 
polit ique et littéraire du mouvement fla-
mand » o.m. gezegd ; « Elén enkel ant
werps romanschrijver wist zijn talent te 
richten naar onafhankelijke banen en 
een reputatie op te bouwen naast die van 
Conscience : hij is de eerste realist in 
het vlaamse proza ». 

In 1875 keerde Sleeckx terug naar 
Antwerpen. « Ik ben naar Lier gegaan 
om er rustig te kunnen werken en ik 
meen dat ik mijn tijd wel besteed heb », 
zei hij . In 1879 werd hij benoemd tof 
hoofdopziener van het lager onderwijs 
en ging naar Schaarbeek wonen Vanaf 
1877 verschenen zijn « Volledige Wer
ken » in zeventien delen. Na de val van 
het liberale ministerie in 1885 werd hij 
op jjensioen gesteld, maar bleet te 
Schaarbeek wonen en werd er lid van 
de gemeenteraad. In 1850 was hij lid 
van de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde van Leiden benoemd, in 
1886 ontstond er deining toen hij he t 
l idmaatschap der Vlaamse Akademie 
weigerde, maar nadien toch opgenomen 
werd. In 1893 werd hij lid van de Kc>-
ninklijke Akademie van België. 

Hij was sedert 1887 algemene voorzit
ter van het « Taaiverbond » en voorzit
ter der brusselse afdeling : dit Verbond 
groepeerde letterkundigen en taalkundi
gen. In 1890 stierf zijn vrouw : hij ging 
zich te Luik vestigen bij zijn dochter, 
waar hij op 83-jarige leeftijd oveileed. 
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Hij werd begraven te Schaarbeek; Paul 
Fiedel icq en Max Roo!,es spraken de 
lijkreden uit. 

De letterkundige Sleeckx heeft de ge
nerat ie auteuis na hem onbeiwistbaar 
beïnvloed en de evolutie der l i teratuur 
in de zuidelijke Nederlanden naar een 
aansluit ing bij de strekkingen in de we
reldl i teratuur bespoedigd. Dat hij meer 
verwantschap met het engels en duits 
realisme vertoont dan met het frans na
turalisme, zal wel aan zijn volksaard, 
maar ook aan zijn nuchter en zakelijk 
temperament gelegen hebben dat hem 
yooT overdrijving behoedde. Dat deze 
« reali.st » echter doordn)vend en verbe 
ten voor een zaak kon vechten, bewijst 
zijn aandeel in de vlaamse beweging ! 

Dit aandeel is zowel van joernalistie-
ke, politiek-polemische als van teoieti-
sche én praktische aard geweest. 

Toen Sleeckx naar Brussel verhuisde 
en zes maand later te Brussel de geboor
te van een zoon aanmelden moest, deed 
hij dit in het Nederlands Schepen Ver
hulst verklaaide dat dit onaanvaardbaar 
was. De zaak kwam voor het gerecht en 
Sleeckx werd in het ongelijk gesteld. De 
pers maakte de zaak ruchtbaar en het 
was de eerste maal sedert 18,S0 dat een 
zulkdanige deining veiwekt weid door 
een taalincident. Dit gebeurde in 1844. 
Het geval Sleeckx zou zich later herhalen 
en de zaken Schoep, Karsman maar voor
al het proces Coucke en Goethals zouden 
de vlaamse opinie wakker «chudden en 
leidden naar de eerste taalwet. De joer-
nalistieke aktiviteiten en avonturen van 
Sleeckx hebben wij reeds aangeduid. Zij 
voerden van het onafhankelijke 
« Vlaamsch België » en het partijkatolie-
ke II Vlaenische Belgen » naar de ant-
werpse libeiale <i .Schelde ». een evolutie 
die gepaard ging met zijn ontslag uit de 
katolieke pat lij. met zijn kampagne te
gen Conscience en tegen de « verkweze-
laars der vlaamse beweging » 

Een verklaring voor Sleeckx evolutie 

van katoliek tot liberaal moet gezien 
worden in liet hele tijdskader, en voor
zeker zi)ii de epizodt van « Vlaamsch 
België » en de politieke kuipeiijen ach
ter de schermen die met het verdwijnen 
van het blad te maken hadden, niet 
vreemd geweest aan zijn afkeer van de 
belgische partijpolitiek, waartussen hij 
nochtans z i p weg als flamingant zocht, 
/ i j n weikelijke bedoelingen vinden wij 
uitgedrukt in sommige brieven, artikels 
en tussenkomsten : het duidelijkst nog 
in een brief aan de liberaal Van Kerck-
hoven in 1852 : <i Scheur u los zoals ik 
het van de katolieken gedaan heb, oiu 
louter dein(»kratisch te zijn en ge /uit 
een sterke partij stichten ». Zijn dioom 
\ a n een onafhankelijk demokratische 
llamingamisme, dat hij niet verwezen
lijkbaar achte in de katolieke jjartij, zou 
hij evenmin met liberale viienden ver
wezenlijken kunnen ; " De Schelde » als 
liberaal antwerps blad wa». zeker geen 
uitblinker in het flamingantisme, spijts 
Sleeckx en zijn pogingen. Het « Han
delsblad » van Sniedeis wa^ het véél 
meer. 

Beaiitwooidde Sleeckx politieke en 
joernalistieke «aktiviteit wat de rezulta-
ten betreft, allesbehalve aan de verwach
ting en de onafhankelijkheidsdroom van 
de flamingant en demokiaat . dan was 
zijn opinie op vergadering en kongres, 
hoezeer ook bestreden, toch de eerste 
markante uiting van een politieke 
\ laamse machiswil. Zijn tussenkomst op 
de Nederlands Kongres te (ient in 1840 
I». tekenend voor zijn opvaiting.v Ziin 
andere aktiviteiten evenals heel zijn 
evolutie, worden pas verklaarbaar in het 
licht van zijn opvattingen over het 
vlaamse lechtsherstel De hogere stan
den en de burgeril zijn transgezind, zegt 
hi j , maar op die iwee volgt een derde 
.stand die wij als de giondsteen der aan
staande vlaamse meerderheid moeten be
schouwen. " Die klas is het eigenlijk ge
zegde volk, dat h : de klas der arbeiders. 
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der landbouwers, der kleine buigerij . Tn 
die klas is de vlaam,se geest gezond ge
bleven, leeft het nationaal karakter nog 
ongekrenkt ». Het is op dat deel der 
natie dat wij moeten steunen, zegt 
Sleeckx. 

Deze « geboorteaktie der demokrati
sche richting onder de vlaamsgezinden >» 
was zeker geen oproep tot klassenstrijd. 
maar een uiting van vo|ks solidariteits-
besef : solidariteit dan van het weike
lijke volk. 

Sleeckx oproep om te komen tot een 
« eigen nationale machtsorganizatie » 
betekende volgens L. Picard een grote 
dienst aan de vlaamse beweging De al
gemene opschudding die de rede ver
wekte was begrijpelijk in die omstandig
heden, maar uit Sleeckx rede blijkt de 
aanwezigheid van een inzicht dat pas la
ter realizeerbaar zal worden : de nood
zaak tot vorming van een vlaamse poli
tieke organizatie als vlaamse machtsfak-
tor in de belgische politiek. 

Zijn woorden op het kongres in 1849 
klinken nog aktueel in hun aanklacht te
gen liberaal én katoliek : « Gij allen 
weet het, de meesten dier heren zijn de 
Hongaren de Polakken, kortom al de 
vreemde volkeren zeer genegen en jui
chen derzelver worstelingen toe, wanneer 
zij het juk trachten af te schudden, dat 
h u n n e schouders drukt. Voor hunne ei
gene verstotene landgenoten koesteren 
zij gene de minste genegenheid noch 
medelijden. De schreeuwend-onrecht-
vaardige verdeling van lasten en voor

rechten in ons land vinden zij zeei na
tuurlijk, zeei teclumatig en siaai. ver
wonderd dat wij de Vlamingen verdiukt 
durven noemen ». Dat Sleeckx hierbij 
ook op de sociale toestand doelde wordt 
duidelijk wanneer men weet da l 
« Vlaemsch België >> herhaaldelijk ge
wezen had op de sociale wantoestanden; 
zo o.m. op de grote weikeloosheid ni de 
textielnijverheid en op vei waai lozing 
der ekonomische belangen van bet 
vlaamse land. 

Sleeckx s joernalistieke en politieke 
evolutie mag dan al vatbaar zijn voor 
kritiek, evenals de Ditsisjheid en heilig
heid van sommige uitlatingen dif iicu-
wens ook aan de oveizijde met mnuler 
bitsig waren., 'och kan zijn \erdiensie 
zowel op tiet teoretische als praktische 
vlak niet ontkend wotden en is hij, be
nevens een literair baanbreker, een pio
nier geweest voor de opvatting van een 
zelfstandige vlaanis-nationale politieke 
machtsvorming. 

Bij de honderdste verjaardag van 
Sleeckx geboorte schr et Lode Baekel-
mans " « Er diende een stem op te gaan 
op die dag om de nagedachtenis van die 
grote voorganger en baanbreker te huldi
gen ». Wij kunnen slechts Baekelmans' 
woorden herhalen en eraan toevoegen 
wat hij op het einde van zijn opstel 
schreef, het toepassend op Sleeckx plaats 
in de vlaamse beweging : 

« De tijd, die veel onrecht herstelt, 
heeft Sleeckx de plaats van betekenis ge
geven, waarop hij recht had ». 

JOS DIERICKX. 

BIJ DE FOTO'S 
BIz. 12. De Kongreskaart van D. Sleeckx, 1884 (Dokument in het Archief 

en Muzeum van de Vlaamse Letterkunde bewaard)). 

BIz. 13 (onderaan) Jeugdportret van Domien Sleeckx in het Muzeum van 

Vlaams Kultuurleven, Antwerpen . 

(Bovenaan) Domien Sleeckx op latere leeftijd. 

file:///laamse
file:///erdiensie


14 wu 

haar 

NIEUWE 
« De mens is allied mee) dmi hij x nii 

zich zeil kan weten en nog veel meet dan 
iemand anders ovei hem kan weten >. De
ze uitspiaak van Jaspeis is ook nog steeds 
geldig in de tijd van de psulfo anulne, van 
de beroeps- en studie oiientenng, die in 
onze samenleving haar intrede heeft gedaan 
en V001 haar ei kenning en expansie vecht. 
Pedagogen en psichologen hebben echtei na 
onderzoekingen van tientallen jaien al uit
gemaakt dal de zielsontleding, zoals ze vol
gens netenuhappelijke normen woidt toe
gepast, nog niet alles is. Ze helpt wel chidi 
ts niet altijd beslissend. Dat is ecliter geen 
rtden om dit niemi'e pedagogisch tnstni-
tnent af te wijzen of in zijn iiilivmo te 
remmen. 

Het î  psichologen en lestspecialKlen ;.1 
bijnj voorldurend opge\ allen dat ouders 
die hun kinderen lieten lesten, een jaai na 
de eeiste test bij het \ernemen \an het re-
Eultaat van een tvveede test tot de onder
zoekei /egden : « Maat dat klopt toch niet 
met wat u vorig ]aar over mijn kind heb 
veiteld » Dal waien dan doorgaans moe
ders eii vaders die bi] de eerste test ver-
wondeid het hoofd hadden geschud toen ze 
vernamen wat de ondeizoekers allemaal 
achteihaald hadden Kernbestanddelen van 
karakter en aanleg worden meestal door de 
oiideis bi| vergelijking met de uilslag van 
een 'csi bevestigd Het gebeurt echter ook 
zeei wiak dat ze heel wat nieuwe dingen 
ovei 'luii spiiiit't- vernemen nieuwe din
gen du dan later echter hel meesi aanlei
ding ieven tot betwisting bij een nieuwe 
test De/e ouder-- verliezen uit hel oog dat 
een kind geen voorweip is doch een Ie 
vend weven dat bestendig in evolutie is 
De 111 n̂  vcrandoit \oüildmend. er blijven 
wel 'iindamcntele trekken, maar er zijn 
zovee' onbekenden \ ooi al in de peiiode 
van hei apaioeien dat men aan jeugdtesis 
geen lehnitiol ooideel kan hechten Som 
migc LIIKICIS ziju — waaischijnlijk ondei de 

EDKUNDE 
induik van het nieuwe het verrassende en 
vQOial de wetenschappelijke stempel — ie 
veel geneigd om deigelijke tests als binden
de en beslissende uitspraken te aanvaarden. 

Pedagogen en jetigdpsichologen laten 
dan ook niet na op dit lelatief aspekt van 
allerlei testen te wijzen. 

De schoolpsichologie wijst er trouwens 
feiecht op, dat zelfs een koppeling van 
)eugdtesls met een ondeizoek naar de ver
houdingen in de gezinnen nog niet alles 
wat met het kind en zijn toekomst verband 
houdt oplost Hel bli|ft een gok, stellig met 
minder rizikos dan vioeger en daaiom bij 
een betere uitrusting meer dan welkom, 
maai nicuenun met nog te veel onbeken
den. 

Het belet niet dat het onderzoek van de 
ge/insverhoudingeii — al dan niet aanwe-
zigheid van gezinshaimonie, materiele om
standigheden, welstand of gcidzorgen en 20 
meer — veel veiklaart over het kind en 
dat bij wijze van spreken de anah/e \an 
het kinderlijk psiche pas mogelijk woicU 
wanneer men daarbij ook de ouders, de 
broers en de zusters betrekt. Dat is een evi
dente waarheid die men echter niet als zo
danig eikent, ook omdat de materiele or^ 
ganizatie van zulk een uitgebreide familie-
test nog heel wat problemen stelt en de 
bereidheid ertoe niet algemeen aanwezig is. 

Waar vindt men de scholen met eeti 
schoolpsicholoog ? Alleen in een paar lan
den; in de beste gevallen moet men zich te 
vreden stellen met een tamelijk bepeikt 
vooilichtings- en ondeizoekscentrum. 

Men kan hel smalend nieuvvlichtciij noe
men, doch we leven niet meei in een we-
leld van ankervaste begrippen en stiuklu-
ren Wi] /i)n allen op zoek naat een nieu
we geborgenheid, naar nieuwe waarden (of 
naar nieuwe vormen van oude waarden). 
We leven in een tijd van geweld, van on
vrede; de ankervaste gehechtheid aan kerk 
(die naar zelfveinieuvving zoekt) en leer is 

triool ncnaaii wc slaan los van tiadilies. 
Waai de volwassenen zich niet meer gebor
gen en veilig voelen, hoe zou men dan kun
nen verlangen dat de kleinen, de opgroeien
den zich zeker voelen? Niet de hedendaagse 
kinderen zijn moeilijker en lastiger dan de
ze van vroeger, het is de wereld die lastiger 
en ingewikkeldei is geworden en die dus de 
'taak van de opvoeding bemoeilijkt. We zit
ten opgescheept met gTootsteden waar de 
woonruimte te klein is, waar er te veel la
waai is en nog steeds te weinig geld om 
aan dit gebrek van ruimte en aan de ruim
telijke ontplooiing van het individu te ver
helpen. In plaats van « geld voor tanks, niet 
voot boter » zou men nu bij wijze van «ver
lenging» kunnen stellen dat er geld voor 
wapens is, doch niet voldoende voor nieuwe 
sliukturen. 

In de/e snel verandeiende en aan zich 
zelf twijfelende wereld moet men dus wel 
naar nieuwe pedagogische hulpmiddelen 
uitzien. Een daarvan is de psicho-analize, 
maar daï is niet voldoende. Allereerst al 
omdat dit middel nog maar in een begin
stadium van ontwikkeling is. Vandaag zien 
we er zelfs meer de grenzen dan de moge
lijkheden van. Het is niet een kwestie van 
« kookboek voor pedagogie », met pasklare 
recepten. En het is ook niet de organizatie 
van een « dienst voor pechbevrijding in 
akute gevallen ». Het komt er op aan, méér 
inzicht in zich zelf, in de kinderen te ver
werven en dit inzicht geleidelijk de struktu-
reien. 

Eén ding slaat immers vast : aan een 
pedagogische tevolutie is geen ontkomen 
meer. 

KONKURRENTIE 
In Hamburg zijn de gemeentelijke 

gezondheidsdienst gestart met « intieme 
voorlichting» via de telefoon. Men 
hoeft slechts een van de twee voorziene 
nummers te draaien om inlichtingen te 
vernemen over de pil, int ieme lichaams
verzorging, algemene higiëne, gezond-
heidsdieet, verlof en gezondheid enz. 
De eerste week van deze telefonische 
voorlichting maakten niet minder dan 
50 000 personen er gebruik van zodat 
het tot een bestendige overbelasting 
kwam. Elke maand wordt bijzonder 
aandacht aan een bepaald onderwerp 
besteed. In augustus zakte de verkoop 
van gespecializeerde bladen als gevolg 
van deze telefonische konkurrentie . Na 
aftrek dus van de jaarlijkse vakantie-

De 7-jarige Esko Tapio Nummelin uit Helsinki is een slachtoffertje van de com
puters. Ergens blijven die machines hem op de burgerlijke stand van het 
stadsbestiuir hardnekkig bij de volwassenen indelen. Hier leest hij een oproe-
pmgsbrief op zijn naam voor de gemeenteverkiezingen... Soldaat is hij ook al 

« geweest » 

daling 

ONDERONTWIKKELD 
Een onderzoek in West-Duitsland 

wees uit dat automobilisten tussen 18 
en 25 het meest betrokken zijn bij ver
keersongevallen veroorzaakt door over
dreven snelheid en drankmisbruik. Dit 
vloeit voort uit een «onderontwikkeld 
verantwoordelijkheidsgevoel» 

In Baden-Wurtenberg zal derhalve 
bij de eksamens voor de «Fuhre r -
schein» ook rekening worden gehou
den met de « stand van het verantwoor-
aelijkheidsbewustzijn ». 

