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V.U.ENDEIEUGD 
Verder in dit l)liid brengen we meer informatie over 
de twee wetsvoorstellen die de Volksunie heeft neer
gelegd en waarvan er een (op het universitair onder
wijs en bet wetenschappelijk onderzoek) verleden 
donderdag aan de pers werd bekend gemaakt. 
Op deze phtats willen we slechts onderstrepen dat 
deze eerste twee wetsvoor-stellen van de komende 
parlementaire zittijd allebei betrekking hebben op 
problemen, waarbij de jeugd centraal staat. 
Dat de regering en de drie traditionele partijen die 
de onderwijspolitiek monopolizeren, er tot heden niet 
in geslaagd zijn een sluitend ontwerp voor het hoger 
onderwijs en het wetenschapsbeleid naar voor te 
brengen, is beschamend : het gaat nochtans om onze 
toekomst en om onze jeugd. De Volksunie doorbreekt 
tans met een eigen kaderwet de muur van het immo
bilisme. 

Met een tweede wetsvoorstel, strekkende tot verlaging 
van de kiesgerechtigde leeftijd, wil de Volksunie de 
deur openzetten voor verjonging en vernieuwing, voor 
de dinamiek van deze tijd. 

Dit is werk van een jonge parlij, die de toekomst nog 
voor zich heeft ! 

EN TOCH VER 
If ie dl' bf'ilis\i)iii om T.cii-i'fn-Fians ouer Ie hexicleii luiai tt'o/j/icc en Ottigriies hckijkl in 

hei liilil van de gebeinleiiiisen der vooibije jaren en maanden, aarzelt ,een ogenblik oin. 

zt)n gevoelens luclil Ie gei'en : moet liij nu lachen of vloekend Jarenlang ivaien mattak en 

mandement, sjtuitkanon en spot de wapens waannee een billijke vlaanne eis beslteden 

ui'id. l'andaag is het zovei. Het ondenkbaie is denkbaar ge teerden, het onmogelijke mo

gelijk; bisschoppen en ministers en piofessoien en gewoomeeg haidschieeincers slikken hun 

pleilitige velklaiingen en dine eden : Letiven-T'ians verftnist ! 

Onze vreugde om deze overwinning is 
niet onverdeeld. lilders in dit blad maken 
wij een inventaris op van de bedreigin
gen die in het verhuis-ontwerp van Leu
ven-Frans openlijk of verdekt schuilen. 
In strijd met het eensgezinde vlaamse 
standpunt wordt de franstalige fakulteit 
van geneeskunde toch naar Woluwe over
geheveld. Dit betekent dat niet minder 
dan 30 % van de franstalige leuvense stu-
dentenbevolking zal gebruikt worden om 
het frans overwicht in en rond Brussel 
nog te vergroten. Dat is onduldbaar : de 
Volksunie zal niet nalaten, dit bru.ssels 
maneuver en deze onzin — want onzin Is 
het, een ziekenliuis onder de straalpijpen 
van de jets te bouwen — hardnekkig te 
bestrijden. 

En alhoewel het ons slechts indirekt 
aangaat kunnen wij toch niet nalaten er 
op te wijzen, hoe beschamend het voor de 
Walen is dat zij vrede moeten nemen met 
een universiteit die niet in het hart van 
Wallonië, maar wel in de bietenvelden 
van Ottignies zo dicht mogelijk bij Brus
sel zal worden gevestigd. Kon nog duide
lijker aangetoond worden dat de strijd, 
die wij jarenlang te Leuven hebben moe
ten voeren, in hoofdzaak een strijd was 
tegen het brussels centralisme dat zich 
sluw van de waalse aanwezigheid te Leu
ven heeft bediend ? liet masker is ge
vallen : Wallonië wordt geen katolieke 
universiteit in het hart van Wallonië zélf 
waardig geacht en de nieuwe inplanting 
is alleen gekozen met het oog op de brus-
selse franküfone belangen. 

Het loont de moeite, even na te gaan 
hoe de overheveling van Leuven-Frans 
werd afgedwongen. Zes jaar geleden stond 
de Volksunie nog moederziel alleen, sa
men met een paar kultuurverenigingen. 
Toen in 1962 de Volksunie een wetsvoor
stel voor de overheveling indiende, rie
pen de andere partijen schande en tikten 
de gebreveteerde wijzen van het unitaris
me met hun wijsvinger tegen het voor
hoofd. In 1963 stemde de vlaamse C.V.P. 
nog goedschiks in met de oprichting van 
franse kastescholen en met de fameuze 
franstalige onthaaldienst te Leuven. Na
dien kwamen de bisschoppen er nog een 
schepje opdoen en verklaarden ze plech
tig, dat er van overheveling nooit ofte 
nimmer sprake kon zijn. 

Het vlaamse v(dk heeft zichzelf recht 
moeten verschaffen. Wie herinnert zich 
niet de mei-revolte, de spontane beto-
gingsgolf in januari-februari van dit jaar? 
De aanwezigheid van de versterkte Volks
unie in de Wetstraat verplichtte de vlaam
se C.V.P. tot initiatieven, die de val van 
de regering Van den Boeynants tot gevolg 
hadden. 

We zijn nu zover dat de verhuis er 
komt, dat de regering-spartijen op hun 

vroegere standpunten zijn moeten terug
keren en dat een parlementaire meerder
heid willens nillens de oplossing van de 
verhuis zal moeten aanvaarden. 

Mogen we dan even uiting geven aan de 
gewettigde pretentie dat de Volksunie niet 
alleen gelijk had, maar dat zij de eerste 
was om gelijk te hebben en dat zij ook 
gelijk gekregen heeft '? 

Hn we /eggen liet beslist met, om onze 
eigendunk te strelen. We zeggen het al
leen maar om te onderstrepen dat de 
Volksunie ook als oppozitiepartij reeds 
belangrijke beslissingen kan afdwingen en 
de richting voor de vlaamse toekomst 
aanduiden. De Volksunie « doet » het. Een 
nóg sterkere Volksunie zal in de toekomst 
bij machte zijn om beslissingen af te 
dwingen die afgerond zijn en die, anders 
dan Leuven nu, geen Woluwe-staartje 
hebben. 

Houben : < mademoiselle heeft een voorstel i i . . . 

Men moet de heer Houben^ 
voorzittter van de C.V.P. en spe' 
cialist van het werk achter de 
schermen, laten dat hij een hard-
nekkig man is. 

Nadat de regering Van den 
Boeynants gestruikeld was over 
de zaak Leuven, besteedde hij 
zijn tijd en energie bijna uitsluU 
tend aan pogingen om de geval'' 
len regeringsformule terug op de 
been te helpen. Vergeefse moeite;^ 
het draaide uit op verkiezingen^ 
In heel de verkiezingsperiode 
was Houben nergens te vinden; 
de man bestond gewoon niet, 
meer. 

HOUBEN EN 
DE P.V.V. 

Over de uitslag van de verkies 
zingen hoeven we wel niet uit te 
•wijden : de Volksunie werd de 
grote overwinnaar, de P.V.V^ 
leed de zwaarste nederlaag en de 
C.V.P. betaalde het gelag van het 
beleid Van den Boeynants-DC' 
clercq. 

En wat deed de heer Houben 7 
Tegen de uitspraak van het kie' 
zerskorps in trachtte hij, met dé 
hulp van Van den Boeynants, de 
P.V.V. te redden; hij bewoog he
mel en aarde om deze partij, die 
door de vlaamse kiezers zo didde-
lijk was afgestraft, terug in de 
regering te brengen. 

En de heer Houben volhardt. 
Steeds opnieuw tracht hij aan te 
sturen op onderhandelingen met 
de P.V.V. Het feit dat deze partij 
sinds ettelijke maanden uiteen-
gespat is tot een aantal onmach
tige en mekaar bestrijdende 
frakties, blijkt de heer Houben 
in zijn P.V.V.-geloof niet te doen 
wankelen. Het feit dat de P.V.V^ 
zich zelfs geen nationale voor
zitter meer kan veroorloven ver
mindert in niets de ijver van de 
heer Houben om de P.V.V. verder 
op te vrijen als begerenswaardi
ge gesprekspartner. 

Het is duidelijk dat er in 
Vlaanderen ettelijke honderddui
zenden kiezers — en vooral dan 
C.V.P.-kiezers — méér te vinden 
zijn voor een gesprek tussen de 
C.V.P. en de Volksunie dan tus
sen de C.V.P. en de totaal onbe
trouwbare P.V.V. Maar de heer 
Houben, op zoek naar een 2/3-
meerderheid in het parlement, 
moet nog het eerste gebaar doen 
in de richting van de vlaams-
nationale oppozitie. Voor hem, 
de gezworen unitarist, telt alleen 
de P.P.V. 

Het rezultaat van Houben's 
blauwe liefde is, dat het gesprek 
tussen de drie partijvoorzitters 
aan de dagorde staat. Maar daar 
de P.V.V. geleid wordt door een 
troïka, zal slechts één enkel lid 
van deze troika aan het gesprek 
deelnemen : de heer Hougardy. 
Dat de heer Hougardy 's mor
gens ontbijt met een Vlaming 
tussen zijn broodje, dat hij 
ondertekenaar is van het beruch
te « manifest der 29 » : het kan 
de heer Houben geen zier sche
ten. Ieder gesprek met een tmita-
rist (ook als die unitarist een in 
het oog lopende Vlamingenvre
ter is) is de heer Houben liever 
dan een gesprek met een vlaams 
federalist. 

En de vlaamse C.V.P. laat ge
beuren. Zijn de heren misschien 
nog in vakantie 7 Kan het hen 
geen zier schelen dat het trio 
Houben-Collard-Hougardy — tot 
en met onbetrouwbaar vanuit 
vlaams standpunt — de opties 
gaat nemen ? Laten ze zich eens 
te meer terugdringen in een pozi-
tie, waar zij hun enige kracht — 
die van het getal — van meet af 
aan prijsgeven ? 

Terwijl de vlaamse C.V.P.-ers 
slapen, zal Houben het wel 
« doen ». 



vm 

SPAREN 

Ik kreeg in 1919, dus straks 50 
jaar geleden, mijn 4 jaai' oor-
logsloon ('14-'18) op een vader
lands spaarboekje, met dringend 
aanzoek deze som van 3.000 fr. 
onaangeroerd te laten tot mijn 
oude dagen. Ik heb naar het va
derland geluisterd. Toen kon ik 
daar in mijn streek een hektaar 
of 10.000 m2 grond voor krijgen; 
nu met al de interesten erbij nog 
80 m2. 

En zeggen dat ik op de inte
resten van dat trikolore-spaar-
boekje jaarlijks 20 % voorhef
fing moet afstaan. Leve 't vader
land ! 

Heren gezagdrager,s, zijt gij 
dan verwonderd dat uw leningen 
en .spaarkassen geen sukses meer 
hebhen ? 

Heeft het sparen nog wel zin ? 

M.n., Astene. 

AFSTOMPEND, MAAR NODIG 

In u\s « Van de Redaktie » dd. 
14 sept. wijst u op het afstom
pende \an de traditionele grie-
>entrommel. 

Alhoewel die srees gedeelte-
lilk gefundeerd kan lijken, toch 
zou een specifieke rubriek in 
« WIJ » betreffende de liru.sselse 
toestanden, voor de talrijke stil
le idealistische wroeters die on-
veidroten protesten en verzoeken 
sturen naar het brussels zaken
leven om de Iweetaligheid er in
gang te doen vinden, een grote 
.steun zijn. Voor hen is dit ver
lies \an tijd. energie en geld ook 

afstompend, maar ze zijn tot het 
besef gekomen dat de traditionele 
Vlaamse vaststellerij niets aan de 
toestand zal veranderen en 
slechts een individuele en geor-
ganizeerde aktie — deze laatste 
dient nog op touw gezet — de 
brusselse zakenkringen het Ne
derlands zal kunnen doen aan
vaarden. 