MOEDERS EN GROOTVADERS 
GEWEERD 

In de filmindustrie blijkt volgens 
recente statistieken steeds minder 
vraag naar moeder-, grootvader- en 
tantenrollen te bestaan als gevolg van 
de « nouvelle vague », die het bijna uit
sluitend van jeune premiers, jonge 
stars en seks moet hebben. Vandaar 
hoge werkloosheid bij oudere akteurs. 
Zei Maurice Chevalier — pas 80 gewor-

In ons < eigen wijsje > van 31 au
gustus ]L hadden we het over het 
sexe-ondei zoek bij vronwelijke atle
ten. We pleitten toen voor één defi
nitief onderzoek, dat de atleten ervan 
zou vrijstellen, telkens opnieuw on-
dei zocht te wolden wanneer ze in di
verse landen optreden. 

Een vlaams geneesheer, momenteel 
militair arts in Duitsland, was zo be
langstellend en vriendelijk met aan
vullende opmerkingen op dit stukje 
te reageren. Hij stelt inleidend dat 

een sexe-onderzoek bij internationale 
ivedstiijden absoluut noodzakelijk is 
omwille van etische, estetische, pst-
chologische en pedagogische redenen. 

Deze in sportgeneeskunde gespecia
lizeerde medikus betoogt veider dat 
het sexe-onderzoek volledig kan ge
beuren zonder de atlete te kwetsen 
of te beschamen, wat wij niet betwis
ten doch waai bij we niettemin vast
stellen dat dit \}ndeizoek niet altijd 
zo gebeutt, getuige daarvoor de ver
klaringen van vrouwelijke atleten, 
die over bepaalde piaktijken en om
standigheden van onderzoek niet te 
spieken waren. Maar kom, het kan 
anders en beter, cfr, (aldus onze kor-
respondent) het te verschijnen boek 
« Medische aspekten van de dames-
sport T>, hoofdstuk VU, parentezis 2 
* Onderzoek om de man-vrouw uit 
de hompetttie te weren ». Dit boek 
zal binnen enkele weken bij de Stan
daard Wetenschappelijke Uitgeverij 
verschijnen. 

Onze gelegenheidskorrespondent is 

SEXE-ONDERZOEK 
het er volkomen mee eens dat één 
onderzoek zou moeten volstaan, te 
regelen door een internationale 
overeenkomst zoals voor de doping. 
Hi] is van mening dat dit onder-^ek 
zou moeten en mogen gebeuren on
der medewerking van de sportgenees-
heer, die op de hoogte is van de me
dische pioblemaliek van de dames-
sport en van de atlete in kwestie. Een 
door hem afgeleverd getuigschrift 
zou moeten volstaan op nationaal, 
internationaal enMÜmpisch gebied en 
dit levenslang. Ten slotte zouden de 
onkosten van deze onderzoeken na
tionaal of internationaal moeten ge
regeld worden. 

Dat is een gezond ooideel van be
voegde zijde. Het bevestigt de alge
mene wem bij de vrouwelijke atle
ten, die er nu maar moeten vcfor zor
gen dat aan hun wens voldoening 
a or dl geschonken. Het lijkt ons nor
maal dat hun mannelijke kollega's 
hen daarin zullen steunen, want de
ze her haalde onderzoeken komen ook 
neer op een diskriminatie die psicho-
logisch gezien een ongunstige weer
slag kan hebben op de sp\)rtpresta-
ties. Kan men van de as. Olimpiade 
geen gebruik maken om deze dehkate 
kwestie eens en voorgoed te regelen ? 
Een olimpische ontmoeting is toch 
immers in de eerste plaats bedoeld 
als menselijke ontmoeting, zo menen 
xoe toch. 

den— onlangs : «'Plots is het zo dat ze 
je nergens meer vragen, geen kontrak-
ten meer aanbieden en je vergeten. 
Maar ik geef het nog niet op ». Hij kan 
zich die luxe veroorloven, doch vele 
oude glories van toneel en film in 
Europa en Amerika leven vandaag 
totaal vergeten, slechts een gering per
centage brengt het nog tot één rol per 
jaar, hoge uitzonderingen zijn 2 rollen 
en tot 5 kontrakten brengt het boven 
de 65 praktisch niemand meer. Waar is 
de tijd van Marika Rökk, Brigitte 
Hom, Viviane Romance, enz. enz. ? 

Nu gaan stemmen op, om in de TV 
oude suksesfilms weer een kans te 
geven, oude stars in programmas te 
betrekken en op die manier de talrijk* 
TV-kijkers boven de 50 te konfrontere» 
met de idolen van hun jeugd. Wie do4t 
wat voor de ouderen ? 

file:///ernemen
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TENTOONSTELINGSWEZEN 
VLAANDEREN 

De klassieke « réouverture » na de zomer heeft niet alleen plaats bij het 

toneel, het verenigingsleven, in de politiek, het literaire leven : ook het tentoon

stellingswezen herneemt zijn aktiviteit na enkele maanden zomerrust. Er zijn 

wel tentoonstellingen tijdens de zomer, doch dan gaat het ofwel om groots 

opgevatte groepsmanifestaties als kulturele bijdrage van gewestelijke autoritei

ten ofwel om privaat initiatief van enkele grote instellingen. De individuele 

tentoonstellingen tijdens de zomerperiode hebben slechts een kans in tipisch 

toeristische centra en worden trouwens door de insiders niet voor vol aanzien. 

Nee, de echte tentoonstellingen beginnen nu, in september, om crescendo te 

gaan tot einde november, met dan een pauze tot begin februari om dan de 

tweede reeks in te zetten tot medio juni. En dan is de kous weer af. 
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Aan tentoonstellingen in Vlaanderen, 
land van beeldende kunsten bij uitstek, 
geen tekort. We krijgen eerder de jong
s te jaren van he t goede te veel en 
indien he t geld en de energie die aan 
di t teveel verspeeld worden doelmatig 
zou aangewend worden in andere sek
toren van de kuituur, dan zou dat een 
goede zaak zijn. Men zou dit geld en 
deze energie bij voorbeeld best kunnen 
gebruiken voor de opbouw van een 
eigen filmproduktie, die in Vlaanderen 
m a a r niet van de grond komt. 

Intussen is he t dus weer de tijd van 
de vernissage met of zonder speech 
van «de bevoegde spreker» , met of 
zonder aperitief, bij de jongeren steeds 
m e e r gepaard met een al dan niet 
spitse happening, gi taarrecital of poë-
zievoordracht. Het is het klassiek sce
nar io van de grote en de kleine expozi-
ties, waar bij zeldzame gelegenheden 
nog « de rondgang van de genodigden » 
volgt. Welke kleine en grote dramas 
achter deze facade schuil gaan, met de 
.jonge of onbekende expozant als finan
cieel zwaar tobbende «dramat i s per
sona », weten de insiders. 

Een der kenmerken van het par t iku-
liere tentoonstellingswezen vandaag in 
Vlaanderen is de anarchie. Galerijen 
komen en gaan, doch sinds enkele ja ren 
schieten de «kuns tga ler i jen» als pad
destoelen uit de grond, terwijl de 
mees te na een schimmig bestaan even 
snel verdwijnen als ze werden opge
richt. Wie voor geen enkel vak schijnt 
te deugen is tegenwoordig goed genoeg, 
om ergens een galerij of een zogenaam
de kunstkroeg te openen. De gegadigden 
in kwestie verliezen hierbij vaak twee 
essentiële zaken uit het oog : een gale
r i j houden is een vak, dat zowel zaken-
flair als estetische bagage veronder
stelt. Vele galerijhouders hebben van 
geen van beide enig benul en liefheb
beren er maar op los, zodat men niet 
hoeft verwonderd te zijn over kombi-
naties als kruideniershandel-kunstgale-
r i] (geen fantazietje van uw kroniek
schrijver doch ergens in ons land leven
de werkeli jkheid). Een normaler kom-
binatie schijnt deze van kunstkroeg-ga-
l e n j te zijn maar veelal is de galerij er 
slechts bij voorwendsel en aanhangsel, 
wa t meteen de benepen en ongemakke
lijke ru imte van zo een galerijtje ver
klaart , de slechte belichting, het ont
breken van het elementair komfort, de 
zeer onregelmatige openingsuren en 
he t mager financieel rezultaat 

Men kan het woekeren van de gale
rijen verklaren o.m. uit het te konser-
vatief beleid van de algemeen erkende 
grote of middelgrote kunstgalerijen, 
die hun politiek op het kommerciële 
afstemmen. Dat houdt direkt verband 
met het «managersh ip» in de heden
daagse kunstwereld, managership dat 
reputat ies maakt en breekt en aan het 
voor een esteet of gewone kunstliefheb
ber verfoeilijk begrip van «kuns t 
m a r k t » wezenlijke inhoud geeft. Te 
wezenlijk. Het opduiken van al die ga-
lenjt jes is in zekere zin een vorm van 
protest tegen het gevestigd tentoon
stellingswezen, jammer genoeg al te 
dikwijls een protest met te weinig 

talent en te weinig middelen. Ook dit 
verschijnsel is het gevolg van een ver
keerd kultuurbeleid : de welvaarts taat 
meent steevast, zich van zijn kulturele 
plicht te heben gekweten wanneer hij 
he t kunstpatr imonium beschermt (wat 
hij in werkelijkheid ook niet doet, 
getuige daarvan de vele kleine en grote 
schandalen van verwaarlozing van 
kunstbezit) en regelmatig ui tpakt met 
grote tentoonstellingen of «verjaar-
dagsexpozities» van gearriveerde of of
ficieel gekonsakreerde kunstenaars (om 
ons tot de sektor beeldende kunsten 
te beperken) . Daarmee eindigt echter de 
kulturele taak van de staat niet, want 
behalve opleiding van jongeren wordt 
er weinig of niets voor de jonge kunste
naars gedaan, juist in die periode dat 
ze het meest nood aan steun hebben. 
We kunnen dat in vele steden nagaan, 
waar zogenaamde kulturele centra 
bestaan, o.a. opgericht om tegen gunst-
voorwaarden jongeren te laten expoze-
ren of met andere manifestaties voor 
de dag te komen, doch waar rijp en 
groen door mekaar expozeren. We 
moesten het zelfs dezer dagen beleven 

dat in een zogenaamd koncert- en expo-
zitiegebouw (van zeer recente struk-
tuur) een.,, bonte avond in het kader 
van een wijkkermis doorging! Derge
lijke aberraties zijn weliswaar ext reme 
gevallen, doch illustreren toch hoe 
mank het centraal en gewestelijk kul-
tureel beleid in ons land gaan. 

Zeldzaam zijn de grote galerijen, die 
jong en autentiek talent durven lance
ren, ze houden het bij de veilige beleg
ging Het financieel riziko verklaar t 
nochtans niet volledig deze verstarring. 
Ook de zeer snelle opeenvolging en 
botsing van diverse kunstexpressies, 
die niet op hun autentieke waarde kun
nen getoetst worden wegens een te 
geringe tijdsafstand, verklaren deze 
vrees voor het nieuwe, waardoor dan 
ui teraard de doorbraakkansen van dit 
nieuwe verminderen en de sensatie
zucht bij de jongeren (van nature al op 
sensatie uit) toeneemt, soms handig 
geëxploiteerd door hen, die op de 
nieuwe kunstmarkten aan de touwtjes 
willen t rekken Een minder eenzijdig 
gericht officieel kultuurbeleid zou hier 
voor meer evenwicht kunnen zorgen en 
dat hoeft werkelijk niet te gebeuren 
ten koste van de charme, die van al dit 
jeugdig en barok gewild uitgaat Zoals 
de kritiek faalt in de beoordeling van 
de kunstproduktie zo heeft ze ons tot 
nog toe ook geen juist inzicht helpen 
verschaffen in de huidige vormen van 
protest, eigenaardig genoeg vaak in een 
anarchistische stijl met een pozitieve 
bedoeling, altans bij sommige protago
nisten. 

Er is nog ontzettend veel te doen qua 
voorlichting. Ondanks deze negatieve 
aspekten van het tentoonstellingswezen 
stellen we toch een geleidelijke smaak-
verbetering bij het groot publiek vast. 

Er zou ook veel ten goede keren 
indien de kunstenaars ermee zouden 
ophouden, gekke prijzen voor hun werk 
te vragen. Ook dat zou de kunst van
daag een sociale dimensie geven die ze 
tans totaal ontbeert Geeft ons niet 
alleen galerijen waar de jongeren een 
redelijke kans krijgen, geeft ons ook 
galerijen waar de k van kunst niet 
identiek is aan deze van kapitalisme. 

R C 

geef on"! galei ije't waar de k van kunst niet identiek is aan deze van 
kapitalisme .„ 

PLATEN. 

RUBRIEK 
CrEESTELIJKE MUZIEK 
VAN HET ElhDE DER 
18de EEUW 

Wellicht is het XMiidat de geuren 
van de herfst ons heginnen te om-
tingen, draf u'i] voor u platen uitko
zen van een meer ingetogen aatd. Zij 
biengen van Mozatl en Haydn 
« kerkmuziek », als we ze zo mogen 
noemen In het begin hebben som
mige van die xveiken ttouxvens de 
weigeung opgelopen, in de keik uit-
gevoeld te woideii ! 

KLEINE MESSEN UND 
GEISTLICHE CHORE 

Mozart en Haydn. DOG Stereo nr, 
135030 — 179 ir. 

In tegenstelling tol de giVolse feest-
missen komponeeiden Mozart en 
Haydn ook zgn. Miuae brevi of kor
te missen, voor een bepeikte bezet
ting en van koite diiut. 

In de twee missen die op de plaat 
weiden veitolkt, speelt het oigel een 
belang) ijke rol. Daarom zijn het zgn. 
oigelmissen : de kleine oigelmis m 
B van Haydn en de orgelA>lomis in 
C (KV 259) van Mozait. 

Betden hebben hun laatbaiok ge
nie (of vioegklassiek f) met geestdufl 
in dienst gesteld van deze koHere 
stukken 

Deze missen zijn geen zuaie of 
droefgeestige tiemmuziek, maai ver
tonen de heldere en vi olijke toets die 
men ook teiugvindt tn de baiokker-
ken van Zuid-Diiilslaiid. 

De uitvoenng beiusl bij de be
noemde Regensbiager Doinspaizen 
met de hulfh van Uisida Bucket, so
praan, Ftanz Lehnderfer aan het or
gel, en leden van het sim^inienikest 
van de beierse omroep. 

Daarnaast weiden op de plaat nog 
twee koorwerken opgenomen, uitge-
voeid dooi het RlAS-kamerkoor. Het 
Te Deum in C van Haydn en 
het bekende Laudate Dominiim van 
Mozart. Zo vormt het geheel o i een 
smaakvolle bkiemlezing uit de gees
telijke werken van < papa Haydn t 
fn « wonderkind Wolfgang ». 

HtilUIEM VAN MOZART 
Heiodor Stereo tiaiisciiptie nr. 

89 508. 

Van een heel andeie aaid is het 
machtige Requiem, het beioemde 
zverk waai aan Mozart nog op ztjn 
sterfbed heeft geiverkt. Deze omstan
digheid, gepaard aan het feil dat de 
meester herhaaldelijk zegde dat hij 
deze dodenmis voor zichzelf maakte, 
deed de legende ontstaan als zou de 
dood in de gedaante van een onbe
kende in het zwait geklede man de 
xrpdiacht gegeven hebben het ueik te 
sihrijven. 

In dit requiem laat Mozait zich 
van een heel andere zijde kennen 
dan in zijn Tover fluit, vlak daarvoor 
afgemaakt. Hier geen lichte klanken 
of hel opklinkende instrumenten, 
maar een sombere, soms tueemoedtge 
sfeer. In zijn Requiem heeft de zeer 
gelovige en tegelijk mafonnieke Mo
zart zijn idealen beleefd voor de laat
ste maal : zijn kiislenzijn en Gods
liefde samen met ztjn hoop op dg 
hïoedeischap van alle mensen 

De uili\>c'inig van het moeilijke 
luerk ligt in handen van bekwame 
vakmensen . de Wieriei Symphoniker 
onder leiding van Eugen Jochum. 
Deze dirigent oogstte met het Re-
(j em de hoogste lof zodat de waar
de van deze plaat (omgevormd tot 
stereo) hoge) ligt dan de prijs laat 
oermoeden. Solisten zijn verder : de 
\op>aan Iimgard Seefried, de alt Oer-
l)ude Pitzmger, de tenor Richard 
Holm en de bas Kim &aig. 

STEP. 
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STRATEGIE VAN EEN REVOLUTIE? STRATEGIE VAN EEN REVI 
Dat het ene nieuw; het andere verdringt, stelde nn^^ zopas onze vriend Neni-

rod vast. Hoezeer dit waar is, blijkt wel uit de bewogen geschied''nis der 'aatste 

maanden. Op het ogenblik dat wij dit s'^hrijven is de sovjetinvazte in Tsiecho-

Slovakije nog groot nieuws, maar reed-y tekent zich een zekere slijtage af na 

de sensatie der eerste dagen. Niets is zo vergeetachtig als een mens, vooral als 

hl) vergeten wil. De les van Hongarije was al lang vergeten toen het woord dia

loog mode werd. En vvi; vrezen dat Tsjecho-Slovakije evenmin voor de 

hardleersen van enig nut zal zijn... 

Voorlopig levert de sovjetinvazie nog krantenkopie en TV - beelden : hoelang 

nog, kunnen wij moeilijk vooraf zeggen Maar wij moeten daarbij denken aan 

-feiten die pas enkele maanden oud zijn en die ook stof leverden voor de grote 

krantenkoppen en sensationele beelden — en waarover bijna niemand nog 

spreekt : de mei-revolte in Frankrijk. 

Is deze revolte uit de dagelijkse 
berichtgeving verdwenen, dan wordt er 
nochtans op een ander vlak nog over 
nagekaart Publikaties allerhande, de 
ene grondiger of heftiger, objektiever 
of partijdiger dan de andere, trachten 
het hoe en het waarom te achterhalen 
van wat er in Frankri jk gebeurde. 
Vooral aan linkse zijde is de « Ausein-
andersetzung» zowel met feiten en 
gedachte als met eikaars echte ox ver
meende fouten zeer levendig. Vana. de 
suksesschrijver Servan-Schreiber tot de 
kommunistische partijfilosoof Lefèbvre 
spant men zich in, de waarachtige 
beweegredenen en de ware toedracht te 
achterhalen. En Sar t re zou geen Sart re 
zijn indien ook hij zijn duit niet in het 
zakje deed. 

De studenten, die een belangrijk aan
deel hadden in ontstaan en verloop der 
revolte, brachten ook hun steentje bij 
tot de postrevolutionaire l i teratuur • 
Sauvageot, Geismar en Cohn-Bendit 
schreven hun uiteraard zeer subjektie-
ve meningen neer en de uitgevers, die 
van de gelegenheid wilden profiteren 
brachten vertalingen van Marcuse op 
de markt die verkocht werden als ver
se broodjes Zelfs de halve en hele filo-

zofen zijn onderhevig aan de mode. 
Een der jongste publikaties over het 
onderwerp franse revolutie (die van 
1968!) heet «Strategie et revolution en 
France 1968», is van de hand van 
André Glucksmann en verscheen bij 
Christian Bourgois 

In een zestal hoofdstukken analizeert 
de auteur het gebeuren, waarbij hij 
Marx' en Lenins analyzen van revolu
tionaire situaties (om ISéSt als richt
snoer neemt 

In hetgeen gebeurde ziet schrijver 
een terugkeer naar de werkelijke revo
lutionaire situatie die door de kommu-
nisten, als vertegenwoordigers van een 
zij het ook anti-kapitalistische en anti
westerse orde, wordt gevreesd en afge
wezen met evenveel klem als door de 
westerse staten 

In de tweede plaats ziet schrijver een 
strijdvorm, een nieuw soort partij ont
staan die zowel door strijdmetode als 
organizatievorm totaal van de oude 
partijen verschilt en hen in de revolu
tie zal aflossen Tenslotte ziet hij ook 
in deze revolte de uitbarsting van een 
latent konflikt tussen de staat die 
steeds meer de maatschappij depoliti-
zeert, en deze maatschappij zelf die 

naar een andere organizatievorm zoekt. 
In deze konfrontatie is geweld onver
mijdelijk en zelfs noodzakelijk 

De VIzie van de auteur op de gebeur
tenissen is door zijn revolutionair-mar
xistische opvatting bepaald : toch zijn 
er m deze analyze wel enkele zeer leer
rijke punten. Zijn kritiek op de franse 
kommunistische parti j die de revolutie 
verstikte door ze op sindikale en elek-
torale paden te leiden, is zeker juist : 
zij duldt naast zich immers geen aan
spraken op de socialistische revolutie. 
Even hard en juist is zijn kritiek op de 
hele linkerzijde die, terwijl de revolu
tie « onder haar vensters voorbijtrok », 
op zoek naar een programma was 
Glucksmann beklemtoont dat de weg 
van het kapitalisme naar het Socialisme 
gaat langs de revolutie en dus langs de 
vernietiging van de burgerlijke staat 
zoals Lenin zei De auteur heeft de 
franse mei-revolte als een poging in die 
richting gezien, en dit is gedeeltelijk 
juist; marxistisch-revolutionaire en 
anarchistische elementen hebben een 
belangrijke rol gespeeld. Zijn diagnoze 
beklemtoont echter te sterk bepaalde 
verschijnselen en ziet er andere over 
het hoofd Vooreerst is daar het feit dat 
er absoluut niet de volstrekte unanimi
teit was, die de auteur veronderstelt : 

WIM SONNEVELD 
TE OOSTENDE 

De Vlaamse Klub Kust — die 
voor een groeiende vlaamse aan
wezigheid instaat m de vroeger 
bijna uitsluitend aan franse chi
chi voorbehouden instellingen — 
zet de winterwerking 1968-69 in 
met een Wtm Sonneveld-avond, 
bijgestaan door « fair lady » Ina 
Van Paassen. Het wordt een 
kleinkunst programma voor de 
fijnproevers op teksten van Wim 
Sonneveld, Anme Schmidt, Mi
chel van der Plas, Gus Vleugel, 
Simon Carmiggelt en Hugo Ver-
hage. Het wordt een topavond 
van nederlandse humor en varié-
té-kunst. 

De toegangsprijzen zijn gesteld 
op 100 125. 150 en 175 fr. Plaats-
hespreking in de Kursaal, Oos
tende, waar de vertoning door
gaat op 10 oktober a.s. om 
20.30 u. 

EUROPESE VOLKSKULTUUR 

Graag komen we nog eens te
rug op de 5e Europeade voor 
Volkskultuur die op 28 en 29 
september a.s. te Antwerpen zal 
plaats hebben, als we ons niet 
vergissen voor de derde maal in 
de Sinjorenstad. In een tijd van 
een hergeboorte van het nationa
lisme, die tevens de weg wijst 
naar een Europa op volkse 
grondslag, is ook een Europeade 
voor Volkskultuur een der bege
leidingsverschijnselen van de 
volkse bewustwording en volkse 
solidariteit in Europa. Het natio
nalisme leeft niet in een getto, 
de volkse kuituur evenmin. Dat 
zal nog eens blijken wanneer 
3500 jonge mensen door Ant
werpen zullen stappen en zondag
namiddag met lied en dans van 
eigen bodem de rijkdom en de 
verscheidenheid van de europese 
volkskultuur zullen demonstre
ren. Dat de vlaamse deelnemers 
met een volwaardige prestatie 

t ien miljoen stakers enerzijds opstel
len tegenover enkele honderdduizenden 
ordestri jdkrachten anderzijds is wel 
een te simplistische frontaftekening 

En zelfs de «rode Sorbonne» was 
niet het eensgezinde blok dat de schrij
ver voorstelt. Maar zijn voornaamste 
fout ligt wel in de overschatting van 
het straatgeweld als machtsmiddel, 
mdien daar niet de wil achter staat van 
een entoeziast en volhardend gedeelte 
der natie. Dit entoeziasme en deze vol
harding schijnen ontbroken te hebben 
en de auteur zou hier een ekonomische 
reden voor kunnen vinden hebben : 
met een arbeidersklasse die het prole
tar iaat is ontgroeid en die de auto, de 
koelkast, het eigen huisje en de reis 
naar Spanje moet afbetalen op het 
einde der maand, maakt men geen 
revoluties of houdt men geen maanden
lange stakingen Ook dat wist De 
Gaul le ! 

En in de tweede plaats vergeet de 
auteur een belangrijk tekort te vermel
den bij zijn kritiek op de linkerzijde en 
haar falen : zij bezat en bezit nu nog 
geen enkele figuur die de massa aan
spreken kan : de bureaukraat Waldeck-
Rochet niet, noch de di let tant Mitte-
rand of de streber Mendès-France. 

Het boekje van André Gluckmann is 
echter bij al zijn subjektiviteit toch 
interessant omdat het de strategie van 
een bepaalde fraktie der linkerzijde uit
stippelt, en vanuit die strategie zijn 
vizie geeft op de mislukking van de 
revolte, 

André Gluckmann : «Strategie et 
Revolution en France 1968 ». Christian 
Bourgois Editeur 135 blz. 10,30 FF. 

zullen uitpakken, daaraan hoeven 
we niet te twijfelen. Is het zelfs 
niet zo dat enkele vlaamse dans
en muziekgroepen europese faam 
verwierven en nu zeer onlangs 
ook in Amerika met onze vlaams-
nationale simboliek (in een zeer 
moderne stijl) ovatie op ovatie 
oogstten ' 

Daarom bevelen we deze 5e 
Europeade bij onze lezers aan en 
herhalen hier het beknopt pro-
gramnia : zaterdag 28 september 
07n 14 u. demonstraties van de 
buitenlandse volkskunstgroepen 
en om 16 u. optocht van ruim 
150 groepen, muziekkorpsen en 
koren. Om 20 u. heeft in de 
stadsfeestzaal en ook in het 
beursgebouw het europees bal 
plaats Zondag 29 september om 
14.30 u. begint de eigenlijke 
Eiiiopeade in het Sportpaleis. 
Nadere inlichtingen op het 
V.V.K.B. — Trefpunt, Markgra
ven t raat 17 te Antwerpen. 

TONEEL VOOR DE JEUGD 

Graag vestigen we ook de aan
dacht op het initiatief van de 
brusselse Beursschouwburg, een 
toneelcyklus (4 stukken) voor de 
studerende jeugd in te richten, 
in namiddagopvoeringen (woens
dag, donderdag en vrijdag). De 
cykliis start op 6 november met 
«De Dienstlift» van Pinter en 
« Escurial » van de Ghelderode. 
Andere auteurs zijn Courteline, 
Mrozek (De Politie) en Jan 
Christiaens (Een vredesduif bra
den). Elke voorstelling wordt 
gevolgd door een gesprek tussen 
vertolkers en publiek. 

Zoals in vorige seizoenen kan 
elke voorstelling gekoppeld wor
den aan een zogenaamde « teater-
dag», een dagverblijf in de 
schouwburg met ontmoetingen, 
gesprekken en een rondleiding. 
Zo leren onze jongeren achter de 
schermen kijken, figuurlijk en 
letterlijk. U kunt U telefonisch 
inlichtingen op nr. 02-11.25.25. Het wandtapijt dat Oktaaf Landuyt ontwierp voor het belgisch paviljoen te 

Montreal, is naar ons land teruggekeerd en hangt tans te Mechelen in het kul-
tureel centrum. 

MOMENTOPNAME 
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« D e wederopbouw van Aboe 

DE TREIN VAN BERLIJN 

IS GESTOPT 
Deze in 1962 door Rolf Ha-

drich in wit-zwart gedraaide 
film, brengt een verhaal in 
beeld dat nu misschien terug 
aktueel is, omdat de grote 
krantekoppen aan iets gelij-
kends waren gewijd. 

De t re in van Berlijn wordt 
door de Russen gestopt omdat 
ze denken dat er zich een oost-
duitse vluchteling aan boord 
bevindt. Het is he t dagelijkse 
mil i taire konvooi dat de GI . ' s 
naar hun verloofden brengt. 
Daar de t rein toevallig in volle 
veld stopte, is een jonge Duit
ser er met de hulp van een 
amerikaanse verpleegster in 
geslaagd in een verlaten coupé 
t e stappen. De oost-duitse kon-
troleur heeft echter iets ver
dachts opgemerkt en bij he t 
ui tgangspunt van de russische 
zone verwit t igt hij de politie. 
Wat eerst slechts een klein 
Incident was dreigt ui t te lo
pen tot een schietpartij tussen 
russische en amerikaanse sol
daten. Zo'n vaar t neemt het 
echter niet. Bij de ver tolkers 
verdienen Sean Flynn, Nicole 
Courcel en José Fer re r de ver
melding. 

Zondag 22 september om 
20u40. (Brussel Ned ). 

HET HUIS 

DER GIJZELAARS 
Drie gevaarlijke misdadigers 

zijn ui t de gevangenis ont
snapt. Ze dringen binnen in de 
woning van de familie Hilliard 
die ze met geweld verplichten 
h u n onderdak t e verlenen. De 
leider van de drie, Glenn Grif
fin (Humphrey Bogart) wacht 
op geld van zijn vriendin He
ien. Maar de politie is de ont
snapten inmiddels op he t spoor 
gekomen en Helen telefoneert 
da t ze onmogelijk door de poli-
t ieversperringen kan geraken. 
De heer des huizes van de 
familie Hilliard, Dan, slaagt 
er in zijn vrouw en zoontje uit 
he t huis te halen, terwijl de 
misdadigers daarin door de po
litie belegerd worden. 

Niet geschikt voor kinderen 
wegens de gespannen en ge
welddadige sfeer. 

Maandag 23 september om 
20u25. (Brussel Ned.), 

Simbel», dokiimeiitaii e Bntssel Ned., zondag 22 september. 

MOORD 
ALS KUNSTZINNIG HANDWERK 

Eén van de meest aantrekke
lijke kanten van dit stuk is het 
feit dat de kijker hier gekon-
fronteerd wordt met de verre
gaand uiteenlopende metoden, 
die fiktieve maar beroemde 
detektives gebruiken en die tot 
dezelfde slotsom leiden. 

Dit s tuk van Sidney Carroll, 
oorspronkelijk : Excursion into 
Murder, werd vóór enkele ja
ren in Amerika bekroond met 
de prijs van de Crime Mystery 
Club. De t i tel verraadt een iro
nische inslag : het oplossen van 
een moordzaak en het schrij
ven van speurdersromans mag 
zonder enige twijfel een kunst
zinnig handwerk worden ge
noemd. De auteur laat een 
aanta l schrijvers van vermaar
de detekt iveromans en de door 
hen geschapen speurders pogen 
een moordzaak op te lossen. 
Ondanks de parodiërende toon 
is he t toch een echte thri l ler 
geworden en geven wij verder 
over de inhoud liever niets 
prijs. De nederlandse letter
kundige Paul Rodenko is zo 
vri j geweest één der ameri
kaanse romanfiguren te ver
vangen door iemand van ne
derlandse afkomst, tenminste 
in het schriftelijke, het is de 
chinese rechter Tie, een krea-
t ie van Robert van Gulik, een 
diplomaat die onlangs is over
leden. Deze laatste verleende 
t rouwens zijn medewerking 
aan deze uitzending. Tot op 
zekere hoogte kan men in dit 
programma ook een eerbetoon 
zien jegens Edgar Allan Poe, 
die met zijn Auguste Dupin, 
een aristokratische waarnemer , 
de held van een nieuw genre 
heeft geschapen. Hij was im
mers de eerste om de ophelde
r ing van een misdaad als cen
t raa l thema te stellen. De regie 
is van Peter Holland, he t de-
korontwerp van Massimo Götz. 
Gijsbert Tersteeg presenteert . 

Dinsdag 24 september om 
20u24. (Brussel Ned.) 

DUISTER AANTAL 
Er zijn moordzaken waar de 

politie niet veel moeite mee 
heeft om ze op te helderen. Er 
zijn er ook waar ze nooit iets 
over te weten komt. En ten- - » „ , . , . j •,, * t..,-
slotte zijn er moordzaken waar « Desperato Hours », avonturenfilm met Humphrey Bogart. Brussel Ned., maandag 23 september. 

/ ze wel iets over kan vinden, 
maar waarvan een gedeelte 
altijd in het duister blijft Deze 
gevallen heeft Scotland Yard 
de naam van « dark number » 
gegeven. 

Het begint met de terugkeer 
van Johny Maxen naar Glas
gow. Zijn schoonmoeder, Mrs 
Duncan heeft hem gevraagd 
in allerijl terug te komen, daar 
zijn vrouw Julia, van wie hij 
sinds vijf jaar gescheiden leeft, 
sinds drie maanden verdwenen 
is. Johny begint met eerst 
zijn vroegere kennissen op te 
bellen. Zonder rezultaat. Dan 
begeeft hij zich naar het ap
par tement van zijn vrouw en 
vindt er het lijk van .. Sandra 
Bailey, een jong meisje, in een 
zetel. Inspecteur Wardlaw on
dervraagd Johny over de ver
dwenen Jul ia en over Sandra 
Bailey. Mrs Duncan wordt uit
leg gevraagd over de dood van 
haar dochter Sarah, die het 
jaar daarvoor was gestorven. 
Mrs Duncan beweert dat er 
zeker een verband moet be
staan tussen de dood van Sa
rah en de verdwijning van 
Julia. . . 

Donderdag 26 september om 
20u25. (Brussel Ned.), 

IK WAS SCHLEMIHL 

De auteur, Gerd Angermann, 
noemt zijn televiziespel een 
duitse satire; duits omdat ze 
wortelt in de geschiedenis en 
d° huidige situatie van heel 
wat burgers in dat land, en ook 
omdat de hoofdfiguur, Karl 
Wuttig enkele tipisch duitse 
t rekken vertoont : het geloof 
in de macht van de nazi's des
tijds en de subjektieve over
tuiging goed gehandeld te heb
ben. Het satirisch aspekt komt 
niet zozeer naar voren in het 
verhaal en de houding van de 
personages, dan wel in de duit
se geschiedenis zelf, in de 
duitse werkelijkheid die een 
dergelijk gebeuren als een aan
vaardbaar feit zou kunnen mo
gelijk maken. Gerd Anger
mann is in de Bondsrepubliek 
een bekend kineast. 

Tijdens de oorlog onder het 
Hitler-bewind is Karl Wutt ig 
als regeringskommissaris ver
bonden aan een wapenfabriek 
In hetzelfde bedrijf werkt ook 
zijn broer Atze Wuttig, echter 
als gewoon arbeider Hij hoort 
tot de weerstand en verspreidt 
vlugschriften die ondertekend 
zijn met « Schlemihl». Atze is 
kommunist. Wanneer Karl het 
gevaarlijke spelletje doorziet, 
handelt hij in zijn eigen belang 
en laat zijn broer onder de 
wapens roepen, wat betekent 
dat hij naar het oostelijk front 
in Rusland zal moeten gan. Na 
de duitse nederlaag ondergaat 
Karl Wuttig een grondige ge
daante- en persoonsverwisse
ling : zijn bruin uniform ver
dwijnt en voor de rechtbank 
verklaart hij in 1946 dat hij 
verzetsstrijder was. Hij be
kleedt weer een voorname po-
zitie in de voormalige firma en 
verwacht e e n bevordering 
Maar in Keulen heeft een amb
tenaar zijn persoonlijk dossier 
nodig .. Inmiddels is Atze die 
na zijn gevangenschap in de 
Oostzone heeft gewerkt, via 
Wenen weer naar het westen 
g e v l u c h t . Wie was nu 
Schlemihl? . . . Karl, de handige 
opportunist t rek t zich goed uit 
de slag, maar het lot van Atze 
is onzeker... 