De jongste tijd is in de hoofd
stad het Nederlands, altans in het 
uiterlijke, er een stapje op voor
uit gegaan. Dit is niet te wijten 
aan onze vlaamse pers die steeds 
in algemene bewoordingen ver
wijten richt aan het hoofdstede
lijk gebied, maar wel aan het 
weliswaar afstompend protest-
werk van hen die menen dat het 
doeltreffender is zich te laten af
stompen door steeds ;.an de 
klaagmuur te staan doch niets te 

-ondernemen. 

J.T., Brussel. 

KOOLSKAMP 

Donderdag 12 sept. werd het 
wielerkampioenschap van Vlaan. 
deren voor de 53e maal verre
den. 

Tot algemene ergernis van vele 
goedmenende vlaamse sportmen
sen, moest eens te meer worden 
vastgesteld, dat ook dit sportge
beuren niet mocht verlopen zon
der dat officiële belgisch tintje 
me 3-kleurige wimpels en het na
tionaal lied. 

Het zal u nochtans niet onbe
kend zijn wat Koolskamp eertijds 
was, hoe Karel Van Wijnendaele 
zich heett beijverd om 't zuivere 
vlaams karakter van die koers 
gestalte te geven, met veel vlaam
se geestdrift, tal van leeuwen
vlaggen en voor de overwinnaar 

VAN DYCK - VAN DEN SCHOOR 
P.V.B A. 

Herentalsebaan 193 Deurne-Z. Tel. (03)3612 16 
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een warm onthaal met een dreu
nende « vlaamse leeuw », mee
gezongen door de menigte. 

U zult zich ook nog wel herin
neren wat al strubbelingen en 
tegenkanting er mee gemoeid is 
geweest vanwege de officiële 
belgische BWB. 

Toen de overwinnaar Jozef 
Hujsmans (uit het Antwerpse) 
als triomfator de aankomstlijn 
overschreed, dreunde onmiddel
lijk de Brabanconne, pas daarna 
werd de Vlaamse Leeuw ge
speeld. Om zich af te vragen wat 
die « brave zeun » daarbij te pas 
komt ? 

S.D., Kortrijlv. 

DELMOTTE 

Uit de agressieve houding van 
een « nieuwbakken » belgisch 
minister, de Waal Delmotte, is 
eens te meer gebleken waar wij 
Vlamingen aan toe zijn... 

Zo pas nog werd die Waal op 
zijn plaats gezet en tot de orde 
geroepen door 'n aantal \an zijn 
regerings-partners en op de vin
gers getikt door premier Eys-
kens, of ziedaar een hernieuwd 
feit, als het ware nog driester 
dan voorgaande wani het bete
kent werkelijk een uitdaging aan 
het adres van heel Vlaanderen. 
Des te meer dat die illustere 

Waal Delmotte zijn onbesuisd 
optreden kan botvieren in Moes-
kroen zelf, waar duizenden Vla
mingen uit den omtrek dag-in-
dag-uit aan den lij^e kunnen er
varen N\ at het betekent in een 
waals milieu te zijn opgenomen. 
Het is omzeggens een simbolische 
aanslag te meer op het le\ens-
recht van Vlaanderen. 

S.D., Kortrijk. 

GEEN BELANGSTELLING 

In verband met uw Wijnazijn-
tje van 7 september over het ge
brek aan belangstelling bij de 
brusselse Vlamingen voor het 
« Festival van Vlaanderen » ben 
ik~het volmondig met u eens dat 
er ook andere faktoren kunnen 
spelen. En dan wil ik zelfs de 
mening opperen dat er iets 
mank loopt in de organizatie 
zelf. Ziehier mijn persoonlijk 
wedervaren om die mening te 
staven. 

Verleden jaar kregen de \er-
schillende \laanise verenigingen 
in het Brusselse een schrij\en 
waarin hen, als ze m groepsN er-
band abonnementen namen, bij
zondere voorwaarden werden 
toegekend. In mijn bond steunde 
ik de aktie ten voordele van het 
« Festival » en nam zelf ook een 
abonnement, alhoewel niet alle 
koncerten me interesseerden. 
Sommige ervan hadden werken 
op het programma die ik, bij ge
brek aan voldoende mu/iek-kul-
tuur, niet ten volle kon appre
ciëren. Enkele weken later Kreeg 
mijn nichtje in een franstalige 
klub een ingangskaart tegen een 
voordeliger prijs dan mijn abon
nement. 

Dit jaar kregen de vlaamse 
verenigingen geen uitzonderlijke 
voorwaarden aangeboden. Ik nam 
geen abonnement, maar ik wilde 
wel enkele koncerten bijwonen. 
En een vriend (bediende bij < n 
centrale dienst te Brussel) moest 
slechts een aanvraag richten tot 
een franstalige (daarom nog niet 

franskiljonse) bediende van d« 
stad, en de toegangskaartcn ws»« 
ren er... gratis. 

Kommentaar lijkt overbodig. 

M.B., Brussel. 

GOEDE VOORLICHTING 

Ik las met veel genoegen uw 
twee laatst verschenen opstellen 
o\er Elzas-Lotharingen. 

Er is indertijd ook iets in 
« WIJ •» geschre\ en over de ierse 
\ri |heidstrijd. 

Dit noem ik goede voorlich
ting en waarom dan ook niet van 
tijd tot tijd iets schrijven over 
andere verdrukte of vrijgevoch" 
ten volkeren ? « WIJ » kan toch 
wel beroep doen op die wijze 
lieden die met geschiedschrijving 
iets te maken hebben en de stof 
zou, enkel in Europa, niet ont
breken. 

A.G.V., Koekelberg. 

T{ D.B.V.D.Z.L. » 

Dit schrijven is een oproep aan 
al onze vlaamse jongens en meis
jes die iets willen doen voor het 
stichten van een nieuwe maar 
deftige en strijdlustige vlaamse 
jeugdgroep onder de naam « De 
bende van de Zwarte Leeuw ». 
Tussen de ouderdom van 15 tot 
18 jaar. 

Verdere inlichtingen op het 
volgende adres : Aelen Marleen, 
HeiUe 7, Wespelaar. 

A.M., Wespelaar. 

D« rtdaktU draaft t**» *«r* 
antwoordalijkheid roer de (•• 
hond dor Kopnblicoordo lozore« 
brioToa. Zo behoodt lick • « ! 
rockt raa koaxc • • takort ias 
Toor Ovor do loxortrabriok 
wordt eooa briefwiasoliag • • • 
roord 

van de redoktie 

3raa3el, 26 september 1966. 
Betr.ï de gverherellng. 

Met enig heimwee nemen we redaJctioneei afscheid 
ran een periode j de periode dat het beginsel 
Tan de verhuis van Leuven-Frans nog werd aange
vochten. 
Heimwee naar de koortoavonden van de mei-revolte. 
toen we ' s avonds na het laa t s te a r t ike l in de 
wogen sprongen om kersvers nieuws en nieuwe i n 
drukken op te doen in de daverende betogingen var 
die dagen. 
Heimwee naar de voormiddagen met onoverzichtelij
ke stapels korrespondentie op de redaktietofel : 
de t i en ta l len en t i en ta l l en moties die binnenre-
genden vanuit het a l l e r l aa t s t e vlaamse dorp. 
Heimwee naar het middaguur toen ve stonden te 
praten mot de stakingsposten aan de middelbare 
acholen van onze provinciestadjes, naar de nach
ten waarin pamfletten en protesten en aktiea ge
boren werden. 
HeisBwee naar do onvergetelijke weken dat in ons 
de verbazing groeide naar rotsvaste zekerheid : 
er i s in Vlaaiideren i e t s losgekomen dat to t voor 
kort door iedereen (en ook door ons) voor onmo
gelijk werd gehouden. 
We zijn benieuwd naar het oordeel van de h i s t o 
r i c i over het "moment ^ t v e n " in de vlaamse be
weging, naar de definit ieve plaats van d i t mo
ment in onze ontvoogdingsstrijd. 
In afwachting hebben wij en gij en honderdduizen
den zélf mogen meeschrijven aan de geschiedenis 
ran deze t i j d . En wat wij schreven, had lanf^ere 
levensduur dan de mandementen. igftt 
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« VERLOOCHEN 
ÜW OORSPRONG NIET 

WAAROM DAN TOCH?... 
Jaren aan een stuk heeft men de Vlamingen en de vlaamse jeugd geschopt, 
geslagen, aangehouden, natgespoten, getrapt, bespot en vernederd. Jarenlang 
werd geweld — mateloos geweld — gebruikt om het heilig beginsel van het 
ene en ondeelbare Leuven-Loiivain tegen de wil van een heel volk in te hand
haven. Vandaag is het zover : het beginsel van de overheveling heeft zich 
doorgezet. Maar wat blijft : de littekens en de bitterheid van hen die getrapt 

werden omdat ze te vroeg gelijk hadden. 

kredietbank 
in 
expans k 

(Aco) De Kiedietbank gaat haar kapitaal 
verhogen tot 1,5 miljard fr. en aldus haar 
stellingen als derde grote bank in dit land 
bevestigen. 

Een vergelijking met het kapitaal van de 
andere twee « groten » zegt niet alles over 
de betekenis "van de drie leidende instellin
gen, maar men heeft er toch een hou\ast 
aan : nummer één, de Generale Bankmaat-
schappi], heeft een maatschappelijk kapi
taal van 3,5 miljard fr. De tweede in bevel, 
de Bank van Brussel (die aanstalten maakt 
om haar kapitaal te veihogen) 2,5 miljard. 
Die twee banken beweiken heel België, de 
Kredietbank alleen Vlaanderen. 

Sedert haar ontstaan in 1935 uit de toen
malige kern van een vlaams bankwezen, 
heeft de Kredietbank een belangrijke rol 
vervuld in de ekonomische ontwikkeling 
van Vlaanderen. Ze was de eerste grootbank 
die zich principieel van het Nederlands be
diende in haar binnen- en buitendiensten, 
van de bazis tot de hoogste top. \ ' 

Die verdienste tegenover ons volk blijft 
groot, ook al kan het gebeuren dat een ol 
ander klant van de Kredietbank ons een 
verbolgen brief schrijft omdat hi] aan het 
winket van een agentschap toevallig niet 
het onthaal in zijn moedertaal vond dal hij 
geiechtigd was te verwachten. Bij de mil
joenen administratieve stukken en andere 
papieren die de Kredietbank jaarlijks ver
zendt kan er ook eens een tussen zitten dat 
inzake taalgebruik niet helemaal voldoet. 
Dat doet geen afbreuk aan de \er\laamsen-
de funktie van de Kredietbank. 

In de jongste jaren hebben de andeie 
banken zich inzake taalgebruik min of meer 

aangepast aan het vlaams publiek. De wer
king van het bankwezen is in Vlaanderea 
vervlaamst, ten minste wat de betrekkingen 
met de klanten betreft. In de hogcie regio
nen van hot bankwezen en in de binnen» 
diensten is de oveiheersende of exklu/ievc 
poziiie van het Frans nog altijd onaange
tast of ruimschoots overheeisend De Kie
dietbank i« nog altijd een vlaams unicura 
in een land waarin, zoals Kaï! Maix het 
in zijn brusselse tijd schreef, « het kapita
lisme zelfs zijn eigen klassetaai heeft : het 
Frans ». 

Niet alle personeel en direklieleden van 
de Kredietbank zijn vlaams-bewust. In de 
andere banken zitten eveneens volkstroii-
we Vlamingen. En renegaten vindt men ook 
wel eens in de Kredietbank. Maai de vlaam
se giootbank heeft toch méér dan gelijk, 
uelke andere financiële instelling een hou
vast gegeven aan hen die opkwamen voor 
de \ervlaam«ing van het bedrijfsleven. 

De Kredietbank is niet de bank van de 
Volksunie! De Volksunie heeft met geen 
enkele bank iets te maken. Tegenovei een 
kapitalisme dat Nedeilands spreekt, heb
ben we nog alle bezwaien die tegen het 
kapitalisme als dusdanig geldig kunnen 
zijn. Vooral bij jongere V.U.-leden zijn 
die bezwaren hooibaal, en wie dat niet be. 
merkt is een vieemdeling in Jeiuzalem. 

Dit artikeltje zal door meer dan éen be
heerder van de Kiedietbank gelezen wor
den zonder enig genoegen, want de hou
ding die sommige tol macht en rijkdom 
opgestegen Vlamingen aannepien tegen
over de volkse stiijd is niet altijd eig moe
dig. 

Dit alles gezegd zijnde, blijft het waar 
dat de Kredietbank in Vlaanderen nog al
tijd wat meer « goodwill » blijft genieten 
omdat ze van meet af aan beter geïnte-
gieerd was in het geheel van ons volks-
le\en. 

Naai mate ze groeide en machtiger werd, 
is haar stiijdlust wellicht afgezwakt. We 
zullen haar bij deze kapitaalsveihoging 
geen nieuwe middelen aanbieiigen — we 
zijn geen beleggers in etfckten ! — maar 
sturen haar een diingende opioep toe : 
« verloochen uw ooispiong niet. In u leeft 
historisch een stukje vlaams heimwee naar 
een ekonomie die van ons zou zijn. Die 
cietitel is ook een soort kapitaal. Tracht 
ook dat kapitaal te veihogen », 
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UNiTARISTEN WEER SAMEN 
Het driepartijenoverleg was deze 

week hét schrijf- en gesprekstema, 
zoveelste poging der unitaristen om 
kommunautaire «oplossingen» in het 
unitaire keurslijf te wringen. Want 
daarop komen de palabers en vooral 
de intenties van deze gesprekspart
ners neer. C.V.P.-voorzitter Houben 
— mirakuleus herrezen na de 
maartse « kernsplitsing » van zijn 
partij — heeft steeds aangedrongen 
op het betrekken van de P.V.V. bij 
dit voorafgaandelijk gesprek, ter
wijl men bij de socialisten geleide
lijk over de brug scheen te komen. 
Zelfs de krizis in de P.V.V. kon de 
voorzitterlijke kamergeleerde er 
niet van weerhouden, te blijven ha
meren op het betrekken van de 
P.V.V. bij deze voorbereidende ope
ratie achter de schermen. Hij be
legde daartoe een perskonferentie 
met een betoog, waarin het van 
vaagheden en subtiele opmerkingen 
wemelde bij zoverre dat sommige 
zich de vraag stelden of Houben 
deze konferentie voor de joernalis-
ten hield of voor zich zelf. 

Deze P.V.V.-voorliefde bezorgde 
Van Eynde enkele zure maagopris
pingen, terwijl B.S.P.-voorzitter 
Collard in zijn wekelijks (vertaald) 
artikel in « Volksgazet » en « Voor
uit » nogmaals de nadruk legde op 
het regeringsakkoord inzake grond
wetsherziening, waardoor aan de 
C.V.P. duidelijk moest gemaakt 
worden dat er op dit driepartijen
overleg vanwege de twee regerings
partijen aan één streng zou moeten 
getrokken worden. De vraag is maar, 
of zelfs met 'n regeringsakkoord er 
van enige overeenstemming van 
zienswijze ter zake én in de C.V.P. 
én in de B.S.P. kan gesproken wor
den. Al naargelang de taalgroepen 
lopen de zienswijzen sterk uiteen en 
indien na het ontslag van Vanau-
denhove de P.V.V. vandaag door een 
driemanschap wordt bestuurd, dan 
is dat een even getrouwe weergave 
van de toestand in de P.V.V. als van 
deze in de twee andere traditionele 
partijen. De C.V.P. maakt daarin in 
die zin uitzondering dat haar vlaam
se vleugel, in tegenstelling met haar 

Waalse evenknie, blijkbaar nog 
steeds met vakantie is. 

Het overleg Houben-Collard-Hou-
gardy (Declercq en Jeunehomme 
mogen er niet bij zijn, omdat de 
C.V.P.- en B.S.P.-voorzitters tegen
over een liberaal driemanschap niet 
als minderheid willen zitten) is een 

dische kwestie. De vraag is trou
wens of het de bedoeling is met een 
halve of gekamoefleerde autonomie 
genoegen te nemen, waar alles er 
toch op wijst dat juist een scherpe 
konfrontatie de politieke voorwaar
den zal scheppen tot het veroveren 
van een federale struktuur, die onze 

overleg. Als echte demokraten dus... 
vlaamse C.V.P. genoegen neemt met 
een Hougardy, ondertekenaar van 
het brussels Manifest der 29, als li
beraal onderhandelaar vergt geen 
nadere kommentaar ; we zijn dat 
gemis aan mannelijke refleksen bij 
deze groep gewoon, evenals het we
ren van de kleinere partijen bij elk 
overleg. Als echte demokratie dus... 

RUIME INTERPRETATIE 
In het debat over het parallelis

me van kulturele autonomie en eko
nomische decentralizatie is er ook 
nog het pleidooi van ;ien, die beto
gen dat de kulturele autonomie 
voor een zeker gedeelte zou kunnen 
verwezenlijkt worden zonder grond
wetswijziging. Ze gaan uit van het 
standpunt, dat een ruime interpre
tatie van de betrokken artikels van 
de grondwet voldoende zou zijn om 
de kulturele sektor met federale 
strukturen uit te rusten. De voor
standers van deze stelling verwij
zen daarbij naar precedenten, waar
bij inderdaad sommige grondwets
artikels ruim werden geïnterpre
teerd om zekere wijzigingen te ma
ken. 

We zijn er ons van bewu<<t dat we 
ons hier op glibberig terrein bege
ven, het gaat vooral om een juri-

tegenstanders ons nog steeds trach
ten te weigeren of ons in een valse 
versie trachten op te dringen. 

HAVEN IN VOLLE ZEE 
De havenkwestie blijft intussen 

aktueel. Na het voorstel Harris 
(atol op 18 km. van Zeebrugge) is 
er een nieuwe deelnemer in het ha-
vendebat opgedoken, vanuit een ver
rassende hoek : West-Duitsland. Het 
« Studiesindikaat voor de haven in 
volle zee » maakte deze week ten 
nota aan de regering over waarin 
werd gevraagd, een beslissing over 
de toelating tot het leggen van een 
pijpleiding Rotterdam - Antwerpen 
uit te stellen tot een op gebied van 
havenproblemen bevoegde kommis
sie een verslag zou neergelegd heb
ben over al de bestaande projekten. 
Dit studiesindikaat diende het pro-
jekt Mortelmans in, een haven in 
volle zee op de Thorntonbank op 28 
km. van Zeebrugge, met een meer-
kapaciteit van 500.000 ton, en een 
opslagvermogen van 1 miljoen ton, 
als bevoorradingsbazis via pijplei
dingen van Gent (reeds bestaande), 
Antwerpen, Wallonië en het Roer
gebied. Deze haven zou in 3 jaar 
klaar komen, zou 7 miljard kosten 
en zou desgevallend door de priva
te sektor gefinancierd worden, hoe

wel de groep zou pogen een staats-
tussenkomst of -participatie te be
komen. Over dit laatste heeft mi
nister De Saeger, sprekend te Me-
chelen, al dadelijk geen twijfel la
ten bestaan : er kan van een staats
deelneming aan deze projekten geen 
sprake zijn, al zou de regering niet 
de toelating tot de bouw weigeren 
wanneer de private sektor de fi
nanciële last voor zich zou nemen. 
De minister achtte, na zijn overleg 
met zijn nederlandse kollega te 
Middelburg, de projekten in ver
band met de Schelde en Antwerpens 
linkeroever belangrijker. 

We kunnen hier niet nader op de 
technische, ekonomische en finan
ciële argumentatie van de nieuwe 
groep ingaan. Uit zijn argumentatie 
blijkt wel dat er nog voldoende tijd 
zou resten, om onze onafhankelijk
heid inzake oliebevoorrading te be
houden. Wat doen echter inmiddels 
de drie grote oliemaatschappijen 
die aandrongen op het leggen van 
de pijpleiding Rotterdam-Antwer-
pen ? Een tweede vraag is of des
gevallend deze eerder onverwachte 
steun uit West-Duitsland aan het 
projekt Mortelmans de schikking 
der kaarten nog kan veranderen ? 
Vermoedelijk wel, indien de west-
duitse staatsbedrijven — die in 
nauw kantakt met de Bondsregering 
handelen — hun belangstelling 
handhaven en (zoals in uitzicht 
wordt gesteld) binnen twee weken 
opnieuw een afvaardiging naar 
Brussel zouden sturen om er te on
derhandelen, met pozitief rezultaat 
wel te verstaan. 

Deze nieuwe stand van zaken 
(met alle voorbehoud voor de wer
kelijke financiële mogelijkheden 
ter verwezenlijking van vollezeeha
vens) houdt uiteraard wel de aan
dacht van de verantwoordelilke in
stanties gaande. Het is dan ook nor
maal dat de projekten voornoemd 
door de nationale havenkommissie 
zullen onderozcht worden. Voorlo
pig hebben we het wachten op kon-
krete financiële gegevens. In 'n mo
tie heeft de Volksunie trouwens 
aangedrongen op een volledig on
derzoek vooraleer een beslissing te 
nemen, het enige redelijke stand
punt trouwens. 
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• STAATSLENING EEN SUKSES ? 

hoeveel 
miljarden 
vers geld 

(Aco) We ontkennen niet dat de jongste 
staatslening met een voortijdig ingesthie-
ven bedrag van 20 miljard een sukses was. 

Maar wanneer zal ons aller minister van 
geldwezen, baron Snoy en van Oppuurs , ons 
vertellen hoeveel vers geld er b innen geko
men is ? Dat zal wel enkele mil jarden onder 
die 20 iniljard liggen. 

Ge kondt namelijk niet alleen met speci
ën op de lening intekenen, maar ook met 
o\ erheidsleningen die op het p u n t stonden 
te vervallen, d.w.z. met obligaties ^an Staats
leningen 1958-1968 (5 %) en 1953-1968 

( 4 , 5 % ) . 
Daarenboven hebben duizenden beleggers 

gebruik gemaakt van papier der Stad Am-
werpen en der Stad Luik, om zich de nieu
we obligaties met een hogere renle \oe t aan 
te schaffen. 

Hoeveel miljauien fiank o\c ihcidspapier 
er vooraf door de spaarders verkoc hi iv (< <\ 
dus knarsetandend door het Renten londs 
moest opgenomen worden) om er nieuwe 
obligaties mee te kopen, zullen we nooit 
xernemen. 

Voor het overige dient er op gewezen dat 
de institutioirele beleggers (d.w.z. gioic li-
nairciële maatschappijen) eens ie iiicci bc-
\oordeligd waren legeno\er de gev\one 
spaai /ame man die ook belgi^che renten 
koopt. 

De grote instiliitionelc beleggers konden 
-onder enig bezwaai intekenen op de leniiïg 
l> 75 "{, (terwijl voor de kleine ni.in 6.,")') 
' j , meer aangewezen was), omdal /c di /c 
kcihcid hebben dat ze h u n papier loch niet 
xooriijdig /uilen moeien verkopen. Ze kun
nen rustig het einde \ a n de langere loop
tijd afwachten, om een hogere rente en op 
de koop toe een terugbetaling boven pai i i t 
innen op 16 september 1980. 

Er komi nog bij dat de institutionele por-
leleiiille^ de bruto rente innen zonder at-
houding \an de fiskale \'Oorheffing. 