Vrijdag 27 september om 

20u25. (Brussel Ned.) 

Vlaamse T. V, 
ZATERDAG 21-09-1968 

18 50 : Zandmonnet ie — 18 55 • Huck 
Finn Jeugdfeuil leton Ie o f i : Het k le i * 
ne volkie — 19 20 : Autoromo — 
19 50 • Zoekl icht — 19 55 : Franse 
taalwenken - Mededelingen — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 • 100 000 of niet» 
— 21 40 : Echo — 22 10 Geheime op
dracht : De bonk — 23 00 : TV nieuw». 

ZONDAG 22-09-1968 

11 00 to t 11 40 : Euchoristievienng vorv-
ui t het H Hortcol lege in Tervuren —-
14 30 • Voor boer en tuinder — 15 00 J 
De gordel von slangeleer In de bonden 
van de bende — 15 20 Binnen en bu i 
ten — 17 15 to t 17 45 . De wederop
bouw von Aboe Simbel — 18 10 Klem, 
klein k leuter t ie — 18 30 : Sportrepor-
toge — 19 00 Daktor i • De verdwenen 
diamanten — 19 50 : Mededelingen —. 
20 00 : TV-nieuws — 20 40 . De t rom 
von Berli in is gestopt Dromatische f i lm 
— 22 10 • Bosso Novo do Brasil Een 
overzicht van oorspronkeli jke Braz i l ioon-
se volksmuziek — 22 50 : TV nieuws. 

MAANDAG 23-09-1968 

18 30 • Guten Tog Ie Duitse les (pro
gramma von de Westduitse Televisie) 
— 18 55 • 2ondmannet)e — 19 00 ; 
Zorro • Het v^itte paard — 19 25 • Jon
ger dan ie denkt — 19 40 Hier spreekt 
men Nederlands — 19 55 Mededel in
gen De Weerman — 20 00 • T V -
nieuws — 20 25 Bogart-retrospectieve ; 
Het huis der gi|zelaars — 22 1 5 • Poëzie 
m 625 Innen — 22 35 TV nieuws 

DINSDAG 24-09-1968 

17 55 • Schooltelevisie — 18 55 • Zand
monnetie — 19 00 Tienerklanken — 
19 25 Al 'edog Magazine voor het ge
zin — 19 50 Fronse taalwenken Me
dedelingen — 19 55 Zoekl icht — 
20 00 TV nieuws — 20 25 • Moord ols 
kunstzinnig handwerk Toneelstuk von 
Sydney Corroll — 21 40 Vergeet n ie t 
te lezen — 22 15 • Z i in noom is Bret t . 
Documentaire f i lm — 22 45 TV-nieuw». 

WOENSDAG 25-09-1968 

17 00 • T ip- top leugdtelevisie — 18 00 : 
Schooltelevisie — 18 55 Zondmannet je 
— 19 00 De wereld is k lem Hordy's 
logboek 7e en lootste deel De sprink-
honeniagers — 19 30 Horizon — 
19 50 Hier spreekt men Nederlands — 
19 55 Mededelingen - De Weerman —• 
20 00 TV-nieuws — 20 25 ' T V g o n -
zespel Toeristische quiz -— 21 00 ' Pa
norama — 22 10 * Gostprogromma. 
Het vnie woord Het Vermeylenfonds — 
77 40 TV nieuws 

DONDERDAG 26-09-1968 

18 30 • Guten Tog — 18 55 • Zandmon
netie — 19 00 : Tienerklanken — 
19 35 • Filmmuseum van de schaterlocb ; 
Een Oosters mysterie — 19 50 : Franse 
taalwenken - Mededelingen — 19 55 : 
Zoekl icht — 20 00 • TV-nieuws — 
20 25 Duister aonta l Thril ler in 3 de
len door Michael Ferguson noor een ver
haal von Eddie Boyd — 21 15 • Con
tac t • Cultureel magazine — 22 00 * 
Premiere — 22 35 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 27-09-1968 

18 25 : Schooltelevisie — 18 55 • Z a n d 
monnetie — 19 00 : Luceot — 19 30 : 
Ziet u er wat in ' — 19 50 Hier 
spreekt men Nederlonds — 19 55 Me
dedelingen - De Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 • Ik was Schlemiel. 
Een Duitse satire van Gerd Angermann 
— 21 45 : TV-nieuws — 21 55 to t 
23 25 : Voetbal : Reportoge von de In 
tercont inentale Finale tussen Estudiontes 
de la Plata en Manchester Uni ted. 
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^lOGKDOO 
SOLIDAIR 

De voorzitter van het inter
nationaal olimpisch komitee, 
de oude steenrijke (natuurlijk) 
Amerikaan Brundage, heeft er 
zo een beetje zijn specialiteit 
van gemaakt met iedereen in 
ruzie te liggen. Zou ons niet 
interesseren, als het niet was 
dat hij het nu aan de stok heeft 
me t onze «vr iend» prins de 
Merode, voorzitter •can de me
dische kommissie van het 
I .OK. 

Het gaat uamelijk over de 
wijze waarop de deelnemers 
aan de spelen moeten onder
zocht worden naar sekse en 
doping. Brundage zegt dat de 
internationale federaties daar 
zelf maar moeten voi • instaan. 
De Merode vindt dat hij en 
zijn iongens daar moeten voor 
zorgen, opdat het onderzoek 
serieus en voor iedereen gelijk 
zou zijn 

Wij verklaren ons solidair 
met onze miskende landgenoot 
Ge zijt «Bels» of ge zijt het 
niet 

FRAAI 

In telegramstijl een paar 
uittreksels uit een in «Sport 
68 » V^gschenen artikel door en 
over Rik Mmo belgisch boks
kampioen 

« Viif "beroepsKan,pen brach
ten samen een paar duizend 
frank op De helft moest links 
en rechts afgegeven worden 
men droeg me naar de kleed
kamer men legdp me op de 
grond men liet me een blanco-
cheaue tekenen telkens veel 
geld beloofd bii het ontvangen 
schoot er niets over ik wa
terde drie weken bloed lae ir 

mijn bed te huilen van de 
pijn, ik kon negen maand mijn 
huishuur niet betalen. Ik moet 
35.000 frank terugbetalen (van 
onrechtmatig ontvangen werk
lozensteun).. . ontving 13.000 fr 
voor een wedstrijd, maar moest 
ze aan de bond terugbetalen ». 

Ouders, laat uw kinderen be
roepsbokser worden. Ze verdie
nen geld lijk slijk. 

HIP HIP 

16 nationale olimpische ko-
mitees hebben beslist dat in de 
toekomst ook europese spelen 
(olimpische spelen in 't klein) 
moeten ingericht worden Het 
voorstel komt uit Frankrijk, 
Duitsland en Zwitserland. 
Vroege supporters ervan zijn 
de Belgen (natuurli jk) en de 
Russen Vijf landen voelen er 
niks voor 

Wie er ook niks voor voelen 
zijn de diverse sportfederaties, 
die vrezen dat genoemde spe
len een serieuze konkurrentie 
zullen vormen voor hun euro
pese kampioenschappen Eer
lijk gezegd, wij zien ook de 
noodzaak van die europese 
spelen niet zo direkt in Maar 
we zijn ook traag van begrip. 

Wat er ook van zij, om al die 
bezwaren te overwinnen en m 
afwachting van die spelen 
heeft men een gemengde kom
missie in het leven geroepen, 
voor de helft bestaande uit 
olimpische (komitee-) mensen, 
waaronder onze Mollet (hoera) 
ei) voor de helft uit mensen 
uit verschillende sportfedera
ties 

In afwachting ook van de 
nieuwe spelen, alvast voor de 
nieuwe kommissie een harte-
liik hip hip 

PATELIN DE LONDERZEEL 

In «Les Sports» lazen we 
een « l a p » over Warre Jans-
sens, ouwe kennis van ons en 
voor de rest koereur uit Lon-
derzeel. 

Niet zonder verbazing heb
ben we gelezen over zijn « pa-
telin (meer dan 10.000 inwo
ners) oil les origines slaves de 
sa mere, confrontees a des pre-
juges retrogrades, n'ont pas 

facilité sa lente conquête de 
Londerzeel», en waar «c'est 
tout juste si des esprits pointus 
ne r e p r o c h e r a i e n t pas a 
Edouard d'avoir tant d'amis 
bruxellois » Niet zonder verba
zing, zeggen wij, omdat we 
nooit de indruk hebben gehad 
dat Warre daar op « den berg » 
zo een beetje als verstoteling 
leeft Integendeel, hij heeft er 
een massa goeie vrienden en 
heel u a t mensen die het goed 
met hem menen (ook al geven 
ze hem niet alle maanden 
twintig frank, zoals de «ban
kiers» uit Brussel) 

't Zai wel ziin dat Jean-
Claude Broche de auteur van 
het artikel er weei geen bal 
van gesnapt heett Hi] moest 
eens meer naar de « patelin > 
van Londerzeel konn_n. 

De Hei tog won verleden zaterdao de 1 ^00 m 'm de halve finale 
voor de Bekei van België 

ADDENDUM 

Liggend vóór zijn ton heeft 
dio Genes de rekening ge
maakt van « menneke » Trof-
faes, veel gepeperder dan wi j 
het op deze bladzijde zouden 
durven Aan die «belgische» 
rekening moeten we niets meer 
toevoegen. Die is klaar. Er is 
nog iets anders, en dat houdt 
verband met wat in -ie komen
de weken in de franstalige pers 
zal te lezen zijn. Troffaes zal 
grote sportverdienste hebben, 
een onbetwistbare kompetent ie 
zijn, boordevol bi l jar tkundige 
kwaliteiten, met een interna
tionale faam, een man van 
europ>ees gezag. Ge kent het 
soort l i tera tuur Ge moet er 
echter niet te veel van gelo
ven. Via de «Gazet van Ant
werpen » weten we dat hii 'n 
Frankr i jk aangezien wordt ais 
een meneerke met opvatt ingen 
u i t « dezekenstiid ». een mini-
diktatorke, een rancuneus 
ventje, een « ar rangeurke », in 
één woord : als een last die zo 
spoedig mogelijk over (Euro
pa-) boord dient gegooid 

^\'at dio Genes, op beigisch 
vlak, reeds bewezen heeft. 
Waar wacht men nog op ? 

WAPENBROEDERS 

We weten nu ook al waar 
en met wie de Belgen zullen 
ondergebracht worden in het 
olimpisch dorp. Op het eerste 
gezicht lijkt dit mischien onbe
langrijk, maar de inrichters 
hebben hierbij zo'n at tent ie 
over gehad voor ons, Belgen, 
dat we er moeilijk zonder meer 
kunnen overheen stappen 

Onze jongens — en meiskens 
— zullen namelijk bij manier 
van^ spreken, hun bedstede de
len smet de Nigeriarfén 

Zullen zij, blank en zwart er 
op de sportvelden wellicht met 
dikwijls bij te pas komen ze 
kunnen onder elkaar altijd een 
Vruchtbare diskussie openen 
over de kwali tei t van de bel
gische geweren. 

NIET AKKOORD 

De geschifdrnis — o( de legende '^ 
— veiiell hoe loiid 500 mot KIISIKS 
een soUliitil i an Mam i,'>ii naai A 
tlieiie lie// om de ovei winning van 
de Ciieken of> de Peizen den volke 
kond te doen Na zi]n 42 kilometei 
lange lochl had die soldaat nog nau-
Xfelijks genoeg adem om zijn blijde 
tiiAidsihap Ie melden uant onmid
dellijk dii/inid X iel hij dood neet. 

Deze hislone ligt xunanschipilijk 
iiiin de bazis van de klaisieke loop-
aed<ilii]d die ive tin « de matalon » 
tioeiiien 

Die pioej spteekl tol de verbeel
ding In een tijd, waai in lue al m 
om wagentje duiken ah xve een aj-
iland van 400 metet moeten afleggen, 
42.000 inetei vei lopen het is een 
pteslalie. 

Peisoonhjk lichtin we gtaag ons 
petje voot ledet atleet die X> n xved-
stiijd uitloopt lil om hel even welke 
tijd 

\\ 1} luliiteii dus ook gi'uig dat pet-
ie vooi Jozet Roinbaux toen die en 
kele XL eken gleden mninlonkampioen 
i'aii België xvetd 

I oen. heltiüs bleek lUii liif duui h j 
••liiiiiileieiidi middelen had gebtuikt, 
helft gekend als dopntt!,spiodukten, 
utiicii ue xeel veiphilii ons knlnid 

hcA>jd rap opnieuw te bedekken De 
lezei hoe wi] ovei doping denken Ln 
met alle begrip voor de zwaai te van 
de proej en de verlokkingsklacht van 
de pillen vooi een doodxiei inoe'd 
man we keuren doping ondei geen 
enkele votni of iri geen enkele (sfiort-) 
omstandigheid g\)ed. Wie zonder do
ping geen 42 km de baas kan, moet er 
maat met aan beginnen Zoals de 
meeste mensen trouwens, We gaan 
dus Rombaux met verdedigen. Verre 
daatvan 

Maar tussen dat, en de leaktie van 
de alletiekbond goedkeuren is ei véél 
vetschil. De bond was zeer vetont-
waaidigd. Onmiddellijk xueid Rom-
baux zijn titel ontnomen — nor
maal — en weid hij, xiooi de rest van 
zijti leven, van de bondslijsten ge-
schrOi ' — nog begtijpelijk En x'oor-
al weid aan dat alles givie luchtbaar-
heid gegeven want ei diende een 
« voot beeld * gesteld. 

En hier gaan we mei meei akkootd 
We vinden die levenslange uitslui

ting en vooral de publiciteit enond, 
oveidieven en verkeerd En dit om 
velschillende redenen 

Ten eerste is Rombaux slechts een 
•t atnaleutke », voor zijn plezier aan
gesloten bil de alletiekbond waarvan 

het recht om iemand voot de rest van 
zijn leven e. in de schandpaal te klin 
ken — en dit mei veel laxiaai opdat 
ledeieen het goed z\}u iveten — pre 
cies daaidoor al enigszins iinjfelach 
tig wordt 

Zelfs als die iemand de leglemenlen 
van de bond heeft ovei treden. Hij 
vinden dat voot de amattut de zaken 
al heel anders liggen dan bijvoor bei id 
vooi de beroepsi ennei die eigenlijk 
bij zijn bond aangestoten is als wei k 
nemer Is het eigenlijk niet zo dat de 
liefhebbei alleet dte < pakt », wel 
icat — twijfelachtige - eei steelt, 
maat dat de beioepstennei die €pakt» 
m de grond geld steelt? O] piobeeit. 
En xuat « krijgt » een op doping be 
trapt tennei ' Van het geiechl rijver
bod. Goed. Ancjuetil Gimondi, Molla 
en zoveel andere « vedetten » werden 
al be tl apt of kregen al iijxierbod 
Hebt giJ daat al — praktisch — iets 
van gemerkt ? Rijden zij een koers 
minder dan anders? Verdienen zij 
eén frank mindet ? En vooral werden 
ZIJ door hun tedeiaties, die zo luid
keels de doping bestrijden, ook ge 
straft en levenslang geschorst zelfs 
als ze recidiveerden ? Waai om de be 
roepsvedetten niet de kleine Rtim 
baiix wel ? 

Ten tweede viagen wij ons aj </) 
men zeker is dat Rombaux de enige 
slikker IS of was Zoniet mag hij ze 
ker niet de enige zijn die vooi levens
lang buitenvliegt of met de vinger 
W01 dt nagewezen 

Ten derde geloven wij met in de 

waarde van een zware straf < als voor
beeld >. 

WIJ vinden dat daar altijd zo een 
reukske aan vastzit van « wij voor
treffelijke en onkieukbare ofjisjellen* 
en « gij onbettxruwbaie onderdanen >. 
De laak van de bond lijkt ons ntet 
zozeer meedogenloos te stiaffen. Wel 
de dopingspraklijken uit te roeien. 
En dat is voor ons nog lang geen st-
noniem. 

Tenslotte, als men Rombaux moest 
straffen — en wij denken dat dit in
derdaad moest — moest dat vrjoral op 
een veel diskreter manier gebeuren. 
Voor ons part heeft de bond — hoe 
idealistisch en hoe zuiver hij ook is 
— moreel niet hel recht iemand voor 
een — inderdaad — laakbare daad de 
sport uit en het leven tn te sturen 
met een schandboid om de nek. Heeft 
hij gezondigd op het terrein van de 
spoit, dan dient zijn straf ook hepeikt 
tot hel terrein van de sport. En ntet 
daarbuiten, zoals voor Rombaux het 
geval IS geweest. 

Rombaux zou nu een pioces in 
spannen tegen de bond. De gazetten 
wijzen erop dat hij dan kans loopt 
oo' dVor de wet gestraft ie worden. 
Zijn zij dan zo zekei dat hij ook tets 
gedaan heeft dat door de wet verbo
den IS ? In ieder geval, als dat proces 
er komt, zal he' weer eens de aan
dacht vestigen op het probleem van 
het gezag van de zg. sportbonden 
Probleem dat ons zeer interesseert 
Wij zullen de zaak dus belangstellend 
volgen 
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Prof. dr. Leo Elaut 

ESKULAPERIJEN 
ingeleid door A. De Bruyne, 212 biz. - 95 F. 

De Eskulapenjen z i jn opstel len en toespraken over de meest u i teen
lopende onderwerpen Naast de zachte hand van de geneesheer, 
z i jn milde humor en mensenkennis, voel t men soms het v l i jmscherpe 
lancet van de ch i rurg, d ie onverb iddel l i jk het mes zet in al wat on 

recht en huichelari j is 

Te bestellen bi j Uw boekhandelaar of bi j Ui tgever i j 
DE ROERDOMP, Van de Reydtlaan 46, Brecht (An twer 
pen) door middel van onderstaande bon 

Naam : 

Adres : 

wens» eks. te ontvangen van « Eskulaperi jen ». 