W e hebben « in se » niets legen sici.tivlc 
ning. .'\ls deze Staat de vorm zal hebben 
aangenomen die \ o o r ons volk past, zal er 
ook beroep op de kapi taalmarkt worden ge
daan. We hopen dat er dan ook iels zal \er-
andeid uorden aan de machtspozities \ a n 
financiële oligarchieën die we niet in ons 
hart dragen. 

• KOLLABORATIE EN AMNESTIE 

trappelen 
op 
lijken 

(m. van haegendoren) . Wie niet te kwader 
t iouw is weet dat zij die amnestie eisen, 
hiermede uitskiitend de politieke kollabora-
tie — of wal ei \oor doorgaai — op hel oog 
hebben. 

Voor ware misdadigers die niets met het 
xlaams-nalionalisme te maken hebben, 
« o r d t geen amnestie maar kiemen tie ge-
\ raagd, gelet op de tijd die verstreken is 
en gelet op de verzachtende omstandigheid 
«lat er ook \ an de « andere zijde... misdadi
gers waren... die niet gestraft werden ». 

Wie zich tegen amnestie voor de politie
ke kollaboratie verzet, schiet niet alleen te
kort als kristen of humanist maai handelt , 
historisch gesproken, onverstandig. 

Politieke en sociaal-ekonorai.s( h regimes. 
goede en slechte, komen en gaan. 

Volken en nationaliteiten blijven bestaan. 
Het politieke vrijheidsnationalisme, voor

al van kleine vo lkeun ontsnapte nooit aan 
de grote wcreldstiomingen, ol zij goed zijn 
oi slecht. 

Gesteld dat Tschekoslovakije aan de rus-
sische greep zou ontsnappen, welke anti-
kommunist ische Tsjek zou Doebtsjek wil
len \e ioordelen omdat hij zijn ^olk pro
beerde ie dienen in de wereldstroming van 
hel kommunisme ? 

Hoe fundamenteel ook men als demo-
kraai het nationaal-socialisme afwijst als sis-
teem (zelfs afgezien van de begane misda
d e n ) , men kan er historisch niet buiteir 
Ie konstateren dai in de voorbije lijdspe
riode de stromingen die men otider de ge
meenschappelijke noemer van « fascisme * 
rangschikte, opgang 'maakten in West-Eu-
lopa . 

Zij die gemeend hebben Vlaanderen te 
kunnen dienen in dit kanaal , begingen m.i. 
een zware politieke \ergiss.ing; misdadigers 
zijn zij niet. 

Men moet aanvaarden dat de demokrat ie 
zich verdedigt en xerdedigen moet tegen 
hen die voor haa r een wezenlijk aktucel ge
vaar ui tmaken. 

Niemand kan bewcicu dat liet « tast is
me » momenteel gevaarlijk is. 

Wi j zijn goed en wel ingemetseld in de 
westerse demokratische wereld en wij wor
den inderdaad bedreigd dooi het russisch 
imperialisme. 

\ ' andaa r dan ook dal in alle westerse lan
den amnestie verleend werd voor politieke 
kollaboratie met het fascisme en \'oor het 
xohintar iaat aan het oostfront. Ook België 
zou dat gemakkelijk kunnen doen en het 
\\ ellicht reeds lang gedaan hebben, w ant 
liet fascisme is dood en politici die nuch
tere mensen zijn, pas.seren er hun lijd niet 
mede op lijken te trappelen. 

Hel \ laams-nat ional isme echter is niet 
dood en de latere historici zullen konstate

ren dat zulks het enige valabele, maa r 
hoog:.St onzedelijke motief is waarom Bel
gië geen amnestie verleent. 

• EKONOMISCHE DECENTRALIZATIE 

nog meer 
brusselse 
voogdij ? 

(m. \ a n haegendoren) . H e i is bekend dat er 
een zekere malaise in regeringskringen 
heerst over de priori tei t of van de ekonomi-
s(he decentralizatie (door gewone wet mo
gelijk) of van de kul ture le au tonomie (voor 
dewelke volgens sommigen een grondwets
herziening zou nodig zijn). 

H e t is geen fabel dat de franssprekenden 
afwijzend staan tegenover de kul ture le au
tonomie, Hoe ger ing en onvolwaardig he t 
ook moge zijn betekent ieder stukje Vlaam
se kul ture le au tonomie een verlies van in
vloed voor het franse kul tuur imper ia l i sme. 

He t is wel een fabel dat het voor ons, 
Vlamingen, overbodig is baas in eigen huis 
te zijn, voor onze streekontwikkeling en 
ekonomische expansie. 

Ook op ekonomisch gebied hebben wij 
beslist zelfbestuur nodig. 

De kwestie ligt hem hier, dat de vorm 

van ekonomisch zelfbestuur die d e regering 
voorstelt, voor Wal lonië misschien een h u l p 
betekent en voor Vlaanderen gevaren in
h o u d t . 

H e t is een polit ieke zwakheid vanwege de 
Vlaamse C.V.P. en B.S.P. geweest, deze ge
varen niet in te zien. 

O p zich zelf aangewezen is Wallonië n a 
eenmaal minder aantrekkelijk voor n ieuwe 
industrievesfiging. 

De Walen zelf klagen er over dat h u n 
leidere vaardiger zijn met het woord d a n 
paraa t met substantiële organizatie. De 
Waalse Ekonomische R a a d kende een lan
ge winterslaap en behalve Le G r a n d Liège 
beschikt W^allonië niet in dezelfde mate als 
Vlaanderen over dinamische regionale wel
vaartsorganismen. Vandaa r d a t d e W a l e n 
alle h u l p van « d e regering > verwachten 
en van door de regering gespijsde regionale 
bureaux . 

In Vlaanderen ligt de s i tuat ie anders^ 
Vele streken zijn wel aantrekkeli jk voor 
n ieuwe ekonomische realizaties en (hoe 
onvolmaakt sommigen ook zijn) beschikf 
Vlaanderen over een aantal zelfstandige 
welvaartsorganismen. 

De verwezenlijking van het regeringsplan 
zou er dan ook k u n n e n o p neerkomen da§ 
er voor Wal lonië wel iets bereikt wordt (en 
da t ju ichen wij toe) , maa r da t integendeel 
de bestaande vlaamse welvaartsorganismen 
onder brusselse kont ro le geplaatst worderi 
i.p.v. zelfstandig initiatieven te kunnen ne
men. 

Dit betekent niet dat Vlaanderen zo m a a r 
dient overgeleverd aan de rizikos van het 
bui tenlandse grootkapital isme noch aan de 
rizikos van welk giootkapi ta l isme ook. 

H e t betekent wel da t ui ts lui tend het po-
litieke federalisme een ui tkomst biedt , om-
da t in di t geval iedere gemeenschap haa r e ü 
gen beleid aangepast uitst ippelt . En waar» 
achtig... dat zal in Vlaanderen dan ook geen 
konservatief-liberaal beleid zijn, voor zo
verre een volksnationalisme V.U. het mede 
voor he t zeggen heeft. 

H e t is kwaadwillig te veronderstellen da t 
zulk eigen aangepast beleid enige afbieuk 
zou doen aan grotere ekonomisch geïnte
greerde eenheden. 

• DE JONGSTE BEVORDERINGEN 

taalkaders 
in het 
leger 

(r. mattheyssens). Minister Poswick, telege. 
heid door mensen u i t zijn kabinet , had d e 
hervorming van het leger la ten u i tdokteren . 
Gekoppeld aan de mobil i tei t d ie goed xer-
pakt zat in de volmachtsbesluiten, zou da t 
neerkomen op een fopperij waarvan d« 
vlaamse beroepsmil i tairen vooral het slacht
offer zouden worden. Poswick h a d boven
dien als afscheidsgeschenk dichte d r o m m e n 
overwegend franstalige officieren voortijdig 
willen laten bevorderen. 

Minister Segers (wie wij de Vivario-loer 
nog steeds zwaar aanrekenen) bracht echter 
de moed o p om deze grove onregelmatig
heid, die de vlaamse achterstand aan de top 
sterk zou vergroot hebben, voorlopig recht 
te zetten. 

Gedeeltelijk echter, want Segers deed 4 
nederlandstal igen en 8 franstaligen tot ma
joor bevorderen. Spijts al het geblaat over 
d e par i te i t wordt he t onevenwicht nog ver
groot ten koste van de Vlamingen, die zich 
echter niet meer onbetu igd laten zoals voor
heen. De laatste tijd worden de redakties 
overvloedig bedacht met klachten en eisen 
van vlaamse officieren. 

H e t is duideli jk da t alleen grondige maat
regelen tot gezonde toes.tanden kunnen lei
den. Zelfs franstalige b laden geven reeds toe 
da t er in het leger 'n k o m m u n a u t a i r pro
bleem is, niet dus zomaar een taal- of 
bevorderingsprobleem. 

Ik zelf heb tijdens de bespreking van de 
begrot ing aangekondigd da t ik een wets
voorstel s t rekkend tot de inr icht ing van 
taalkaders zal indienen. Hierb i j wordt niet 
de par i te i t — d ie ook een fopperij is — 
maar he t evenwicht in he t kader bereikt, 
o p bazis van he t aantal vlaamse (ca. 60 t. h.)] 
en franstalige miliciens. 

ferdmand delmotte 
De iraalse ininiiler voor Streekbeleid maakt zo fel van zijn oren en ver-

filiuilst zo veel wind. d<il zijn vlaamse kollega Vleiick —• en hij niet alleen — er 
delih'jttig van wotdt. 

1)1 zijn ]ongste redei)oering zegde de opgewonden streekbeleider dat lii] de 
rerJitstreekse en bestendige woordvoerder van de waalse gebieden wil zijn. Dat 
is een heel voornemen en het is niet al ie vleiend voor zijn waalse kollega's in 
liet kabinet Eyskens die, Merlof op kop, door Delmotte ^pzij geschoven worden 
als zijnde minder bestendige of minder rechtstreekse woordvoerders van het ver
drukte Wallonië. We vragen ons af of het razend wallingantisme waarvan Del
motte blijk geeft niets te zien heeft met zijn herkomst. Hij is een Lessenaar — 
liij is trouwens burgemeester van de .steengroeven — en geneeskruidengemeente 
Les\e>i. Wie die linek van het land kent xueet dat ge namuelijks Geeraardsbergen 
hiiilfii jjl \>f ar zil Lessen al binnen : het stadje ligt dicht bij de taalgrens. Nu 
kennen wij uil de geschiedenis van de vlaamse beweging de hardnekkigheid van 
tnalgrensflaminganten; misschien vinden die wel-hnn tegenhangers enkele kilo
meter verder naar het zuiden, in een soort die xue totnogtoe niet leerden kennen 
maar die xuellicht toch bestaat : de taalgrenswallinganten. Hoe dun ook : Del
motte steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. 

Wie echter zou denken dat zo'n luidspreker ook een harde en onwrikbare 
vent moet zijn, komt bedrogen uit. Delmotte kan héél stilletjes zijn als het moet. 
Hij is trouwens vrij stilletjes in het parlement terechtgekomen : via de grillen 
van het opvolgerschap, in 1962. Op dat ogenblik hield de senaat zich bezig tnet 
de wetten op de ordehandhaving, die een staartje waren van de grote waalse 
xvinterstakmg in 1960-1961. Tijdens die staking xvas Delmotte een haantje de 
t\>orste geiueest en het viel dan ook te verwachten, dat hij tijdens de debatten 
flink van leer zou trekken tegen de « gendarmeriexvetten ». Delmotte gooide het 
echter ovei de liandige boeg en keurde de xvetlen \>p de ordehandhaving goed. 
'lien op tien en een biink xiooniif, zal de B.S.P.-top toen oxier hem geoordeeld 
hebben. 

Delmotte belAiort tot een stam xvaar juen sonalisl /s xiati vader op zoon. In 
dergelijke rechtlijnige families gaat de zoon — die toch ook zijn storm en drang 
moet meemaken, maar ongelukkig genoeg niet in opstand kan komen tegen de 
vorige generatie — wat meer op de uiterste vleugel staan dan de vader. Delmotte 
heeft een lijd lang aangepapt met de groep van « La Gauche ». En uiterst links 
zijn in hel arrondissement Zinnik, dat traditioneel al linkser staat dan bijvKior-
beeld Luik, xvil heel xvat zeggen. De linkse vlaag is overgewaaid met de jeugd en 
sinds het ogenblik dat Delmotte in het parlement zat xuas er niet veel meer van 
te merken. Hi] keerde « La Gauche » en het federalisme de rug toe en begon 

-braafjes in het partijspoor te draven. Nog eens tien op tien en een bank vooruit: 
Delmotte geraakte .stilletjesaan op de eerste rij. Dat bleek onder meer, toen hij 
het waals parlijkongres te Verviers mocht v\)orzitten. 

Des te merkwaardiger is de furie die tans in Delmotte is gevaren en die hem 
er toe brengt, een kruistocht te prediken onder het delmotto « priorité pour la 
Wallonië ». Een kruistocht iraarbij alles xvat voorgangers en xvapenmakkers reeds 
vroeger presteerden in het niet zinkt. 

Er zijn xioor deze waalse furie txvee verklariixgen. Ten eerste moet Delmotte 
— die in de jArlittek belandde via de gebruikelijke sindikale springplank — zich 
vreselijk onxiennig xioelen met naast zich zijn vlaamse kollega Vlerick die een 
prof is, een wetenscliapsman en ook als minister iemand die het bij nuchtere cij
fers houdt. Tegen zo'n formaat is Delmotte niet opgewassen en dus briest hij. 

Err ten txi'eede is heel de opbouw van de huidige regering, de hopeloze en 
orrrnogelijke formule xian hel unilarisme-mrl-hff" koppen, de direkte Vorzaak 
van konflikten en herrie. 

Het geschreeuw van Delmotte maakt inmiddels in Vlaanderen niet al te veel 
indruk. Er hebben zich al méér delmolten de xilengels verbrand door te lang 
^ond de xilam te draaien! 

dio Genes. 
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DE VOORBEREIDING ? 

De Vlaamse en de franstalige 
minis te r van Nationale Opvoe
ding hebben zich er akkoord 
Over verklaard dat aan he t 
franskofoon schooltje te Re-
mei sdaa l in de Voerstreek sub
sidies worden verleend, niet 
al leen voor he t zopas begon
nen schooljaar maar tevens — 
Hiet terugwerkende kracht — 
voor het schooljaar 1967-1968. 

Is deze toegeving aan de 
frankofone schreeuwers de 
voorbereiding van de door de 
reger ing voorgenomen statuut-
•wijziging voor de Voerstreek ? 

Wan t morgen reeds zal he t 
he ten : zie je wel, die Voer
s t reek m e t ' haa r f rans onder
wijs kan toch onmogelijk ge
woonweg bij Limburg blijven. 

ONDANKS DE MANEUVERS 
Ondanks al deze maneuvers 

^n pogingen om in de Voer
s t reek alles weer op losse 
ifchroeven t e zetten, blijkt 
iedere dag opnieuw dat de be
volking van de Voerstreek zélf 
** indien zij door de ophitsers 
gerust gelaten wordt — zich in 
L imburg en Vlaanderen thuis-
voelt. 

Onlangs verbleven meer dan 
zevenhonderd vlaams-brusselse 

kmderen gedurende een hele 
dag in de Voerstreek; he t Va
leer De Doncker-fonds had die 
reis ingelegd. Men moet zich 
even voorstellen wat voor een 
invazie die honderden kinde
ren in de kleine Voerdorpen 
betekenden Er is naar aanlei
ding van deze uitstap geen 
enkel incident geweest, geen 
enkel spoor van enige vijan
digheid. 

ZOT ZIJN DOET GEEN ZEER 
De Brusselaars van het slag 

«manifest der 29» laten geen 
gelegenheid voorbijgaan om 
het bewijs te leveren, hoe zot 
en hoe dorps in feite die hele 
hoofdstedelijke t amtam is. 

De socialistische onderteke
naars van het «manifest der 
29» eisen tans, dat er in Ka
mer en Senaat een «brusselse 
b a n k » zou worden geïnstal
leerd. Op deze bank zouden 
dan de verkozenen van het ar
rondissement Brussel — of al-
tans de frankofonen onder hen 
— naast mekaar plaats nemen. 

Het is eigenlijk spijtig dat er 
van dit zottekensvoorstel niets 
in huis komt. Want de «brus
selse b a n k » zou iedere bezoe
ker van het parlement in één 
oogopslag duidelijk maken, dat 
de Brusselse frankofonen 
slechts een pietlutt ig minder-

he t land, wier machthebbers 
de Vlamingen en de Vlaamse 
kui tuur zowat vogelvrij heb
ben verk laard! 

Wat een heerlijke tijden wa
ren toch de historische «jour-
nées de septembre», toen de 
Rogiers en andere franse huur
lingen de terugkeer van België 
naar «la mère-patr ie» nabij 
waanden. 

Simonet : drie plaatsen op brusselse bank. 

heidsgroepje zijn tussen de en slecht beschermde minder-
Vlamingen en de Walen. heid, zo zegde Outers, te mid-

En alle beklaagden bijeen op den van een pan-nederlandse 
één beschuldigdenbank : hoe zee. 
zouden we er op los kunnen En dat zegde die meneer in 
g a a n ! een stad, tevens hoofdstad van 

GELIJKHEID I 

Er zijn 44 betgische 
generaals, waarvan 
slechts 10 Vlamingen. 
Van de zopas bevorderde 
vijf kolonels van de land
macht zijn er 5 fransta-
ligen. 

Gelijkheid... in het jaar 
2.000 ? 

DE VERDRUKTEN 
Driehonderd Walen hebben 

verleden zondag te Brussel de 
«journées de septembre» ge
vierd. Aan de voet van he t 
standbeeld van Charles Rogier 
werden ze toegesproken door 
Lucien Outers, F.D.F.-volks-
vertegenwoordiger en sekreta-
r is van «Renovation Wallon-
ne ». Outers heeft met latijnse 
breedsprakerigheid een gruwe
lijk beeld opgehangen van het 
tr ieste lot der Walen in een 
België dat weerloos aan de 
Vlaamse horden is overgele
verd : een ineenschrompelende 

OPNIEUW MILJARDEN NAAR LUIK? 
De besprekingen tussen Cockerill-Ougrée-Providence en Espé-

rance-Longdoz over een gezondmaking van de staalnijverheid 
en (wellicht ?) over een eventuele fuzie waren nog maar 
nauwelijks begonnen, of er tekende zich in waalse sindikale en 
politieke kringen al een nieuw anti-vlaams offensief af. 

Langs allerlei kanalen werd 
h e t nieuws verspreid dat er 
n ie ts meer de samenwerking 
tussen de twee grote staalbe
dri jven in de weg staat, dat de 
beide maatschappijen het over 
de essentiële dingen eens zijn 
en dat er nog slechts één ding 
ontbreekt om de luikse staalin
dus t r ie gezond te maken : een 
financiële bijdrage van de 

staat. De bedragen die in dit 
verband genoemd worden, zijn 
astronomisch : het betreft eens 
te meer miljarden. 

Terwijl de ene (waalse) hand 
opnieuw uitgestoken werd om 
enkele miljarden te inkasseren, 
werd de andere tot vuist tegen 
de Vlamingen gebald : de waal
se pers zette een kampanje in 
tegen Sidmar. « Le Peuple » — 

en dat is het officiële P.S.B.-
orgaan! gaf te verstaan dat de 
Vlamingen zouden eisen, dat 
Sidmar te Zelzate eveneens 
steun en waarborgen zou kri j
gen. 

Sidmar heeft de Walen altijd 
dwars gezeten; zij hebben de 
Vlamingen nooit een eigen 
siderurgie gegund. De bedoe
ling van de huidige stemming
makeri j tegen he t kompleks t e 
Zelzate is nog al duidelijk. De 
Walen willen de miljarden 
voor de luikse metaalnijver
heid zonder dat Vlaanderen 
enige kompensatie zou kr i j 
gen : het oude éénrichtingsver
keer. 

Inmiddels dient de vraag ge
steld, waarvoor de miljarden 
eigenlijk zullen dienen. De 
Luikenaars maken er geen ge
heim van dat ze van de bespre
kingen tussen Cockerill-Ougrée 
en Espérance-Longdoz niet 
alleen een rationalizatie, maar 
ook een expansie verwachten. 
Er is sprake van nieuwe vesti
gingen te Tilleur en uitbreidin
gen te Chertal. 

Zo tekent zich de situatie 
duidelijker af : terwijl de Wa
len de Vlaamse arbeiders nog 
altijd geen Sidmar gunnen, 
eisen ze dat diezelfde vlaamse 
arbeiders mee hun duit in he t 
belastingszakje steken om in 
Wallonië niet alleen te rationa-
lizeren, maar nieuwe arbeids
gelegenheid te scheppen. De 
sanering van de metaalnijver
heid (die onbetwistbaar nodig 
is) wordt omgebogen tot een 
ideale gelegenheid om, buiten 
de normale kredietbestedingen 
in het raam van de streekeko-
nomie, miljarden naar nieuwe 
waalse bedrijven over te heve
len. 

STERRENETERS 
Mensen, le\ende wezens en dingen rondom zich kan men 

Ieren kennen door eigen waarneming en ervaring, ledere 
mens heeft zijn eigen ervaring, zijn eigen mogelijkheden 
tot kontakt. Niemand kan hem daarin vervangen : niemand 
anders, ik alleen, kan met mijn ogen een Rembrandt bekij
ken ; niemand anders, ik alleen, kan met mijn oren eea 
Brandenburgs Concerto van Bach beluisteren. Maar het is 
nu eenmaal zo dat mijn oren er niet waren toen Bach zelf 
zijn fuga's speelde, mijn ogen waren er niet om te zien wat 
Rembrandt in de laatste jaren van zijn leven zag toen hij 
zijn « Zelfportret » schilderde dat in Keulen bewaard wordt. 

Is eigen waarneming en ervaring en beleving onvervang
baar en énig in de echte zin van het woord, toch is heel wat 
waarneming en ervaring en beleving pas mogelijk doorheen 
andere mensen. Wij zien Rembrandt in zijn zelfportret zoals 
hij zichzelf zag, of ten minste zoals hij zichzelf als schep
pend kunstenaar wilde laten zien. Niet zoals wij hem zelf 
toen, terwijl hij aan het schilderen was, zouden gezien heb
ben. Rembrandt kon meer over zichzelf mededelen dan wij 
ooit zouden kunnen zien, maar wellicht verborg hij ook wel 
iets waarvan wij het bestaan niet eens kunnen vermoeden. 
Wie muziek kan beluisteren, hoort als het ware enigszins 
met de oren van de komponist. Wie al was het maar een foto 
kan bekijken, ziet met de ogen en met de technische moge
lijkheden van de fotograaf, met al zijn gevoeligheid of met 
al zijn banaliteit. Wie een verhaal lezen kan, raakt de er
varing en de verbeelding van de schrijver. De lezer treedt 
binnen in de wereld van de verteller. 

Een lange inleiding om te verklaren waarom een verhaal 
of een roman wel nooit de eigen ervaring vervangen kan, 
maar ze wel kan aanvullen, verruimen, verrijken. Wie niets 
anders weten of erkennen wil dan wat uit eigen ervaring 
voortkomt, is de gevangene van zichzelf. Is opgesloten in 
een heel kleine ruimte. 