Ik stort de som van 95 f r . op p.r. 1392.76. Ui tgever i j De Roerdomp, 
Brecht, na ontvangst van het boek. 

G E V R A A G D 

FLINKE TYPOGRAAF-INYORMER 
voor kranten 

5-clagenweek - goed loon - gezellige werkkring 

omgeving Brussel bewonen 

Silvain Dupuislaan 110, Br. 7 - Tel . (02)23.45.22 

SOR 
de voorgesneden kleèf-
letter in soepele plastiek. 
Wordt met succes gebru ik t In 
etalages, op auto's, carrosse
r ieën, publ ic i te i tspanelen, als 
pr i jsaanduid ing, tentoonstel l in
gen, op deuren en vensters, 
kortom...op alle materialen en 
voor alle doele inden 

SOR IS STANDING I I ! 

SOR IS SUCCES ! ! ! I ! 

stationsstraat 37, Zaventem. 
Tel. 02/20.04.75 

informeer eens naar de prijs 
van deze publiciteit. 
Het zal U verbazen, hoe fel 
hij meevalt. 

Tapijten 
330, Oudergemselaan 

(Jacht Kru ispunt) 
Brussel 4 

Andranian TEL. 47.70.47 

Petit Orient 
van alle herkomst 
rechtstreekse Oosterse invoer 
al le tapi j ten z i jn geselecteerd 
Verkoop en overname 
Oorspronkel i jke specialist in alle herstel l ingen 
Kuisen en u i tk loppen 
Onze langdur ige onderv ind ing ten 
Uwen dienste 

DE BISSCHOP RUST UW GANSE KEUKEN UIT 

ONZE KEUKENSPECIALISTEN MAKEN VOOR U 
VRIJBLIJVEND EEN PLAN VOOR UW IDEALE KEUKEN 

Telefonische informatie : 290.01 ( 5 l i jnen) . 
Gentsestraat 35, AALST. 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
het EERSTE na-oorlogse VLAAMS-NATI

ONAAL ziekenfonds, opgericht in 1951 

Centr Sekretariaat : ANTWERPEN, Kipdorp 50, te l . 03/32.31.39 
Prov. Sekr. Brabant : Emiel Jacqmainlaan 124, BRUSSEL. Tel. 02/19.08.64 

Prov Sekr Limburg : HALEN. Stationsstraat 25, tel 013/414.08 

tvleer dan 50 plaatseli jke afgevaardigden - bodediensten 

HERMES 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 
secretariaatcursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
In v ier talen 

BOEKHOUDEN 

M O D E R N E T A L E N 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnlerlaan 211 , Brussel 1 
Tel. (02)11.00.33 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

WARMELUCHTKACHELS 

DROOGOVENS 

SPUITKABINES 

LEPLAE R. 
Knoicke, Tel. 6 5 5 3 0 

Aanbevolen 
Huizen 

HOME 
Eigentijdse vi^oninginrichting 

Rijschoolstraat 45 B 
ST. TRUIDEN 

Telefoon ,• (011) 741.96 

H. DOX 
Carnotstraat 133, An twerpen 

Telefoon t (03)35.17.14 
Binnen- en buitenlandse 

merk keukens 
+ elektrisctie toestel len 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Engerttraat 161, Erpt-Kwerpi 
Tel. (02)59.77.83 

DE ENIGE KEUKEN IN EUROPA 
O N V E R W O E S T B A A R 

« PIET POT » 
Anhwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pleter PotitratI 4 

( b l | Suikerru l ) 
Open vanaf 8 uur «'avonds 

Maandag gesloten. 

REISBUREAU 
\Maams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zetel i An twerpen 1 
Tel. I (03)49.30.45 - 49.15.94 

Bezoek « De Veerman • 
te St-Amands a.d. Schelde 

Mossolen - Paling 
Uitbater i Jan Brugman* 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS. Deume zuid 
Van Havrelet 70, tel 35.63.17 
Agent ; De Coene - Kortr l fk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninr icht ing 

Kruldtu ln laan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
TeL (02)18.1717 

3-2-68 

Breydeihof • BRUGGE 
Jozef Suveestraat 2 

' ïe lagzaal • 120 plaatsen 
Tel (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

Lange Lobroekstraat 44 
An twerpen - Tel (03)36.16.47 

Verpai 'k ingsemmor - Stapelkisten 
Vervoerkisten Polyethyleen-
zakken, -vel len . Rollen • Be-

drl jsschorten Pri|skaarties 

Hebt u reeds op onze vlaamse 
wegen die gitzwarte wagens met 

gele strepen gezien ? 
DIT IS DE GLOEDNIEWE DIENST V A N DE VLAAMSE 

AUTOMOBILISTENBOND ! 
Jaarli jkse bi jdrage 350 fr. en di t voor alle diensten, 

(voor een tweede en meer wagens, telkens + 175 f r . ) . 

Wordt NU lid : 
dan geldt uw lidmaatschap tot einde 1969. 

Wend U tot een onzer kantoren of ver tegenwoordigers, of stort on 
middel l i jk op een der aangegeven postrekeningen. 

ANTWERPEN, Sint-Jakobsmarkt 45-47, te l . 03/31.09.95, prk. 936.27 
BRUGGE, Wollestraat 28, te l . 050/364 43, prk. 956 27 
BRUSSEL, E. Jacqmainlaan 126, tel . 02 /18 55 55, prk. 893 23 
GENT, Kalandenberg 7, te l . 09 /23 60 2 1 , prk. 998.94 
HASSELT, Demerstraat 60-62, te l . 011/235.70, prk. 5260.48 
kORTRIJK, Sint-Jorisstraat 33, te l . 056/235 15, prk. 1037 27 
LEUVEN, Bondgenotenlaan 102, tel 016/267.20, prk. 827.84 
MECHELEN, Graaf van Egmontstraat 12, te l . 015/420 09, prk. 1535 76 
OOSTENDE, Kerkstraat 14, te l . 059/783 6 1 , prk. 1622 12 
ROESELARE, Sint-Michielsstraat 7, tel 051 /22 363 
SINT-NIKLAAS, Stationsstraat 18, tel . 03 /76 38.95, prk 1559.32 
VILVOORDE, Heldenplein 22, tel . 02 /51 17.15, prk. 9015.02 

BRILLEN 
Laatste modellen 
Degelijk ««ngepasl, doo i 
gediplomeerde optiekers 

EUROPTIEK.. b.« 

f. Veckemanstraai 106, Brussel 
Blansfleerlaan 2 t , Antwerpen 
Hovenierstrut t , Aalst 

C O N T I C T L E N Z E N 
C«ip«cializ««rd« d i • n • I 
Oedipl. Spec Van Pottelbergh 

KOSTELOZE DOKUMENTATIE 

Voor afspraak i 
Tal (053)28870 

Zonder verbintenis. 
Vol ledige terugbetal ing 
van alle z iekenbondea 

LEDEN : 10 % KORTING 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering _ nc \tc -r 
Poort gans In alumtnlum. Omlijstfng B R E V C T 
in gephosfateerde staalplaat. O *3 /> O o 
Zeer lichte bediening. Z O U » O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C I O O 
A '^'iRiSSEN-CLOOSTERMANS & ZONEN 

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 011 /132 .31 & 132.3c 

file:///Maams
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PERS 
spiegel 

Van het buitenlands front verplaatsen 
de wolken zich snel naar de ook in de zo
mer nooit geheel opgeklaarde belgische 
hemel. 

Delmotte laat zijn donder rollen door 
de nieuwe regeringsfragiliteit. Van de 
weeromstuit zijn de vlaamse kranten 
wakkergeschoten en kan Tsjechenprofeet 
Eyskens zich terug over zijn huishouden 
gaan buigen. In die terugopslaande « kom. 
munautaire » golven, dreigt het P.V.V.-
schip zijn trikolorevlag te verliezen, nu 
bootsman Vanaudenhove het stuur aan 
anderen moet overlaten. 

DE B O N D 

Nog terugblikkend op Tsjecho-Slowa-
kije doet het blad van de Grote Gezinnen 
niet mee aan de kritiek van « helemaal 
te Iaat s-gekomen, over de T.V.-reportage 
van Maurits De Wilde. 

« De verwachtingen van het publiek en 
de omstandigheden zitten er natuurlijk 
voor veel tussen dat de reportage van 
Maurice Dewilde en Jokke Cleutjens (er 
is meer dan reden om dit keer met nadruk 
de cineast te. vernoemen) over Praag de 
uitzending van de vorige week is gewor
den. Deze eretitel geldt evenwel niet enkel 
de omstandigheden maar ook de kwali
teit van de reportage zelf : een sterk, in
formatief rijk en prangend werkstuk, tot 
stand gel)racht in omstandigheden die ze
ker jocrnalistieke moed hebben gevergd. 
De sterke indruk die deze uitzending heeft 
achtergelaten mag ons evenwel niet blind 
maken voor bepaalde fouten : omwille 
van enkele inzinkingen kwam het geheel 
minder evenwichtig voor, terwijl de hele 
zaak met 15 minuten minder heel wat aan 
indringskracht zou hebben gewonnen. Zo
als het met Dewilde nogal eens voorkomt, 
heeft hij zich niet weten te onthouden (op 
bepaalde ogenblikken) van enige opdrin
gerigheid die volkomen overbodig was. 
Daartegenover staan natuurlijk de glans-
momenten en onvergetelijkheden als het 
gesprek met Zatopek en het interview met 
de moedige joernalist waarmee de repor
tage werd besloten. De kritiek als zou de 
reportage te laat zijn gekomen, kunnen 
wij niet delen : Tsjecho-Slovakije moge 
dan wel uit de nare aktualiteit zijn voor 
de mensen uit het Westen, de zaak is he
lemaal nog niet voorbij, wel integendeel. 
Bovendien waren de voorkomende 
nieuwselementen eerstehands en was hef 
filmmateriaal origineel. 

Nu de vlaamse televizie er eindelijk 
eens bii geweest is, voelen wij er niets 
voor om de jongens met soortgelijke kri
tiek te ontmoedigen. Dus : Proficiat voor 
de vlaamse televizie en voor de man die 
de buitengewone gelegenheid heeft gehad 
een goed stuk werk te presteren ! ». 

DE N I E U W E GAZET 

De liberale krant maakt vergelijkingen 
Hitler - Russen en Vlamingen - Slowaken. 
En wil hieruit « algemene » politieke te
gels distilleren. De redenering is te vroeg 

stopgezet. Men kon er aan toevoegen, dat 
volkeren die in hun eigen staat verdrukt 
worden, begrijpelijk soms het oog naar 
het buitenland richten. 

« De geschiedenis herhaalt zich. Rusland 
past vandaag in Tsjecho-Slowakije de
zelfde politiek toe als de nazi's in 1938-39. 
Die politiek leidde toen tot de oprichting 
van een onafhankelijk Slowakije, een 
scheiding die het staatshoofd, iVIgr. Tiso, 
na de oorlog met de strop betaalde. 

Het is de oude taktiek van « verdeel om 
te heersen ». 

De historische gegroeide toestanden in 
eigen land zijn niet van aard dat wij ons 
over zulke poging moeten verbazen. 

Hitlers raadgevers en meelopers hebben 
in België eveneens getracht de middel
puntvliedende krachten te misbruiken ; 
en een kwart eeuw later wijzen sommige 
reflexen, zowel boven als onder de taal
grens, er nog op dat dit maneu\er niet 
helemaal mislukte. 

De vergelijking toont weer eens aan dat 
er tussen machtsdronkenstelsels ten hoog
ste een onderscheid in kleur en vlag be
staat ». 

HET VOLK 

Kant zich scherp tegen de waalse voor
stellingswijze dat Wallonië alleen ekono-
mihche problemen heeft en Vlaanderen 
wel wat kultureel kan gesusd worden. Er 
zijn de cijfers. 

« Het wetsontwerp van de ekonomische 
decentralizatie wordt voorbereid door mi
nister Merlot, ongetwijfeld in samenwer
king met zijn partijgenoot Delmotte, maar 
die twee ministers uit Wallonië laten er 
de h. Vlerick voldoende buiten. Dat be
looft een hartige confrontatie in de ka
binetsraad, want minister Vlerick is niet 
de man om zich goe'dschiks te laten doen. 
Hij kan niet anders dan het vlaams stand
punt verdedigen uit alle macht en hij zal 
zich niet van de wijs laten brengen door 
waalse klachten over de teleurgang van 
de Borinage of van andere waalse gewes
ten. 

De nuchtere cijfers die minister Vlerick 
aanhaalde in verband met het arbeids-
overschot, spreken sterker dan alle waals 
geweeklaag : 263.800 arbeiders op over
schot in Vlaanderen en 77.000 in Wallo
nië ». 

LA METROPOLE 

De laatste carré van de antwerpse 
franskiljons staat in de betwisting Del
motte - Vlerick natuurlijk aan de kant 
waar ze altijd gestaan hebben : bij de in
de-rug-schieters van het vlaamse volk. 

« De h. Vlerick, de vlaamse kollega van 
de h. Delmotte, legde eveneens verkrarin-
gen af aan een vlaams dagblad, waarin op 
een spijtige polemizerende toon hij cijfers 
aanhaalt en besluiten, die nauwelijks met 
de waarheid overeenstemmen. 

Hij citeert namelijk cijfers, die het pro-
grammatiebureau voor de onmiddellijke 
toekomst zou vooropgesteld hebben en 
komt tot het besluit dat Wallonië voor 
1970 80.000 openstaande betrekkingen no
dig heeft en... Vlaanderen wel 260.000. Hij 
voegt er aan toe, dat 20 t.h. van de Luikse 
werklozen vreemdelingen zijn, wat voor 
Vlaanderen niet het geval zou zijn. 

Men weet niet juist waar het program-
matiebureau die cijfers is gaan halen, 
maar zij schijnen ons in sterke mate over
dreven, wat de opmerking over de vreem
delingen betreft, zou men de waarheid 
moeten zeggen en niets dan de waarheid. 
Men kan eveneens zondigen uit nalatig
heid... ». 

VOLKSGAZET 

Bij de « Volksgazet » speelt de oude 
refleks. Schild voor kameraad Delmotte, 
want bij de vlaamse B.S.P. geldt nog steeds 
de oude leuze « eerst B.S.P.-er en dan 
Vlaming », laat diezelfde week Delmotte 

dan ook zeggen dat hij Wallonië eerst en 
rooral vertegenwoordigt. 

Het < drama » bestaat slechts in de 
verbeelding van bepaalde franstalige en 
vlaamse joernalisten, die van alle hout pij
len maken om de regering last aan te 
doen. 

Het interview van minister-staatssekre-
laris Delmotte werd afgenomen door een 
« Soir »-redaktear die de vertrouweling en 
de heraut is van diverse waalse extremis
tische organizaties en die het grote brus-
selse blad reeds vaak heeft misbruikt voor 
in wezen anti-belgische aktiviteiten. 

Wie zijn stuk gelezen heeft zal onmid
dellijk hebben vastgesteld dat de « tirail-
le » en de inleiding niet helemaal de 
woorden van de minister dekken, en dat 
diens uitlatingen veel genuanceerder zijn, 
dan daaruit is gebleken... en dan beweerd 
wordt in de polemische artikels van de 
vlaamse C.V.P.-joernalisten die sedert een 
paar dagen tegen Delmotte te keer gaan >. 

D E N I E U W E GIDS 

Bij het « voorlopig » heengaan van 
Vanaudenhove kijkt de « Nieuwe Gids » 
even terug naar het recente verleden, 
waar de P.V.V.-voorzitter het door hem 
opgetilde tricolore deksel op de eigen 
neus kreeg. 

« In het vlaamse land werd die roep 
« Wij zullen het land redden » beschouwd 
als de roep van iemand die geen enkel 
antwoord had op de eisen naar ruimere 
autonomie die zowat overal werden ge
steld. 

Slechts in Wallonië vond de P.V.V. nog 
gehoor. 

Meteen — niets is zo hardvochtig als de 
politiek — werd de h. Vanaudenhove door 
sommigen in zijn partij beschouwd als 
iemand die had gefaald. In elk geval luis
terde men veel minder naar hem dan 
vroeger. Hij die op moeilijke vergaderin
gen zo dikwijls de orde en de eenheid had 
hersteld, kon er niet meer toe komen de 
groep van de 1.5 te overtuigen, groep die 
speciaal opgericht werd om een eenparig 
standpunt aau de partij voor te dragen. 

Thans is de h. Vanaudenhove, die steeds 
heeft gevochten tegen een wankele ge
zondheidstoestand en wie rust onontbeer
lijk is na de zware dagen die hij heeft be
leefd, ook moreel aangetast. Hij die al zijn 
energie in de weegschaal wierp om als 
kampioen van de belgische eenheid voor 
te komen, moet het thans aanzien dat de 
frakties in zijn partij niet zijn te over
bruggen ». 

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

Wat dan met het «driepartijenakkoord» 
dat Vanaudenhove in de maak zag via een 
eensgezinde P.V.V. De Witte in de « Ga
zet van Antwerpen » ziet de P.V.V. al in 
elkaar schrompelen... Misschien toch wat 
voorbarig, zolang er « Belgen » zijn. 

« Kontakten tussen de drie grote par
tijen hebben nu zeker geen zin meer. Een 
van die drie zou slechts reprezentanten 
kunnen zenden, die elk een andere koop
waar komen aanprijzen. Men zou er beter 
aan doen geen aparte onderhandelingen 
te voeren en de regeringsontwerpen zon
der meer voor te leggen aan het ganse 
parlement. Dat is demokratischer en blijft 
daarbij de enige uitweg, nu het aantal 
« traditionele » partijen geslonken is tot 
twee. Men vraagt zich af of de kunstma
tig opgerichte en even kunstmatig in het 
leven gehouden P.V.V. al niet virtueel tot 
de geschiedenis behoort... ». 