« Les mangeurs d'étoiles » is een nog recente roman van 
een verder niet zo beroemde Roraain Gary. Hij verhaalt het 
leven van de eerste indiaanse prezident in een vage Midden, 
of Zuid-Amerikaanse republiek. De man gelooft in niets, 
tenzij in de macht van het kwaad, omdat het goede altijd 
mislukt. De intellektuelen, de elite gebruiken de naam « ster
reneter » (de scheldnaam voor de Indianen) als een beledi
ging tegen hem, om hem te kwetsen en te vernederen. Maar 
hij, de totaal ongekultiveerde, weet dat ook de intellektuelen 
zichzelf bedwelmen, al is het niet met mescal of met coca. 
« Zij bedwelmen zichzelf met allerlei mooie ideeèn die zij 
zich gevormd hebben over zichzelf en over hun talent, over 
de mensen en over hun macht, over wat zij hun beschaving 
noemen, over hun kultuurcentra. Zij bedwelmen zichzelf 
veel meer dan de Indianen, en ook zij kunnen hun bedwel-
mingsmiddelen niet meer missen en zij zien zichzelf in hun 
vizioenen als almachtig, als heersers van het heelal ». 

Enige zelfkennis is voldoende om zich aangesproken te 
voelen door deze vergelijking. Een groot geleerde,, psicho-
loog en socioloog, schreef een heel boek vol over de « skep-
tische generatie ». Bestaat die of komt die ? Wie weet dat ? 
Maar het veiligste teken, de humor, ontbreekt toch maar. 
Humor die dan bv. deze vorm krijgt : een tsjechisch kom-
munist landt in Peking en begint onmiddellijk zijn toe
spraak. Na één uur haalt hij even adem en de tolk vertaalt : 
Ping. Geweldig applaus. Hij herbegint voor een tweede uur. 
Vertaling : Ping hong. Weer geweldig applaus. Na het derde 
uur luidt de vertaling : Ping hong sjoeng. Oorverdovend 
applaus, minutenlang. De Tsjech vraagt dan toch beschei
den, hoe zijn redevoering zo bondig kon vertaald worden. 
En krijgt dan van de tolk het glimlachend beleefde ant
woord : Na het eerste uur heb ik gezegd « flauwekul » ; na 
het tweede uur : « nog flauwekul > ; na het derde uur : 
« einde van flauwekul ». 

Het behoort tot de noodzakelijke beveiliging van ons 
leven, niet te verdrinken in de vloed van lege woorden die 
de sterreneters over ons uitspuwen, 

NEMHOD. 
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DE ZESDE PLAATS 

Op een internationale konfe-
rent ie over verdovende midde
len werd door een belgische 
Wetenschapsman, dr. Gaston 
Varenne, verklaard dat België 
de zesde plaats in de wereld 
bekleed voor wat het gebruik 
Van verdovende middelen be
treft. 

Een weinig benijdenswaardi
ge eer, vooral als men weet dat 
België hoofdzakelijk voorafge
gaan wordt door landen waar 
het gebruik van verdovende 
middelen een kwalijke, maar 
nauwelijks verborgen traditie 
is 

Dr Varenne zegde dat onze 
wetgeving en het gemak waar
mee men zich in ons land ver
dovende middelen kan aan
schaffen de hoofdoorzaken zijn 
van het feit, dat België die 
weinig benijdenswaardige zes
de plaats heett veroverd. 

We hebben een paar weken 
geleden in ons blad het zoveel
ste drama van de verslaafdheid 
in antwerpse zgn. artistieke 
milieu's uitvoerig behandeld. 

Er is hier een méér dan drin
gend probleem, waarover de 
wetgever zich moet buigen. En 
wat wellicht nog noodzakelij
ker is : pers en massamedia 
moeten verzaken aan het ramp
zalig snobisme dat er vaak toe 
leidt, het gebruik van verdo
vende middelen oni-echtstreeks 
goed te praten of te laten res
sorteren onder de «persoon
lijke vrijheid » 

KIP, MET TWEE VLEUGELS 
Op zijn perskonferentie tij

dens dewelke hij vooral zijn 
onvergankelijke liefde voor de 
P.V.V. beleed, heeft de C.V.P.-
voorzitter ook een paar woor
den gezegd over de verhoudin

gen tussen Vlamingen en Wa
len in zijn partij . 

De «dis tanciërmg» (zo 
noemde Houben het) die in de 
verkiezingstijd de vlaamse en 
de waalse C.V.P. er toe bracht 
om ieder met een eigen pro
gramma op te komen, behoort 
volledig tot het verleden Hou
ben zélf had trouwens gedu
rende de hele tijd van de « dis-
tanciër ing» gezorgd voor na
tionaal kontakt. En vandaag 
zetelen de beide vleugels weer 
braafjes naast mekaar in he t 
nieuw nationaal parti jbureau, 
tot grote tevredenheid van uni-
tarist Houben. 

Als wij in de verkiezingspe
riode beweerden dat heel het 
zogenaamd onafhankelijk ge
doe van C.V.P. en P.S.C, slechts 
boerenbedrog was, dan haalden 
wij ons de banbliksems van de 
Vlaamse C.V.P.-er'- op het 

Eerste spektakulair gevolg van de « kontesta^ie» in mei-Juni Jongstleden aan de biusselse 
universiteit : een nieuwe rektor werd bij geheime stemming aangeduid. 

hoofd : zij waren immers een 
«onafhankeli jke» parti] die 
soeverein over programma. 

DE AMNESTIE-MEETING 
Als de voortekenen niet bedriegen, dan wordt de 

amnestie - meeting op 27 oktober a.s. in de antwerpse 
Majestic een groot sukses. 

Tot het komitee van aanbeveling traden reeds heel 
wat persoonlijkheden uit de politieke wereld en uit de 
a-politieke kultuurbewegingen toe : Valeer Portier van 
het A.N.Z., Jozef van Overstraelen van VTB-VAB, 
ir. Marriman van K.V.I.V., de abt van Tongerlo prelaat 
Boel, mw Dosfel; naast V.U.-parlementairen ook reeds 
een paar C.V.P.-volksvertegenwoordigers: 

In tal van steden en gemeenten worden vóór 21 
oktober nog inleidende vergaderingen en spreekbeurten 
georganizeerd. De meeting in de Majestic, waarop o.rn. 
prof. Walter Opsomer het woord zal voeren, wordt dan 
de inzet van een volgehouden amnestie-kampanje over 
heel Vlaanderen. 

Tal van verenigingen — onder de belangn]kste o.m. 
V.O.S., K.V.H.V. en Vlaams-nationale Politieke Gevange
nen en Weerstanders — zegden reeds hun medewerking 
toe. 

taktiek en strategie kon beslis
sen. 

Houben heeft nu zélf duide
lijk gemaakt wat voor een hui
chelarij dat was. 

AMERIKAAN BOUWT OTTIGNIES 
Louvain-Fran^ais heeft er 

een befaamd amerikaans archi-
tekt bijgehaald om de nieuwe 
campus van Ottignies te laten 
bouwen. 

Dat heeft ons verwonderd. 
We zijn altijd zo do'^rdrongen 
geweest van de universel» uit
stralingskracht van Louvain-
Frangais. dat we ons niet kon
den voorstellen dat er ook nog 
elders in de wereld ergens een 
knappe kop zou huizen En de 
wereldwijde faam van Lou-
vain-Francais deed on.s zonder 
meer aanvaarden dat een on
overtroffen ingenieur-archi-
tekt, met een diploma van Lou-
vain op zak. de karwei te Otti
gnies onder het bewonderend 
handgeklap van alle de<^kundi-
gen zou hebben opgeknapt. 

TAALKADERS 

De overtuiging dat de oplos
sing voor de taalmizerie in het 
leger uiteindelijk maar kan ge
vonden worden in het invoeren 
van taalkaders, begint haar 
weg te gaan ; de vlaamst pers 
hamert steeds vaker op deze 
nagel en in de kringen van 
Vlaamse officieren is een meer
derheid er voor gewonnen. -

Er weze aan herinnerd dat de 
vlaan.se C.V.P. en B S P reeds 
herhaaldelijk een man op 
Landsverdedigim hadden : 
Moyersoen. Spinoy. De Boodt, 
Segers .. Onder hen was alvast 
De Biodt voorstander van het 
invoeren van taalkaders. 

Er is nooit iets van gekomen 
en als eroep hebben de Vlaam
se C.V.P. en B S P zich nooit 
a-hter deze vlaatnse eis gesteld. 

Mi,«schien gaan zij er nu bin
nen afzienbare tijd toch achter 
staan '' Want, ziet u. « leiders » 
moeten hun volgelingen ach-
ternahollen .. 

V.y.-WETSVOORSTEL 

UNIVERSITEIT EN WETENSCHAP 
Verleden donderdag werd in een hotel van 

liet Brussels stadscentrum door de Volksunie 
aan de pers het wetsontwerp Coppieters-Van 
Haegendoren-Baert betreffende het universi
tair onderwijs en het wetenschapsbeleid voor-
gesteld. 

Dit wetsvoorstel is een belangrijk moment 
in de aktiviteit van de Volksunie die in de 
zo ingewikkelde en omstreden materie van 
universitair onderwijs en wetenschapsbeleid 
een duidelijk standpunt inneemt, een kader-
wet voorstelt en zodoende eens te meer het 
bewijs levert dat ze klaar staat met pozï-
tieve en konkrete plannen om haar opvat
tingen en haar programma om te zetten in 
verwezenlijkingen 

Sedert jaren heersen in het land onbeha
gen en onrust over de universiteiten (het 
wetenschappelijk onderwijs) en het weten
schappelijk onderzoek. 

Het feit dat niet alleen de rechtstreeks be
trokkenen maar de brede lagen van de be
volking zich om deze problemen bekomme
ren, bew îjst dat het vlaamse volk een vol-
Wassen natie wordt Het gaat ons allen aan! 

Ook de arbeider, boer en zelfstandige we
ten, dat hun ekonomische welvaart, hun so
ciale welstand en hun kulturele ontplooiing 
in de toekomst grotendeels zullen bepaald 
Worden door het hoger ontwikkelingspeil. 

Zonder degelijk wetenschappelijk onder
zoek en voortreffelijke ingenieurs worden 
liet werk van de arbeider en boer of de ne
ring van de middenstanders niet rendabel 

Het gaat ons allen en onze volksgezond-
tieid aan, dat de universiteiten bekwame 
Virlsen vormen 

Het gaat ons allen aan dat de leraars van 
•nze kinderen bekwame leerkrachten zijn 

Het gaat de gehele maatschappij aan dat 

ons volk over deskundige ekonomisten, so
ciologen en rechtskundigen beschikt. 

Opeenvolgende belgische regeringen heb
ben dit vraagstuk nutteloos laten verrotten, 
omdat zij het inzicht misten toekomstgericht 
te denken en te handelen en niet de moed 
hadden o* de te scheppen onder de soms te-
genstrijdi' belangen 

De oui^aak van de heersende wanorde is 
te zoeken m het feit dat de regeringen, vaak 
onder de mom van levensbeschouwelijke te
genstellingen, van de universitaire problema
tiek een kwestie van politieke koehandel on
der de traditionele partijen hebben gemaakt. 

Als volksnationale en jonge groeiende par
tij beschouw^t de Volksunie het als h**« taak, 
de ŵ eg aan te w îjzen die aangegeven wordt 
door het volksnationaal algenneen welzijn. 

Het ware voor de V.U. misschien gemak
kelijker geweest, zich op de vlakte te hou
den in een negatieve oppozitie. Daar waar 
de verantwoordelijke regeerders tot heden 
de moed misten om boven alle partikuliere 
belangen de weg te zoeken naar het alge
meen volksbelang, meende de Volksunie 
zulks wél aan te kunnen. 

In opdracht van de kamer- en senaatsfrak-
ties hebben kamerlid Coppieters en de se
natoren Baert en van Haegendoren dan ook 
een voorstel van w êt uitgew^erkt over het 
wetenschappelijk onderw^ijs en wetenschap
pelijk onderzoek. 

Gelet op de verwarde toestand in dewelke 
het vraagstuk verzand geraakte en de steeds 
(snellere vernieuwing die zich opdringt is het 
aangewezen, een kaderwet tot stand te bren
gen 

In een kadei-wet worden niet alle probla 
men in bijzonderheden opgelost De moge
lijkheid tot groei en aanpassing w^ordt open

gelaten, maar de kanalen in dewelke er zal 
dienen gevaren, worden nauwKeurig bepaald 
Aanvullende wetten en besluiten zullen zo
doende niet beïnvloed worden door allerlei 
touwtrekkerij maar in het kader van vaste 
principes worden getroffen 

Eerst en vooral dient uitgegaan van een 
konsekwente kulturele autonomie, van kul-
tureel federalisme 

in het kader van een aantal algemene 
maatregelen geldend voor het gehele land 
(en weldra voor de gehele EEG), moet ie
dere gemeenschap én op het gebied van de 
financiering én op het gebied van de be
sluitvorming over een rechtvaardige autono-
n>ie beschikken. 

De vlaamse gemeenschap moet, aangepast 
aan de bevolkingsverhoudingen, over de 
geldmiddelen beschikken die haar toelaten 
haar achterstand op te halen. 

De homogeniteit e*n de integriteit van 
Vlaanderen en Wallonië moeten onvoor^vaar-
delijk worden geëerbiedigd evenals de ge
lijke aanwezigheid van Vlamingen en frans-
sprekenden te Brussel 

Wat men de « universitaire expansie » 
noemt dient planmatig worden ter hand ge
nomen Bij deze planning moeten alle be
trokkenen de inspraak hebben die hun toe
komt : hoogleraren, vorsers, studenten, me* 
de werk er». 

De uiteindelijke besluitvornning moet ech
ter berusten bïj de vertegenw^oordigers van 
de gemeenschap omdat de arbeidende ge
meenschap uiteindelijk de opdrachtgever is, 
de verbruiker en de betaler 

Aan haar volksvertegenw^oordiging moet 
de gemeenschap rekenschap kunnen vragen. 

Hoezeer ook een aantal onder ons ge
hecht zijn aan de idee van een werkelijk 
pluralistisch wetenschappelijk onderw^ijs, in 
de toekomst dient in de huidige situatie de 
levensbeschouwelijke vrijheid van de vrije 
universiteiten gew^aarborgd 

Deze vrijheid mag echter niet tot voor 
wendsel dienen om zich ordeloze vrijheden 
te permitteren die niets te maken hebben 
met levensbeschouwing. 

Wat betreft de' erkenning van instellingen, 
titels en graden en het toezicht op de beste
ding van *8 lands middelen is staatstoezicht 
aangewezen 

Wat betreft noodzakelijke aanpassing en 

mogelijkheden tot vernieuwing moeten de in
stellingen over een voldoende zelfstandigheid 
beschikken 

Voor en boven alles moet de universitaire 
expansie langs demokratische wegen geleid. 

De demokratizering van het universiteits
wezen en van het wetenschappelijk onder
zoek is onze primordiale eis. 

De kaderwet moet het mogelijk maken 
dat de instellingen hun programma en me
toden grondig vernieuwen Op dit gebied is 
een zekere konkurrentie heilzaam. 

Zowel op hel hoogste vlak van het advies 
in hoge raden als in iedere instelling stelt de 
kaderwet het principe voorop van recht op 
mformatie en inspraak van de demokratisch 
gekozenen van het docerend personeel, het 
wetenschappelijk personeel en-van de studen-
ten Door globaal aan de vlaamse gemeen
schap de geldmiddelen toe te kennen die haar 
demografisch toekomen, moeten zelfstandige 
vlaamse gezagsorganen het mogelijk maken 
dat iedere vlaamse jongen of meisje volgens 
aanleg en verdiensten kan studeren en zich 
aan wetenschappelijk werk wijden. 

Voor afgestudeerden van het niet-univer-
sitair hoger onderwijs moet de weg open ge
maakt tol het verwerven van universitaire 
diplomas 

Het voorstel van kaderwei van de Volks
unie is geen partij-voorstel, maar een natio
naal voorstel Het is het rezultaat van een 
brede informatie en van een grondige stu
die 

Als dusdanig biedt deze kaderwet het ge
wenste uitgangspunt om de vele technische 
bijzonderheden en de verdere vernieuwing 
en groei door aanvullende wetten en beslui
ten te regelen. 

Indien dit voorstel — ongetwijfeld nog vat
baar voor aanvulling en verbetering — als 
bazis tot bespreking aanvaard wordt, is de 
hoop -lewettigd dat wij binnen afzienbare 
tijd op europees peil er bekwaam zullen toe 
zijn, een waardig deelgenoot te worden van 
de volkengemeenschap 

We zullen m een volgend nummer van 
Wij ? deze kaderwet, haar toelichting en 

naar teksten, nog verder bespreken. Er ver
schijnt overigens binnen zeer korte termijn 
een brochure met een omstandige inleiding 
en de integrale teksten 

http://vlaan.se
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HET 
LEGER 

Er is zopas in het leger 
door de vereniging van be
roepsofficieren een opinie
peiling verricht, waarvan de 
uitslagen uiterst merkwaar
dig zijn. 

Een meerderheid van de 
Vlaamse officieren — nl. 
51 % — 15 van mening dat 
er taalkaders moeten inge
voerd worden in het leger. 
Bij de Waalse officieren is 
er daarentegen een zeer 
grote meerderheid tevre
den met de huidige gang 
van zaken op taalgebied; 
slechts 28 % houdt het er 
bij, dat er taalkaders zou
den moeten ingericht wor
den. 

Dat de opvattingen van 
de Vlaamse en van de waal-
se officieren terzake sterk 
uiteenlopen, zal wel nie
mand verbazen. De franko-
fonen zijn best tevreden 
met de huidige situatie, die 
hen in lengte van jaren 
niets dan voordelen heeft 
opgebracht. 

Voor de vlaamse officie
ren liggen de zaken natuur
lijk helemaal anders. Een 
meerderheid onder hen is 
tot de overtuiging gerijpt, 
dat het met de huidige 
slenter nog zal duren tot na 
sint jutteniis vooraleer er 
van enige gelijkberechtiging 
en van gelijkheid aan ie 
top sprake kan zijn. 

We geven graag toe dat 
we verrast werden door het 
feit dat een meerderheid 
onder hen gewonnen blijkt 
te zijn voor het invoeren 
van taalkaders. Deze oplos
sing — de enige juiste en 
billijke trouwens — werd 
in de Wetstraat totnogtoe 
alleen verdedigd door de 
Volksunie en door een paar 
zeldzame C.V.P.-ers. Dat ze 
reeds gemeengoed is ge
worden bij een meerder
heid van de naaste betrok
kenen zelf, toont eens te 
meer aan hoe vlug de din
gen in ons land evolueren 
en wat voor een stevige 
wortels de vlaamse bewe
ging heeft bij de brede 
vlaamse opinie, ook en zelfs 
in het leger. 

DE ff KLEINE INCIVIEKEN » 
Minister De Saeger is enkele 

dagen geleden na een spreek
beurt te Mechelen zo goedgun
stig geweest, enkele door het 
publiek gestelde vragen gena-
diglijk te beantwoorden. 

Zo heeft De Saeger gezegd 
dat de huidige regeringsver
klaring geen enkele overeen
komst bevat die er op gericht 
is, het lot der zgn. «kle ine 
incivieken» te verzachten. 
Nochtans, voegde de minister 
er aan toe, is hij persoonlijk 
voorstander van dergelijke 
maatregelen en zou de C.V.P. 
e r zich niet tegen verzetten 
indien iemand een initiatief in 
die r ichting nam 

De Saeger heeft er niet aan 
toegevoegd dat tijdens de vori
ge regering de C.V.P. — en h i j 
zelf inbegrepen — de maatre
gelen ten bate van de « kleine 
incivieken» heeft laten vallen 
als een baksteen en dat, de hele 
vlaamse C.V.P. de door de 
Volksunie terzake ingediende 
amendementen heeft gekel
derd. 

We zullen de heer De Saeger 
en de vlaamse C.V.P. de kans 
geven, de verklar ing van Me

chelen te toetsen aan de wer
kelijkheid : de Volksunie zal 
voor teksten zorgen en de he
ren in het par lement voor hun 
verantwoordelijkheid stellen. 

WAAROM ALLEEN PARISIS ? 
Dit weekend werden in 

Egypte grote feesten georgani-
zeerd bij gelegenheid van de 
inwijding van de Aboe Simbel-
tempel op zijn nieuwe vesti-
ging-splaats. Zoals men weet is 
de verplaatsing van deze tem
pel het gevolg van de bouw 
van de Aswandam : de plaats 
waar hij vroeger stond, wordt 
tans door het Nijlwater over
spoeld. 

De verhuis van Aboe Simbel 
is een t i tanenkarwei geweest, 
waarbij Egypte dankbaar ge-^ 
bruik heeft gemaakt van de 
technische en financiële hulp 
van heel wat landen. Ook Bel
gië heeft zijn duit in het zakje 
gedaan en zo behoort de mi
nister van Frans Kuituur, Par i -
sis, onder de genodigden bij de 
feesten. 

We vragen ons af : waarom 
hij alleen ? De inspanning voor 
Aboe Simbel is toch niet een 

louter Waalse aangelegenheid 
geweest ? We gunnen Frans 
van Mechelen nou wel niet pre
cies om de haverklap een bui
tenlandse reis. Maar we gun

nen Parisis nog véél minder, 
dat hij in het buitenland de 
legende van het louter uit 
franstaligen bestaande België 
gaat bestendigen. 

JEUGD EN POLITIEK 
Vanwege de Kamer- en Senaatsfrakties van de Volksunie 

werd door senator M. van Haegendoren een voorstel van wet 
ingediend, waarbij de kiesgerechtigde leeftijd voor de gemeente
verkiezingen van 21 op 18 jaar wordt gebracht en waarbij 
militairen onder de wapens in hun gemeente mogen kiezen. De 
Volksunie komt alzo tegemoet aan de eenparige wensen van alle 
jongerenorganizaties. 

De jongste jaren was er een 
groeiende belangstelling vóór 
het politieke leven waar te ne
men bij de jeugd. Van verschil
lende zijden, nl. door een aan
tal belangrijke jongerenorga
nizaties, werd reeds aange
drongen op een verlaging van 
de leeftijdsgrens van de kie
zers. 

De gemeente is de gemeen
schap die het dichtst bij de be
volking staat. Het ware daar
om wenselijk, om te beginnen 
de jongeren als kiezers te be
t rekken bij het openbaar leven 
van hun eigen gemeente. 

Het bezwaar dat slechts op 
21-jarige leeftijd de burger
lijke meerderjarigheid wordt 
bereikt, kan niet worden inge

roepen. In een aantal gevallen 
(b.v. dienstplicht, het betalen 
van belastingen) worden 18-ja-
rigên persoonlijk vèrahtwoor-
delijk geacht. 

Het ware gewenst dat ook 
onze soldaten aan de gemeen
teverkiezingen zouden deelne
men. De hiertoe te volgen pro
cedure dient bepaald hetzij 
door het verlenen van verlof 
hetzij door het organizeren 
van de kiesverrichtingen in de 
garnizoenplaatsen. 

Dit wetsvoorstel, dat een 
vroeger initiatief van onze Ka-
merfratie herneemt, is slechts 
een eerste stap in de richting 
van de inschakeling der jonge
ren in het politiek leven. 