HET V O L K S B E L A N G 

Het veertiendaags blad van het Liberaal 
Vlaams Verbond laat zijn voorzitter Karel 
Poma aan het woord. Hij kijkt ook terug 
op de gevolgde Vanaudenhove-lijn met de 
verzuchting « Wij moeten vlaams zijn of 
zullen niet zijn ». 

« Het sukses van 196,5 gaf sommige lei
ders de overtuiging, dat de taalkundig-
kulturele politiek van de P.V.V. doorge
trokken moest worden. Herhaalde malen 
hebben L.V.V.-ers de partijleiding schrif
telijk en mondeling gewaarschuwd voor 
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de voor de P.V.V. ongunstige evolutie ia 
de vlaamse openbare opinie. 

D« verkiezitigen van 31 maart van dit 
jaar duidden op een ontwikkeling, waar
bij een uitgesproken vlaams en waals be
wustzijn aan de dag kwam. Een reorgani-
zatie van België in het kader van een 
vlaamse en waalse gemeenschap dringt 
zich op. 

Ogenblikkelijk na de verkiezingen be
gon het L.V.V. een actie met het doel het 
liberalisme in Vlaanderen een nieuwe 
vlucht te geven. Meer dan ooit geldt, dat 
het liberalisme in Vlaanderen Vlaams zal 
zijn of niet zal zijn ». 

DE S T A N D A A R D 

Dat Vanaudenhove aftreedt als voorzit
ter van de liberale partij staat nu wel 
vast. De Standaard schijnt zich nogal wat 
zorgen te maken over de toekomst van die 
partij, terwijl toch het land belangrijker 
is dan zelfs de traditionele partijen. De 
redenen van dit verdwijnen worden zo 
samengevat : 

« De klap in Vlaanderen en in Brussel 
was gevoelig. Alleen in Wallonië ging de 
partij nog enigszins vooruit, zodat ze ten
slotte slechts één zetel diende prijs te 
geven. Maar te Diest zelf verloren de libe
ralen heelwat terrein, wat voor de natio
nale voorzitter persoonlijk prestigever
lies betekende. 

Na de verkiezingen poogde Vanauden
hove een driepartijen-overleg tot stand t© 
brengen. Steeds nog om « de eenheid % 
van het land te redden. Maar de fransta
lige brusselse liberalen saboteerden die 
poging. Toen dan de C.V.P.-B.S.P.-rege* 
ring werd gevormd, verklaarde Vanauden
hove dat de P.V.V. bereid bleef om aan de 
grondwetsherziening mee te werken. De 
voorzitters van C.V.P. en B.S.P. zeiden niet 
neen, maar opnieuw mislukte Vanauden
hove in zijn initiatief om de P.V.V. een
parig een ontwerp-tekst voor nieuwe on
derhandelingen te doen aanvaarden : ook 
ditmaal vormde Brussel de grote struikel
steen. 

Zijn de opeenvolgende ontgoochelingen 
te zwaar geweest ? Vanaudenhove is 
thans zowel fysiek als moreel een gesla
gen man. Zijn heengaan brengt een drie
manschap aan het bewind, dat de onenig
heid in de P.V.V. symbolizeert. Maar ook 
in de C.V.P, is er sinds lang een soortge
lijke troïka aan de leiding. 

W. LUYTEN. 

Groepen en maatschappijen 
allerhande I I ! 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 
kan U op leder ogenblik van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 
Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- sn avondmaal In groep 
gezellig, f l ln, goed en goedkoop. 

fnüchtingen ter plaats* 
THIER BRAU HOF 

Leuven Tel. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulsta Tel. (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen Tel. (03)312037 

DE KLAROEN 
Aaitf Tel (053)22853 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
KALENDER 

22 sept. : weiftochl blad « Wij » 
vergezeld van radiowagen, in het 
noorden van de stad. 

) 1 okt. ; uitgebreide bestiuusver-
eadering met alle leden en sinipa-
ti/.anten die op gelijk welk vlak 
hun uiedewerking kunnen verlenen 
«I dit in het verleden reeds gedaan 
l)el>ben. 

•> okt. : gewone kolj>ortiige met 
« Wij » op de Meir. 

22 okt. : werftocht niet « Wij » 
vergezeld van radiowagen in het 
oo^itn van de stad. 

i.1 nov. : kleinkunstavond. 
17 nov. : werftocht in het Liicht-

btilsebied ten noorden van de stad 
namelijk in de wijken Schoonbroek 
en 1 lagelkruis. 

.5(1 nov. : bal. 
V'erder tussen deze data door \ er-

schillende militanlenaktiviteiten. 

fierchem 
DIENSTBETOON 

N'olksvertegenwoordiger H. Goe-
mans . Grote Steenweg Sö, Ber-
chem, tel. 39.68.81 en provincie
raadslid J. Brentjens, Van Vaeren-
fcergstr. 63, Bercheni, tel. 39.10.74, 
iiouden zich steeds ter beschikking. 
Liefst afspraak maken. 

VERGADERING 
Dinsdag 1 oktober 1968 te 20 uur 

30 zaal Limburgia, nabij de St. Hu-
bertuskerk, spreker mtr. H. Wage-
mans , onderwerp : amnestie. 

Borgerhout 
NUTTIGE ADRESSEN 

\ oor sociaal dienstbetoon op alle 
gebied — om het even van welke 
politieke Overtuiging men ook is — 
kan men zich steeds wenden tot 
onze mandatarissen : Juul Dillen, 
Lode Van Berckenlaan 184. Tel. : 
21.30.90, Frans Dlrks, Karel Van 
den Oeverstr. 26. Tel. : 36.38.94 en 
Mevr. Raets (lid CO.O. ) , Vin<;otte-
str. 41. Tel. : 36.79.97. Voorlopig 
lalen wij onze vriend Verbeelen met 
rust 

\ 'oor lidmaatschap (.50 fr. hoofd-
lid, 20 fr. bijlid), of een abonne-
nient op Wij komt men ook terecht 
bij de vrienden G. Storme, Ketsstr. 
90 en Piet Willems, De Winterstr. 
14 — dit alles te Borgerhout. 

HEDEN ZATERDAG NAMIDDAG 
TE 15 UUR 

Uiden zaterdag te 15 uur komen 
v i i bijeen aan het Oud-Gemeente-
hui^, Turnhoutsebaan 110 te Borger-
hoiit, om een geleid bezoek te bren
gen aan het Heemkundig Muzeum. 

Iedereen is van harte welkom, 
'dus ook niet-leden. Wij rekenen op 
een nog talrijker opkomst dan tij
dens het bezoek aan ons gemeente
huis. 

Toegang vrij ! 

MALINGENKOLDER ! 
\Olgende week vrijdag te 20 uur, 

in de zaal Pax, Sterhngerstraat, 
brengt de beste vlaamse kabaret-
gioep « Malingenkolder » onder lei
ding van Lieven Paemen, ons het 
neusje van de zalm wat betreft hu
mor, kolder en satire. Imichter is 
hel Davidsfonds Borgerhout. 

W'i moeten, waar mogelijk, trach
ten een aanwezigheidspolitiek te 
voeren bij gelijk welke vlaamse ma
nifestatie, om zo door te dringen in 

de diepste lagen van on/e l>eNol-
king. 

Toegangsk aarten bij Karel 1-^-
kens, Weversfabriekstr. 40 te Boi-
gerhout. Telefoon 35.56.10. 

HERMAN VAN DEN REECK 
Zaterdag a.s. 28 september te ly 

iiur verwachten wij alle Vlamingen 
in de H. Anna kerk, Goedendag-
slraat te Borgerhout om er de ziele-
mis bij te wonen ter herdenking 
van Herman Van den Reeck en al
len die voor Vlaanderen streden. 
. \an het orgel Fons Bervoets, zang 
door Fons Peeters en kanselrede 
door E.P. Aelvoet, De dag daarop, 
zondag 29 september te 11 uur, ko
men wij bijeen te 11 uur aan de in
gang van de begiaafplaats Schoon-
selhof voor de bezinningsstonde aan 
liet graf van Herman Van den 
Reeck; te \ens samenzang, bloemen
hulde en toespraak door drs . .loris 
Denis, voorzitter van het S'erbond 
van Vlaamse Academici, aid. Ant
werpen. 

Vergeten wij niet dat deze her
denking tevens in het teken slaat 
\ an de in het \ oorbije jaar ont\ allen 
leden van het beschermkomitee, 
namelijk onze betreurde \oor/ i t ter 
Nand Geerts, de keiharde Piet 
Steegmans, de vechter Cyriel Rous
seau en onze schrijver Ernest Claes. 

Personen die wensen deel te ne
men aan de bloemenhulde, gelie
ven 1(K) fr. te storten op postrek. 
.5062.04 ten name van mevr. Schools 
te Fdegem. 

KOLPORTAGE 
Wij staken opnieuw van wal en 

kunnen van een suksesvolle kolpor-
tage spreken. De regen kon onze 
getrouwen niet weerhouden op post 
te zijn, waarvoor zij een phiimtje 
verdienen. De nummers werden 
vlot aan de man gebracht en er 
was een geestdriftige stemming. 

Van deze gelegenheid maken wij 
graag gebruik om namens al onze 
leden en in hel bijzonder namens 
onze ploeg onze oprechte wensen 
van spoedige genezing toe te sturen 
\ an onze kampioen-verkoopster me-
\ rouw Vermetten. 
EUROPEADE 68 

De .5de Kuropeade vooi luuopese 
\olkskultuur heeft spijtig genoeg 
plaats op 29 .september. Zoals ho
ger aangehaald zijn wij zonder fout 
op de herdenkingsplechtigheid Her
man Van den Reeck; vermits hier 
steeds het tijdschema in ere gehou
den wordt heeft iedereen nog de 
gelegenheid te middagmalen om tij
dig aanwezig te zijn in het Sport
paleis waar te 14 uur 30 liederen 
en dansen gebracht worden door 
do jeugd uit gans Europa. Plaats
bespreking Vlaamse Volkskunstbe
weging, Markgravestraat 17 te Ant
werpen, tel. 33.07.67, of op de VTB-
kantoren, St. Jacobsmarkt 45. 

Dit europees lied- en dansfeslival 
wordt ingericht met steun en onder 
auspiciën van de Beweging voor de 
Verenigde Staten van Europa, Fe
deratie van Vlaamse Volkskundige 
Verenigingen, V.T.B., Davidsfonds 
en de Kulturele Stichting « Noord-
starfonds ». 
TE NOTEREN DATA 

Reeds nu houden wij de volgen
de data \r i j : zondag 13 oktober te 
11 uur 30, in de St. Jankerk te Bor
gerhout, zielemis voor onze te vroeg 
ontvallen sti'ijder en mede-stichter 
van de V.U.-Borgerhout Jos De 
Groof, die tien jaar geleden over
leed. 

Op zaterdag 26 oktober te 20 uur 
in de zaal Pax, wordt voor de eer
ste maal door onze afdeling een bal 
ingericht. 

Prijzen voor de tombola, die op 
dit bal plaats heeft, worden in dank 
aanvaard door onze vriend Piet 
Willems, De Winterstraat 14. 

Studiedag Zelfstandigen 

en Landbouwers 
Zondag 13 oktober - Beneluxzaal Kongressenpaleis 
- 10 u. 3 0 : Economische belangen van de Landbouwers 

Inleider: Senator W. Persyn 
Bespreking 

- 14 u. 3 0 : Sociaal-Economische belangen 
Inleider: Volksvertegenwoordiger L. Mattheyssens 

Bespreking 

Deurne 
NIEUWE START 

iN'u de \erl()l|5ei-iüde \<K)ibij i.s 
werd door het bestuur van de afde
ling Deurne beslist terug te starten 
met de verdere uitbouw van onze 
afdeling. Hier geven wij u een kort 
overzicht van de geplande aklivi-
teiten. 

Kolportages : 2 maal per maand, 
l-edenhernieuwing : tijdens de 
maanden november - december. Fi
nanciële mobiljzatie : tijdens de 
maanden maart - april. Huisbezoe
ken : er zullen enkele honderden 
huisbezoeken afgelegd worden met 
het doel nieuwe leden aan te wer
ven, abonnementen te plaatsen van 
<• Wij », simpatizanten op te sporen 
en medewerkers te vinden 
Publieke vergadering : on/.e eeisle 

jiubjieke vergadering zal plaats \in-
den in de maand oktober; verder 
nieuws volgt. 

Meer uitleg zult u vernemen in 
ons plaatselijk blad « Trefpunt ». 

« DE SCHELDE » 
Het bestuur van onze afdeling 

heeft besloten zijn \olledige mede
werking toe te zeggen aan het 
maandblad « De Schelde », spreek
buis van Volksunie arrondissement 
Antwerpen. Tot einde \an dit jaar 
zal ons plaatselijk blad « 'l'refpunt » 
echter blijven verschijnen. 

I VL «-PLAAT 
(Jezien het grote aantal aanvra

gen delen wij u mee dat het Vlaams 
vSteun- en .-Vktiekomitee (VSAK) u 
een autoplaat o: VI » op zal zenden. 

Stuur ons een bankbiljet van 20 
ir., naam - adres, en enkele dagen 
later ontvangt u, onder gesloten om
slag, uw autoplaat VI thuis. 

Op te zenden naar : Hilven, Gen. 
Slingeneverlaan 117, Deurne (Ant
werpen). 

Herenthout 
VOLKSUNIEBAL 

Zaterdag 5 oktober te 8 uur start 
in zaal « Lux » ons eerste « Volks-
uniebal » dat tevens het eerste 
A'olksuniebal in de Kempen wordt. 

Wij hopen dat vele vrienden en 
-simpatizanten uit de Kempen dit 
initiatief zullen steunen. 

fioboken 
LEDENSLAG 

De ledenslag die aan de gang is, 
\erloopt zeer gunstig. Al onze be
stuursleden hebben zich naar best 
vermogen ingezet. Weldra zullen we 
een nieuw honderdtal overschrijven. 

Proficiat aan alle medewerkers en 
doe gerust verder. 

Moge we onze leden vragen, zo
veel mogelijk nieuwe adressen bin
nen te brengen op het sekretariaat. 
Wij gaan deze mensen dan zo spoe
dig mogelijk bezoeken. 

Het huisbezoek is steeds de 
kracht geweest van de Volksunie en 
wij mogen deze taak nooit als vol
tooid beschouwen. 

AKTIE OKTOBER 

Na de ledenslag van september 
zullen we, zoals ieder jaar, onze 
middenstanders bezoeken om tom-
bolaprijzen voor het V.U.-bal van 
14 december te bekonten. We zijn 
ervan o\ertuigd opnieuw welkom 
te zijn. 

Propagandisten, oktober wordt 
<lus de maand van het persoonlijk 
kontakt met onze zelfstandigen. 

Kapellen 
DANSFEEST 

De vlaamse verenigingen van Ka
pellen nodigen U uit ten dans op 
zaterdag 21 september a.s. in de 
zaal « Starrenhof n, Kapelsestraat 
61, Kapellen, 

Orkest « The Raindrops ». Aan
vang 20 uur. Algemene inkom 20 
fr. 

Rupelstreek 
LEEUWENRALLY 

Zondag 29 september richt de 
\ ' .ü.-Rupelstreek haar tweede 
" Leeuwenrally » in. Eerste prijs 
T.V.-toestel, waarde 15.000 fr 80.000 
fr. prijzen in totaal. 

V.U.-afdelingen die minimum 3 
wagens laten inschrijven, kunnen 
mededingen naar de wisselbeker 
Frans Van der Eist. 

Inschrijving van 10 uur M) af in 
café Lux, Antwerpsestraat 13, Boom 
mits betaling van 200 fr. per deel
nemende wagen of door storting 
van hetzelfde bedrag op postreke 
ning nr. 14.20.09 \an mevr. D. De-
creton. Boom. 

Vertrek te Boom, Grote Markt, 
om 12 uur .30. 

Verdere inlichtingen lel. : 03-
78.02.99. 

VAN DE V.U.-LEIDiNG 
25-9-1968 : PARTIJSEKRETARIAAT VERHUIST 

Wij vestigen er de aandacht op dat van 25 september a.s. 
ons algemeen sekretariaat in het nieuwe partijge
bouw VOLDERSSTRAAT 71. BRUSSEL 1 (dichtbij de Ander-
lechtsepoort) zal gevestigd zijn. 
Wij verzoeken dus van die datum af alle briefwisseling 
naar dit nieuw adres te richten. 
Het nieuwe telefoonnummer luidt: (02)125.160. 
Tenzij in zeer dringende gevallen, wordt gevraagd aan 
het Algemeen Sekretariaat geen bezoek te brengen de 
eerste twee dagen 25 en 26-9. Iedereen zal best begrij
pen dat alles eerst wat op orde moet komen. 

Vlaams-nationaal Studiecentrum 

Provincieraadsleden aandacht I 

Op zaterdag 21 september 1968 wordt in het algemeen se
kretariaat te 15 uur voor de eerste maal een bijeenkomst inge
richt van alle provincieraadsletlen van de V.U. Ook de parle
mentsleden en de leden van het Partijbestuur worden uitgeno
digd. 

Na een inleiding door mr. X'aii der Eist over de rol van de 
provincies in de decentrali/.atieplannen, zullen de vijf fr^ktie-
voorzitters het woord voeren en zal een open gedachten wisseling 
plaats vinden over techniek en taktiek van de frakties. 

Mr. Verniers, voorzitter van het Studiecentrum, zal het 
slotwoord houden. 

HAVENBELEID 
De pmtijraad van de Volksunie drukt zijn grote bekommernis 

uil over het probleem van de aanvoer van ruwe olie en andere 
massagoederen over zee met schepen van grote tonnemaat. 

(ïelet op het zeer grote belang van dit probleem voor de 
vlaamse ekonomie eist de partijraad van de Volksunie, dat geen 
enkele beslissing zou genomen worden in verband met de even
tuele aanleg van een pijpleiding zonder een .grondig wetenschap
pelijk onderzoek teneinde de mogelijkheden en de belangen van 
de eigen vlaamse havens te vrijwaren. 

Turnhout 
OPNIEUW AAN HET WERK 

Zondag 15 september betekende 
de start voor een nieuw werkjaar. 
Ondanks het slechte weer groeide 
de kolportage uit tot een sukses. Er 
werden zomaar eventjes 361 num
mers verkocht! Een speciaal woord 
van dank gaal naar de V.M.O. die 
door haar stijlvol optreden de zaak 
kleur bijzette, en naar de helpers 
uit de afdelingen Geel en Heren 
tals. 

Ons kontaktblad « De Nieuwe 
Kempen » werd voor de derde maal 
op enkele duizende exemplaren ge-
bust. 

Leden of simpatizanten die de 
N.K. nog niet ontvangen, moeten 
hun adres laten kennen aan de re 
daktie. Kasteelplein 42, Turnhout 
(financiële steun is, ook welkom). 
BAL 

Op zaterdag 19 oktober jaarlijks 
V.U.-bal in de feestzaal Lindenhof, 
St. Antoniusstraat, Turnhout. Kaar
ten 60 fr. (studenten 50 fr.), bij de 
bestuursleden. 

laatste, nog te hebben kunnen bij
wonen. De lijkdienst werd druk bij
gewoond en talrijke strijdgenoten 
waren er op j)ost. 

Wij zullen haar aandenken in 
ere houden. Aan de familie Noy-
aert-Tiels en vooral aan de kanve-
raden Gustaaf en Pierre bieden wij 
onze innige vlaamse deelneming 
aan. 

St. Martensbodegem 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Op 29 september van 19 uur tot 
20 uur bij Frans De Rijbel. Station
straat 

zoekertjes 
Banketbakkerij Antverpia, Gee-

raardsbergsestraat 53, Aalst, vraagt 
leerjongen, halve gast en bekwame 
volle gast Per uur betaald. 

r 

BRABANT 

Koekelberg - Ganshoren 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Voor alle sociale en ziekenfonds--
problemen, staat de sekretaris Ro
ger Van Nieuwenborgh ter beschik
king elke zaterdag van 10 tot 12 
uur in de burelen van het Vlaams 
Ziekenfonds Brabantia, Steenweg 
op Ninove 288. Anderlecht, tel : 
23,87,77, 

Leerbeek 
OVERLIJDEN 

Alhier overleed zaterdag 11,, na 
een langdurige ziekte, mevr, Ange
la Tiels, echtgenote van Gustaaf 
Noynaert en moeder van Pierre 
Noynaert, onze trouwe strijdgeno
ten. 

De overledene was een overtuig
de vlaamse volksvrouw, die ook 
eens haar tol betaalde aan de re
pressie. De laatste IJzerbedevaart 
kon ze nog meemaken ofschoon 
de kwaal haar belette de wagen 
van haar zoon te verlaten. 

Het is haar een sterke troost ge
veest die massabedevaart, haar 

HoolareaaKitu. 

I T ?aD Overstraete. 

Alle brtefwlsselln; voet 
daktie naar 
Rotat,vp 8yl\ 
110 Brus 

Oupuislaan 
rei 33 11 98 

Betleer 
Maurice uemonD Ier laan 82, 
Brussel 1 Tel 11.8216 
Alle KlactiteD voor Diet ont-
rangen van blad op dit adret. 

Jaarabonnement 300 tt 
Halfjaarlijks 170 fr 
DrtetnaandellJIcs : 95 tt 
Abonnement buitenland 

480 tr. 
Steunabonnemeni 830 fr 

(minimum) 
Losse nummers : ö tr 
Alle stortingen voor net blad 
op postrekening 1711.39. 
(WIJ » Vlaams-natlonaa' week-
:9lad 

Verantw ultg Mr P Van der 
Eist Beizegemstr 31) Brus 13 

file:///Olgende
file:///rouw
file:///olkskultuur
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bewegingswijzer 

BRABANT 

Opwijk 
(jiote il.in>a\oncl op 14 oklobei, 

inqei iclit door de V U 
Oikest Tonj Hermans en -̂ iin 

sextet 
Sint Pauhis/aal, Piocessiestraat, 

aan^ang te 20 iinr ^^) inkoniprij-. 
30 fr 

Alle Volksunieleden en snnp.iti 
/.inten /iin welkom 

Vilvoorde 
.Vi de vak.mtiepeiiode gaat hel 

kanton opnieuw aan de slag ü \ t i 
de werking dei komende weken en 
maanden /ijn leeds volgende gege 
\ eiis bekend 

20 9 bestuursvergadei ingen \ aii 
de aldtlingen Vilvoorde en Weelde 
I i)pei(tm 

IS y te 14 niii ^0 nemen de il-
deiingsalgevaaidigden deel aan de 
aiiondissementsiaad te Brussel in 
de /aal « t g m o n t i>, Van Piaetsti 

Ie 21 nu worden alle vilenden 
\ tl wacht te hppegem in de ^aal 
Kubenshot vooi het aldehngsbal 
Het oikest btan Philips staat borg 
\ooj een gezellige avond 

2-10 . kantonnale veigadeiing te 
\ d \ o o i d e in de zaal « De Gouden 
Nooui », Houtkaai Het bijwonen 
van de/e vergadering is verphchtend 
vooi de bestuui sleden dei afdelin 
j,en l eden en sinipati/anten /ijn 
welkom De veigadeiing vvoidt bi) 
gewoond dooi \ ie Aneiauv, Loele 
Cl les, I iigeen De t a e q en Paul Pee 
te i s 

) II) bestuursveigadeung aide 
lini> Holstade Mui/en 

2() 10 bal van de afdeling Vil 
vooioi lil de /aal « De Witte 
Leeuw » 

i/ 10 imnestiemeeting ie Ant 
we 1 pen 

lli>\end en werkt het kanton mee 
a,m de Jedtnslag in .die aidehn 
gen de pl.iatselijke oigamsatie van 
de komende aktiepunten van hel 
II l o i u i i s s e m e n t s b e s t u u i , d e we i 

k ing te I J iusse l en d e k a d e i d a g 
o C i e i n e e n t e v e i k i e / i n g e n », d e o i g a 
i i i / a l i e \M^ he t soe iaa l d i e n s t b e t o o n , 
dl b e w e i k i n g van de b i a i k l iggend-
g e m e e n t e n 

Weerde Eppegem 
BAL 

>/ii/e aldeling houdt op zaterdag 
2h tie/ei te 21 uui haar jaaihjks bal 
te I |>pegeiii in de /aal « Rubens 
hol .) nabi) de keik Oikest Stan 
Pnilips Oeen \ooi behouden pla it 
sen Het aldelingsbestuui verwacht 
ailt leden simpati/anlen en viien 
den \,in Weelde 1 ppegein Zemst 
1 ewi|l til omliggende ijemtenten 

KANTONNALE VERGADERING 

De eeiste kantonnalf sergadering 
na het veilol heelt [ilaals op dondei 
uag 3 oktober VJhb te 20 uui in de 
/aal « De Oouden V ooi n » Hout 
k<iai te V ilvooide 

Wolden o|) de/e vergadering ver 
vv<ieht, buiten de mandataussen van 
Kamer, Senaat en Piovincie alle 
bestuuisleden der aldeling Maehe 
len. Holstade, Weerde Eppegem, 
ViKooide en Kampenhout Ook le
den en siinpati/nntt n h ii lelijk wel 
kom 

Zaventem • Nossegem 
OBERBAYERNAVOND 

De Volksunie aldeling /aventem 
Nossegem richt op zaterdag 12 okto
ber a s haar ja.irlijks bal in De 
« 10 Vivat D-blaaskapel, met met 
minder dan 17 uitv oerdei s, zorgt 
voor een denderende Oberbavern-
avond Lekkere bieren : Doit en 
Munich van 't vat Voor de smul 
|)a|)cn wordt eveneens ge/orgd 
Kcu/e tombola Kortom een avond 
om met te missen 1 

DIENSTBETOON 
Vooi taan elke dei de dinsdag \Ai\ 

de maand, van 20 tot 2t uur, /itdag 
voor sociaal dienstI)eto<)n, pensioen 
aangelegenheden, bouwaangelegen-
hedcn, wetgeving, liskale proble
men, en/ door piovincieraadslid 
I heo Pauwels en volksvertegen-
wooidiger dr /ic Anciaux, in het 
loka il « Bij Paneken », Vilvoordi 
II 111 M te Zaventem 

Dl re /Jtdag is bestemd voor de 
inwoners van /aventem, Nossegem 

en Diegeni. 

Zuid-West Pajottenland 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Vooitain 7al elke eerste dinsdag 
van elke maand on/e volksv ei tegen 
woordigei di V ic Anciau\ /leh tci 
beschikking stellen van mensen die 
moeilijkheden of problemen heb 
ben, zoals ovei pensioenen, belas
tingen, bouw|)ioblenien en/ 

heiste zitdag op dinsdag 1 okto 
bei a s te I') uui M) te Gooik in de 
/aal « Gioene Poort » en te 20 uui 
>0 te V oUe/ele in de /aal « Diieko 
ningen » bij meester Meiseh 

ledeieen is er welkom en kan er 
kennis maken met ons kameilid 

OOST-VLAANDEREN 

Dendermonde 
/ i tdagcn v.iri h t t « Oost V laams 

Centium vooi dienstbetoon » 
Laaine . op /.iteidag 21 septem 

ber 1%8, lokaal St Hubeit (Mu 
/leklokaal), ü o i p 6, van 1b tot 16 
uur 4 J , dooi dr Van Boxelaer J , 
iMeei t R , De Suttei 

Massemen op zaterdag 21 sep
tember 1%6, lokaal St Maitinus, 
Doip 7, van 17 tot 17 uur 4 J , door 
dr Van Boxelaer J en Meeit R 

W'etteien op /a te idag 21 se|> 
tembei 1%8, lokaal « Vlaams Huis», 
Maikt, van IS tot 18 uui 45, doo. 
de heien di Van Boxelaer J , Meeit 
R , Lammens 

Sehellebelle op /ateidag 21 sept 
1')(,8, lokaal « De Valk », Doip 24, 
van 14 tot 14 uui 45, dooi di \ .xn 
Bo\elaer en Meert 

/ i tdagen op het sekietaiiaat 
Stuilstiaat 7, Appels lel (62 24776 

t i k e woensdag van 20 tot 22 uur 
Like zateidag van 13 tot 15 luii 
Dendermonde op zondag 11 sep 

tembei 1968, lokaal « Den Online 
ganek », Markt, van 10 tot 10 uui 
I J , door De Pus O en Meeit 

Oudegem op zondag 11 septem 
ber 1968, bij De Pus O, Bredestr , 
van 11 tot 11 UUI 45, met Meert R 

Gent 
KOLPORTAGE WEEKBLAD 
, WIJ » 

Zondag 29 sept te Oostakkei, 
zondig 6 oktobei Meielbeke en zon 
dag 20 oktober te Zwijnaarde Ver
zamelen en \ei Hek telkens om 9 
uur, lokaal « Ondei de lo ien » 

Gentbrugge - Ledeberg 
VOLKSUNIE-BAL 

Op zateidag 5 oklober e k vindt 
vooi de Vleide maal ons jaaihjks 
.Idelings-bal jMaats in de gemeente
lijke leest/aal, Keikplein te Lede 
beig 

W IJ nodigen alle danslustige V la 
mingen daaiop uit Het gekende oi 
kest Heit UI ent speelt len dans, tei 
wijl 1 V jjiesenlator VValtei Capiau 
VOOI de nodige sleer zoigt 

De toegangspujs weid vastgesteld 
op JO fi El zijn echtei ook gezins 
k.iaiten (voor m a \ i m u m 5 peiso-
iien) te verkiijgen aan 150 fi , en 
dit bij Allons Jacobs, Veldstraat 51, 
Gentbi ugge, P C R 88 7251 

Aanvangsuui . 20 uui 30 Pai 
keer gelegenheid rechtover hel Ge 
meentehuis, oj) het Keikplein 

Meetjesland 
VRIENDENBAL 

We nodigen al on/e vi lenden en 
strijdgenoten uit op ons Vlaams 
Viiendenbal te Waai schoot op zon
dag 29 september om 19 uur 30 in 
de zaal Nieuw Sehuttershoi, Sta 
tionsstraat 50 

Eregast : senator Fians Baeit 
ü i k e s t . Daniel Van de VViele 

1 oegang : 30 tr 

Merelbeke 
Het besttmi veigaderde voor de 

eerste maal na het verlof 
Eea zware dagoide diende alge 

werkt 
Het afdelingsbestuur besloot zich 

daadwerkelijk in te spannen opdat 
een talrijke menii(te uit het Land 
van Rode deel zou nemen aan de 
ainnestiemeetmg van 27 okt kon-
takt /al opgenomen worden met de 
plaatselijke kukuururgam/jities 

Voor 18 oktober staat een vooi-
lichtingsvergadenng ia het teken 
r aa atiinesttc op iiM programm» 

Weid verdei bespioken • jaaihjks 
bal, dnekoningsfeest voor de kinde
ren, kolportages met het weekblad 
« W I J » en de gemeenteveikiezin-
gen De financiële voorzoigen in 
velband met de genicenteveikie-
zing werden nu leeds genomen, eei-

' lang zal ook <le kandidatenlijst be
spioken worden 

De uitbouw van ons maandblad 
« De Weergalm » woidt verder 
ov ei wogen, zo ook het sociaal 
dienstbetoon 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

ledere dinsdag van 20 luii af, te 
zijnen huize Rotlenbaehlaan 8 door 
Peter De Wit (ol tel 52 67 74) 
O P R O E P 

Het aldelingsbestuiii loept zijn Ie 
den en simi>atizanten oji votii deel 
name aan de 50-iarige bestaansvie-
i ing V O S te Gent oj> zondag 11 
sept Verzamelen aan het vlaanis 
huis « Roeland » om 10 uui . 

St. Niklaas 
22 SEPTEMBER 1968 

Ariondisscmentele kolportage Sa 
meiikomst om 9 uui 30 in cafe « De 
Lngel », Pai ksti aal, Sint Nikkias 

Wil lekenen op een mavimum 
aanwezigheid van alle ploegen 
29 SEPTEMBER 1968 

Kolpoitage dooi afdeling Sint 
Niklaas te Stekene 

Samenkomst om 9 uui in café 
De hngel, Parkst iaat 

FEDERALISME EN WAT D A N ? 
Volksv ei tegcnw OOI digei Hugo 

Sehiltz komt op donderdag 25 sept 
in de benedenzaal Meieatoi, Sta 
lionsstiaat, om 20 uur spreken over 
<r Federalisme, en wat dan ' ' t In 
leiding en diskussie 

In de heifst vei wachten VMJ nog 
Il Moitelmans over de Minisuiwi 
haven voor Zeebuigge en senatoi 
Van Haegendoien over ekonomi 
sche demokratie 

Voor het wintei piogramma heb 
ben WIJ reeds zeker een bal met 
Marva op 11 januari en vvij zijn 
leeds druk aan het onderhandelen 
voor een klemkunstavond met 
Hailekijn 

WEST-VLAANDEREN 

Diksmuide 
PROPAGANDATOCHT 

Oj) 29 septembei vvoidt een jiro 
pag.indatocht ingelicht in Veuine 

WIJ lekenen op de medt wei king 
van alle jiiojiagandisten van het ar-
londissement Oostende Veuine -
Diksmuide 

Vti zamelen op ele maikt te Vein 
ne om 9 uui iO 

Gistel 
WINTERWERKING 

In zijn weikveig.ideiing van viij 
dag 13 septembei bespiak het be 
stuui en de kadeileden de wintel 
wei king 1968-1464 

Volgend programma weid opge 
steld : 

7 iiov enibei : spreekbeiti t sen i-
lor VV Peisvn over de belgische 
Lindbouwpohtiek 

2i novembei afdehngsbal in de 
zaal « Riva », Heyvaeitlaan 8, Gis
tel Zoals steeds een tombola met 
een leusachtige piij/eniegen Be
stel nu reeds uw toegangskaalten 
bij de bestuursleden ol in het lo
kaal « Bieihof », Stationsstraat 22, 
Gistel Prijs 50 fr 

5 decembei Sint Niklaas biengt 
geschenken naai de kindt ien van 
de leden 

Januari een ge/elhg afdehngs 
Itestje met demokiatiseh etentje in 
intieme sfeer als inzet van het nieu 
we weikjaar 

Febi u.iri : een dia-av ond ingericht 
door enkele kaderleden met ach 
Itiaf dia-quiz 

LEDENSLAG 
Na onze steike aangroei in 1968 

weid de nieuwe ledenslag leeds in 
gezet met 20 nieuwe leden voor 
1969 ' Ons streefcijlei voor volgend 
jaar 200 leden ! VV'ie helpt er een 
handje •* 

Ondeitussen weiken we eraan 
<lat de nieuwe afdeling Westkerke-
Koksem Bekegem in 1469 het licht 
ziet ' 

Kortrijk 
JAARLIJKS BAL 

Het jaarlijks V'olksuniebal zal 
plaats vinden oj> zaterdag 26 okto
ber 1968 in de /aal ïh ierbrauhof te 
Hulste (8i ugsesteenw eg) Toegang : 
50 fr 

Kaarten reeds te bekomen in de 
fiartijlwkalen « 1302 > te Kortrijk, 
c De Beiaard > te Menen on (MJ «He 
bestuursleden. 

Menen 
AKTIVITEITEN 

Het plaatselijk voltallig besluui 
veigaderde veileden /a teidag, m 
aanwezigheid van volksveitegen-
woordigei Luk V ansteenkiste, ar-
1 oiidissemenleel afgev aardigde. De 
V oornaaniste behandelde punten 
waren : definitieve samenstelling 
van adviesiaad, timing en dagoide 
der eeiste bijeenkomst, organizeren 
van sui>[)Oiteis , kaarters- en spaar-
klub in het lokaal, oigatii/eien van 
het 1ste V U -bal der gi enssti eek, 
veimoedehjk in samtnvveiking met 
aftlehng Wevelgem, sociaal dienst
betoon, enz 
KOLPORTAGE 

Afilehng Menen koljioitteit moi 
gen te Mooisele 

V er /amehng o]> de maikt te Me
nen om 9 UUI Alle V U leden zijn 
meer dan welkom om deze kolj^oi 
(age tot een sukses te doen uitgioei 
en 

Oostende 
BESTUURSVERKIEZING 

Op 13 sejitember vond in de 
« Nooidzee » een aanvullende ver
kiezing van vijf bestuui sleden 
l>laats Voor het eeist was ei stem-
gelegtnheid vanaf 7 tot 10 uui wat 
door tallozen, die belet waren lan-
gei te blijven, gebiuikt weid 

Nog nooit m de geschiedenis v<in 
on/e aldeling was de toelooji van 
leden /o enorm en w,it nog belang-
rijkei IS, was de stemming /o goed 

Als omlijsting weid vooi het eeist 
liet wooid gevoerd door provincie-
laadshd Kus Lambeit , die m toj)-
foim was en bewees d.it men in de 
piü\ incieiaad met h t m zal moeien 
aliekenen Nadien weiden de «lan 
we/igen v ei gast op lichtbeelden 
ovei de vooibije veikie/ingen van 
maai t Het waien oj^namen van d< 
bovenste plank, waai van ledeieen 
en bij/ondei d t plakkeis echt geno 
ten hebben Len slolwooid weid 
uitgespioken door senatoi l^eo Van 
de Weghe 

A Hughe (Vetiine) en Louis Van-
tessen (Lellmge) leidden namens 
het aiiondissement d t veikiezings 
operaties en konden ele volgende 
uitslag pioklanieien, in volgoide 
van het aantal beha ilde stemmen 
Iwein Scheer, I rees Saiia/ i jn, Jaak 
V andemeulebioutke, Rogei Sim 
dens en Michel Pollet Len ander 
bewijs van de vit.iliteit on/ei afde
ling IS hel gioot aantal kaïiilidaten, 
nl elf Vooi het eeist is thans ook 
een hd van Biedene in ons bestuui 

In totaal beschikt de alelehng 
tans ovei veeitien bestuiiisleden 
Nochtans zijn er sedeit 28 augustus 
weei 54 nieuwe leden bijgekomen, 
/odat een vijftiende bestuuishd mag 
gekoo|5teerd woiden 

WIJ liojien nochtans dat eerlang 
dt gemeente Biedene op eigen vleu 
gels /al mogen vliegen en een eigen 
aldchng zal tot stand komen 

13 septembei was v ooi Oostende 
een beloftevolle dag 

Oostende - Veurne - Diksmuide 
ARRONDISSEMENTSRAAD 

De leden van de ai rontlissemtnts 
laad worden uitgenodigd aanwezig 
te zijn op de vergadeung van de 
laad, die dooigaat te Diksmuide in 
het « Vlaamse Huis », I lzei laan, 
oi< zondag 11 4 1968, begin te 9 uui 
30, einde 12 uur 30 

Buiten de gewone punten staan 
op de dagoide 

Besjirtking van de punten, mge 
diend door de afdelingen 

Debat over ons weekblad «Wi|», 
met niemand minder dan loon Van 
Oveistiaeten in de veidediging 

De bestuursleden dei afdelingen 
mogen aan deze vergatleiiug deel 
nemen 

MEDEGEOtELD 
Kessel-Lo 
V V.A. 

lei nagedachtenis van Marcel 
Reynders, die ons op 5 september 
65 ontviel, wordt oi> zijn giaf een 
zeik geplaatst 

Vilenden die wensen bij te d i a 
gen in de kosten van de zerk kun 
neii dit doen door stoiting op giro 
4292 38, Verbond Vlaamse Acade
mici, Biussel, met vei melding . 
VOOI de Zerk Maictl Reyndeis 

De inwijding heeft plaats op za-
teidag 21 september te 14 uur te 
V lierl>eek (Kessel Lo). 

Een kolt gedenk wool d woidt uit
gesproken door een afgevaaidigde 
\jin hoger genoemde veienigingen 

Alle VIlenden van Marcel Rejn 
der& wm-den daar verwackl. 

Samenkomst : 13 uur 30 café 
V lierbeek 

Voor de leden W A en ook voor 
de andcie belangstellenden volgt 
daarna (14 uur 30) een veikennings-
totht 111 de bedieigde diiehoek le i i -
ven - Heveilee - Biussel - Woluwe -
Wavei - Ottignies We rijden jier 
aiitocai door dit veelbespioken ge
bied en maken enkele koite wan
delingen OJ) de inttiessantste pun
ten 

Wie wenst vioeger ter plaatse te 
zijn kan, mits vooi at te bestellen, 
belegde bioodjes krijgen tegen 7 50 
fi pei stuk en koffie tegen 5 fr in 
cafe Vheibeek 

Na afloop van de uitstap rijden 
we s<imen eeist terug naai Vlier-
beek om met de eigen wagen naar 
rest Sint-Donatus (Leuven) te i i j -
d t n waai een wa ime maaltijd tegtti 
100 fi te bekomen is, eveneen» 
vooraf te bestellen 

JEFI-KINDERFILMCLUB 

Teiwijl Antweri>en reeds het der
de seizoen opent oj> zaterdag 28 sep
tembei lil zaal Elckerlijc, s ta i t dit 
seizoen ook op zaterdag 5 oktober 
Jefi kinderlilmelub Brussel in het 
Paleis voor Schone Kunsten ' 

« Jefi » wil aan de kinderen —» 
van 6 tot 12 jaar — een reeks \dn 
zes uitzonderlijke filmnamiddagen 
aanbieden in een atmosfeer en met 
een j^rogramma, speciaal afgestemd 
op het jeugilig publiek De vertonin
gen wolden geleid door een anima-
loi en benevens de hoofdlilin vvoidt 
steeds een bijj^rogianima van teken
en iiojijienfilms vooi zien D t kinde-
leii wolden aktief in de vooi stellin
gen betiokken, wat dan ook de piet-
tige atmosfeei en het sukses \^n 
deze voorstellingen v ei klaart. 

Te B I iissel w ordt « Jeii » een 
nieuw vlaams initiatief en de eerste 
leakties laten een overweldigende 
belangstelling verhojien Antweijjen 
moet reeds, gezien het giote sukses 
twee vertoningen imichten, te lk tns 
Ol) zaterdag en zondagnamiddag. 
De voorstellingen nemen een aan
vang om 15 uur en eindigen t t n 
laatste om 17 uui 30 Een jiauze 
vvoidt vooi zien 

Te Antwerpen giijpen de voor
stellingen plaats op zateid.ig- en 
zondagnamiddag te 15 uur m zaal 
Hckerhje, op 28 29 sept , 26 27 okl , 
2V24 nov . 18 14 jan , 15-16 febi en 
15-16 m lait fe Biussel zijn er voor-
lojng enkel voorstellingen op zater
dagnamiddag in het Paleis voor 
Schone Kunsten op 5 okt , 1 nov , 
11 jan , 8 febr , 11 maar t en 19 april. 

Alle inlichtingen, aansluiting, pro
grammafolders enz op de sekreta-
riaten van Jefi : te Antvveipen : H.] 
en P Elsemans-Van Noppen, Edg. 
Casteleinstr 3, Anlweijien, teL 
38 12 51, te Brussel : J en E De 
Hoeck De Cock, Giasnia ikt 36, 
Bitissel 1, tel 117691 

Merelbeke 
V O S 

Inzet van de kulturele winter» 
w t l king O]) viijdag 27 septembei 

Op die da tum spreekt de geken
de vlaamse auteur Valeer De P a u w 
111 het « Wijnhuis », Hundelgenise-
steenweg 185, over de stiijd van d e 
Basken 

Zoals gewoonlijk aanvang om 20 
uur 

B I eng v i lenden en kennissen mee. 

Waasland 
AUTOKARAVAAN 

Op d t 41ste bedtvaa i t s t i tht ten 
24 bedevaarders de autokaravaan 
« dl August Bonus » voor de gouw 
VV aasland 

Er werd besloten het sekieta
iiaat te vestigen bij P Vandomme-
Ifc Koningenstraat 41 te St Niklaas. 

Het doel van de autokaravaan be
staat erin, ter gelegenheid van de 
jaarlijkse IJzerbedevaart een auto-
en busieis te organi/eien en ge/a-
menlijk te laten veit iekken te St . 
Niklaas, getooid en versierd met 
vlaamse of gioot nedeilandse vlag
gen en wimijels en affiches 

De stichters hojjen aldus een 
steentje bij te brengen tot de ont
voogding van het dietse volk Van 
de deelnemeis zal worden gevraagd 
dat ze met hun v oei tuigen enkel 
zullen stojijien waar vlaamse of ne-
deilandse vlaggen of wimpels uit
steken en nederlandse opschriften 
prijken De stichteis vergaderen 
eenmaal 's jaars om verslag van de 
werking te vernemen en in gezellig 
samenziin bijeen te komen, op de 
VOOI .tv ond van de bedevaart in het 
lokaal • « De Engel », Pa iks t i aa t 
te St Niklaas 

Aansluitingen van veienigmgen 
en personen kunnen gans kosteloos 
geschiedea o|» kot sekretariaat . 
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SUPCR,' QfiOTE OPBItemSTEIGENDOM 

1^ detyd knaagt- aan. 
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^ ALLB BOUWMOGELIJKHEDEN I 

^ALL£ KOSTEN INBBQfiePENl 
<3R0N0,N0rAfilS,SrfiAAT ,HONOtl., 

ARCN/TEKTrrAX£N , ENZJ^ 

BOUWT OOK U: 

100.000 F K O N T A N T H-„ 5.500 F per maand 

95.000 F K O N T A N T + 4.600 F per maand 

150.000 F K O N T A N T + 7.900 F per maand 

OP uw GROND 
15% VOLSTAAT 

STEEDS IETS BETER DAN DE ANDEREN 
KOM U OVERTUIGEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N 
GENT 
Onderbergen 4 3 
tel. 09/25.19.23 
tol, 09/25.94.69 

GENK 
Wintorsiasstr. 22 
t«L 011/6.44.42 

LEUVEN 
Brus«^SM«r. 33 
fel. 016/337.35 
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BRASSER ZIET DE PRIJSVERHOGING 

Trams 15 % duurder 
Stadstrams 400 miljoen deficit (de krant) : 

« Voor mijnheer een gewone kaart of een STEUNKAART ? » 

T/t»MHALTe 1 

«Albert, wat wilt ge nu voor uw ver jaardag 
tramkaart ? 

een nieuw kostuum of een 
B/c>?èSbX 

Trams alleen nog voor kapitaalkrachtigen. 

D E I W J F E L 
De debatten hadden drie dagen 

geduurd en gedurende die periode 
was de jury altijd maar sterker 
overtuigd geraakt van de schuld van 
Jean t'olombe. \)e leiten logen er 
dan ook niet om. Op 17 september 
van vorig jaar had Colombo een af
spraak gehad met zijn minnares, 
Célice Uumas, gehuwd en moeder 
van twee kinderen. Het ging toen 
al geruime tijd slecht tussen de ge
lieven. Cécile Dumas. ontgoocheld 
door haar huwelijk met een misluk
keling, had al een paar jaar relaties 
met Colombe. Toen de kinderen 
groter werden, vond ze echter in 
haar huisgezin een nieuwe taak en 
wilde ze de betrekkingen stopzet
ten. In de maanden voor 17 septem
ber was het geregelc' tot hoogoplo
pende twisten tussen beiden geko
men ; Colombe weigerde halsstar
rig, zich neer te leggen bij Cécile's 
beslissing. Op die fatale 17 septem
ber had hij opnieuw een poging ge
daan om de oude band te herstellen. 
Hij was Cécile Dumas gaan afhalen 
aan het kantoor waar ze werkte ; 
er waren tientallen getuigen die het 
gezien en tijdens het proces beves
tigd hadden. Het koppel was met de 
wagen weggereden in de richting 
van Le V"igan ; een herbergier uit 
dat stadje was er tijdens het getui
genverhoor een eed komen op doen 
dat hijzelf de man een pastis en de 
vrouw een koffie had besteld. Hij 
vertelde tevens dat Jean Colombe 
een scène had gemaakt en de vrouw 
met de dood had bedreigd : hij wa« 

er zeker van, deze woorden duide
lijk en onmiskenbaar te hebben ge
hoord, want toen ze uitgesproken 
werden had hij — « nou ja, wij ka-
feebazen zijn allemaal wel een beet
je nieuwsgierig » — op de kelder
trap staan luisteren. Kort nadien 
had C'olombe een bankje van 10 op 
de tafel gegooid en was het paar 
naar buiten gegaan. Na een korte 
woordenwisseling aan de deur van 
de auto stapten ze beiden in en on-
middelliik reed de Citroen de duis
ternis in 

De herbergier uit Le Vigan was 
trouwens de allerlaatste mens — 
behalve Colombe zélf dan — die Cé
cile Dumas nog in leven had gezien. 
Op 18 september was Colombe niet 
op zijn werk verschenen. Een dag 
later ging de echtgenoot van Cécile 
Dumas bij de politie aangifte doen 
van het verdwijnen van zijn vrouw. 
Nog een dag later kwam het rader
werk van de gerechtelijke politie op 
gang : Colombe werd opgeleid en 
twee dagen aan een stuk onder
vraagd. Hij bleef hardnekkig loo
chenen. Hij hield zich onwrikbaar 
aan het verhaal dat hij op 17 sep
tember met Cécile inderdaad in Le 
Vigan was geweest, dat ze samen 
waren weggereden na een herberg 
te hebben bezocht en dat enkele ki
lometers verder, na een nieuAve 
woordenwisseling, Cécile hem ver
zocht had te stoppen ; zij was uit
gestapt en weggewandeld. Dat was 
het laatste wat Jean Colombe, naar 
zijn eigen zeggen, van haar gehoord 
en gezien had. Was zij verdwenen ? 
(Joed. heren, dan was ze er, van
door getrokken. Maar dat was zijn 
zaak niet. 

Dezp tezis had één enkele pijler : 

nooit had men het lijk van Cécile 
Dumas gevonden. Na maandenlan
ge opzoekingen had de gendarmerie 
het moeten opgeven. Maar iedereen 
die de Cevennen kent, weet dat er 
daar duizend-en-één mogelijkheden 
zijn om een lichaam te laten ver
dwijnen in een grot, een spelonk of 
een ontoegankelijke garrigue. 

Geen lijk dus, maar voldoende an
dere aanwijzigingen. In de kachel 
van Colombe vond de politie resten 
van verbrand leer en een nog bij
na gaaf slot van een handtasje. De 
echtgenoot van Cécile Dumas was 
formeel : dit was het slot van het 
handtasje van zijn vrouw. In de wa
gen van Colombe werden bloedspo
ren aangetroffen en staaltjes daar
van bleken te behoren tot dezelfde 
bloedgroep als die van Cécile Du
mas. 

Aanduidingen genoeg dus, maar 
geen sluitend bewijs. De voorzitter 
van de rechtbank had de juryleden 
er dan ook uitdrukkelijk van op de 
hoogte gebracht dat zij, zonder eni
ge aarzelen, bij de eindstemming 
hun mening mochten formuleren 
aan de hand van de « aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid ». Het 
feitenmateriaal, de bewijsstukken 
en het getuigendefilee volstonden 
ruimschoots om de laatste twijfels 
bij de jury weg te nemen ; het open
baar ministerie kon zich beperken 
tot een opsomming van de feiten. 

Maitre Rinaldi, van de balie van 
Nimes, stond dan ook ditmaal — 
ondanks zijn reputatie — kennelijk 
voor een hopeloze onderneming : 
wat kon hij nog pleiten buiten ver
zachtende omstandigheden ? Maar 
daar d« reputatie van de advokaat 
de juryleden niet onbekend was. 

luisterden ze toch geboeid. 
Rinaldi weidde lang uit over het 

dessier en hakte ongenadig op alle 
zwakke punten ervan. Toen, met een 
weids gebaar van zijn beide armen, 
richtte hij zich tot de jury : « Er is, 
mijnheren, geen lijk. Ik weet dat U 
overtuigd bent van de schuld van 
mijn kliënt, doch verliest niet uit 
het oog dat er geen lijk is. Wie van 
u zou in dergelijke omstandigheden 
durven beweren dat Jean Colombe 
een moordenaar is ? Wie van u is 
er rotsvast van overtuigd dat Cécile 
Dumas vermoord werd ? ». En na 
een dramatische pauze : « Mijnhe
ren, ik zorg voor de verrassing : op 
dit ogenblik treedt Cécile Dumas de 
gerechtzaal binnen ». 

Er steeg een gemurmel op uit de 
rijen aanwezigen. De juryleden 
sprongen verrast recht en keken 
naar de dubbele deur aan de achter
kant van de gerechtszaal. Maar die 
bleef gesloten : Cécile Dumas kwam 
niet binnen. 

Rinaldi bood het hoofd aan het 
verbaasd en protesterend lawaai 
dat aanzwol totdat de voorzitter 
dreigde met ontruiming. Hij ver
volgde : « U hebt, mijnheren, even 
getwijfeld. U hebt naar de deur ge
keken, in de overtuiging dat Cécile 
Dumas zou binnenkomen. In uvir 
diepste binnenste zijt U niet over
tuigd van haar dood. Uw twijfel, 
die één ogenblik zo duidelijk is ge
bleken, moet ten voordele van de 
betichte spreken ». 

W'oedend scharrelde het openbaar 
ministerie zijn papieren bij elkaar. 
Hij wist het : Rinaldi is de kam
pioen van de onmogelijke vrijspra
ken. 

Idt. 