Deze week werd te BrasscJiaat de nieuwe gevechtswagen van de rijkswacht aan de pers voorge
steld. Het is een ding met een levensgroot kanon; er wordt ons nogal nadrukkelijk verzekerd 
dat het « alleen in oorlogstijd » zal gebruikt worden. En niet bijvoorbeeld om de federalisten in 
de prak te schieten. Alhoewel... met hardleerse unitaristen aan de landslelding kan je nooit 

weten.„ 

V.U. PROVINCIERAADSLEDEN 
BLIEZEN VERZAMELING 

Op 21 september werd een der laatste vergaderingen in hel 
oude sekretariaat op de Lemonnierlaan gehouden door h6( 
Vlaams-nationaal Studiecentrum voor Provincie- en Gemeea-
temandatarissen. 

De 65 provincieraadsleden die de V.U. in de 5 vlaamse pro
vincies telt, waren opgeroepen tot kontaktname en gedachten-
wisseling over taktiek en techniek in de provinciale raden. 

De grote meerderheid had gevolg gegeven aan deze oproep 
en zo kon een glunderende voorzitter v. h. Centrum, de heel 
J. Verniers, een volle zaal verwelkomen waarin ook senatoi 
Persyn werd opgemerkt. 

In zijn welkomwoord wees mr Verniers op de plicht die h d 
Studiecentrum heett, zich voor te bereiden op de poliieke rea-
liteit van morgen (en dan voornamelijk op de gemeenteraads
verkiezingen van 1970). 

De vijf fraktievoorzitters stelden daarna hun leden voor. 
Voor Antwerpen werd dat met droge humor gedaan door Her. 
man Wagemans, voor Brabant door Frans Van Droogenbroeck 
die de zeer bijzondere toestanden in deze tweetalige raad in 
het licht stelde en herinnerde aan de tijd toen slechts 2 V.U.-
raadsleden in Brabant zetelden (nu 7). Een dinamische dr. 
Rik Van de Kerckhove stelde zijn mannen van Limburg voor 
(« verkenners » noemde hij ze voorlopig nog), terwijl Oost-
Vlaanderen, met ervaring en trots werd aan de man gebracht 
door Omer Vandekerckhove. Guido Van In deed het tenslotte 
op de hem eigen wijze voor West-Vlaanderen, waar de V.U. 
het jongste (en tegelijkertijd zwaarste) raadslid heeft. 

In een zeer kameraadschappelijke sfeer werd vervolgens de 
bespreking aangevat van een vragenlijst die aan de aanwezigen 
was toegezonden en die verschillende praktische punten bevat
te over de werking van de partij in de provincies. 

De gedachtenwisseling die hiermede gepaard ging, werd 
door de mandatarissen zeer op prijs gesteld en gaf aanleiding 
tot konkrete voorstellen en praktische suggesties die zeker hua 
nut zullen opleveren in de toekomst. 

Opvallend was voor iedereen de grote verschillen in werk-
metode die de verscheidene provinciebesturen volgden. Een 
groot punt van overeenkomst : de V.U. wordt overal zoveel als 
maar mogelijk is geweerd uit mandaten die financieel opbren
gen, terwijl in het bureau van de provinciale raden overal 
slechts één V.U.-raa(;lsIid werd opgenomen, niettegenstaande 
de partij dikwijls inatematisch recht heeft op 2 mandaten. 

Na de koffie verscheen partijvoorzitter Frans Van der Eist 
op het appel om een aandachtig beluisterde toespraak te hou
den. Mr Van der Eist zei niet te geloven in een decentralizatie 
en er een maneuver in te zien tegen het federalisme. Wij mo
gen echter niet uit het oog verliezen dat in een unitair geble
ven staat de grote beslissingen steeds te Brussel zullen vallen, 
en dat Vlaanderen een struktuur nodig heeft die gans onze 
volksgemeenschap moet omvatten. 

Vlaanderen moet een gemeenschapsbewustzijn hebben : de 
welvaart van onze provincies is verbonden met het geheel. Deze 
provincies zijn trouwens van recente datum en mogen niet ver
ward worden met de historische delen van de Zuidelijke Neder
landen. 

Deze bedenkingen nemen natuurlijk niet weg, vervolgde de 
algemene voorzitter, dat de V.U.-raadsleden een zeer belang, 
rijke taak hebben te vervullen in de provinciale raden. Zij 
staan immers dicht bij de mensen en kunnen er (evenals de 
gemeentemandatarissen) veel toe bijdragen van de V.l^ een 
echte volkspartij te maken. 

Wij staan dichter bij het federalisme dan we denken ; eens 
dat er een begin werd gemaakt met de verwezenlijking van 
autonomie kan alles vlug gaan. Volksvertegenwoordiger Van 
der Eist vroeg zich af welke rol de provincies in een federale 
staat zouden spelen ? In het ontwerp van federale grondwet 
werd aan hun statuut niet geraakt. Persoonlijk twijfelt hij 
echter aan hun nut : er zou immers reeds een vlaams parle
ment zijn, met daarboven het federaal parlement. 

In het laatste deel van zijn rede deed Van der Eist een drin
gende oproep : de V.U. heeft het vlaams-nationalisme opnieuw 
leven en kracht gegeven. Wij moeten ons tans beraden over 
taktiek en strategie : oppozitie of greep naar de macht ? En 
dan geen macht als doel op zichzelf, maar als middel tot ver
wezenlijking van ons programma. 

Het grote onderscheid tussen de vlaams-nationale partij en 
de andere is, dat wij weten waar naartoe terwijl bij de tradi
tionele partijen de grootste verwarring heerst. Dit moet ons 
zelfvertrouwen geven om onze rol te spelen in en na het fede
ralisme. 

Van der Eist wenste de provincieraadsleden van de V.U. 
geluk met het voorbeeldige werk dat zij verrichten. Hij wenste 
tevens een grote samenhang tussen de politieke mandatarissen 
en de partij. De eersten zijn immers de schakel tussen partij 
en kiezerskorps en moeten dit vertegenwoordigen ook in par
tij kaders en besturen. 

In zijn toegejuicht slot wees de partijvoorzitter op de nood
zaak voor de V.U., als een gesloten blok verder vooruit te gaan. 

Vervolgens werd de bespreking verder gezet met een over
zicht door de fraktieleiders van de werking, waarbij o.m. grote 
aandacht werd besteed aan de behandeling van de begroting 
en aan de subsidiepolitiek t.a.v. vlaamse organizaties. 

Tevens werd besloten dat in alle provincies de V.U. in okto
ber een wens zal neerleggen waarin de regering gevraagd 
wordt onverwijld amnestie te verlenen in België, 25 jaar na de 
oorlog en 10 jaar na de afkondiging van de Rechten van de 
Mens. Er zal getracht worden, de steun te bekomen van de an
dere frakties. 

Jan Verniers moest de drukke gedachtenwisselingen stopzet
ten wegens de gevorderde tijd en formuleerde de voornaamste 
praktische besluiten uit de besprekingen. Hij vroeg nauwer 
kontakt met het centrum en kondigde verdere kontaktdagen 
voor de provincieraadsleden aan, na het sukses van deze eerste 
proef. 

Een motie werd tenslotte goedgekeurd, waarin de provincie
raadsleden van de V.U. hun vaste wil uitdrukken te ijveren 
voor het zelfbeschikkingsrecht van het vlaamse volk door fede
ralisme, en waarschuwen tegen elke decentralizatie die dit 
federalisme zou willen vervangen. 

Het bestuur van het Centrum, en in het bijzonder voorzitter 
Verniers en de ijverige sekretaris Jef Torfs, mag zich gelukkig 
achten dergelijk initiatief genomen te hebben. De Vü-werking 
in de provinciale raden zal er wel bij varen l 



DIALOOG 

MET DE 

WALEN ? 
Zeer dikwijls wordt de vraag gesteld, waarom er 

van vlaams-nationale zijde geen gesprek met de 

federalistisch-gezinde Walen wordt aangeknoopt. 

Alhoewel deze vraag in meer dan één geval alles 

behalve eerlijk is bedoeld, kan niet worden ont

kend dat zij zin en betekenis heeft. 

Moesten vlaamse en waalse federalisten tot een 

overeenkomst kunnen komen, dan zou de strijd 

legen de unitaire staat vrij vlug met sukses wor

den bekroond. 

Een gemeenschappeüjk federalistisch front zou im

mers het geloof in de unitaire staat een aardige 

deuk toebrengen. Bovendien is het zo, dat met 

vereende krachten vee! sneller rezultaten kunnen 

worden bekomen. Zoals op zovele andere terreinen 

geldt ook hier het aloude — om anti-vlaamse mo

tieven misbruikt — devies « eendracht maakt 

macht! ». 

0]3 !,") Icbriiari io))!>silcdcn publi teenlc de Volks
unie een « Manifest aan het waalse volk ». De ilot-
passLis \an dit nianilest luidde als volgt : 

<( Het is onye opdracht een \oorbeeld te ge\en aan 
Europa en de ueg te wijzen naar de opbouw van 
een demokratisch. federaal Europa, vrij van ieder 
imperialisme /.o kuttureel als ekonomisch. 

« Wij kunnen dit voorbeeld ge\en door de uni
taire staaisstruktuur en het verouderd staatsnatio-
nalisme over boord ie gooien en een federale staat 
in de plaats te stellen, die in een demokratisthe 
geest zal aangepast zijn aan de diepe werkelijkheid 
van het bestaan van twee gemeenschappen, die al-
leiiei verlangen naar een ruime autonomie. 

<< Alleen dan zal het ons gegeven zijn in vrede ie 
k s e n . in een geest \ an wedei/ijds respekt. 

<i Hel IS in deze geest en met deze overwegingen 
dat wij ons veroorloven deze oproep tot de Walen 
te richten, in de hoop meer begrip te wekken voor 
hei Standpunt van de Volksunie en een gemeen
st happelijke aktie te bevorderen van allen die, in 
Wallonië en in Vlaanderen, veilangen naar een 
vreedzaam samenleven in vrijl'eid door het fede
ralisme 1). 

O p dit manliest weid van waaks-tedeialistische 
zilde niet gereageerd, behalve door « Combat », 
het blad van de Mouvement Populaire Wallon. Dat 
de/e enige reaktie bovendien allesbehalve pozitief 
was. blijkt overduidelijk uit het hiernavolgend ci
taat • 

(I \ eet appel au peuple Wallon des auteurs du 
slogan « Walen builen » nous, fédéralistes Wal-
lons, répondons par un non catégorique. D'abord, 
parce que nous ne sommes pas des racistes et des 
nationalistes comme irop de dirigeants de la Volks
unie. Ensuite, parceque, pour nous, la region bru-
xelloise est ime entité ou Ie droit des peuples a dis
poser d'eux-mcmes doit pouvoir s'exercer démocra-
tiquement. 

« Enfin, parce que nous n 'entendons pas, face k 
cette manoeuvre électorialiste, faire Ie jeu des gens 
qui ne cessent dans les faits de combattre les Wal-
lons, que ce soit a propos des Fourons, de l'admi-
nistration de l 'Etat au de la reparti t ion des bud
gets et qui , en outre, visent a reconstituer, au tra
vers de Benelux, les Pays-Bas d'avant 1830, dont la 
Wallonië ne serait qu 'une colonic. \ i ic réduite au 
róle de zone verte. 

« Pour se sauver, les Wallons complent d'abord 
sur eux-mêmes et ensuite sur leur alliance avec les 
forces véritablement progressistes, non seulement de 
Briixelles et des Flandres, mais aussi de l 'Europe et 
du monde. lis n 'ont aucun besoin de la Volksunie 
et de ses annexes, telles les troupes de choc du 
Vlaamse Militanten Orde de Wim Maes, dans les-
quelles ils ne voient qu 'une brusque resurgence des 
V.N.V. et autres cohortes brunatres ». (1) 

Bij dit alles rijst de vraag waarom de bereidheid 
tot dialoog van vlaamse zijde wel en van waakse zij
de niet aanwezig is. M.i. moet het antwoord op de
ze vraag gezocht worden in het feit dal wij gans an
ders staan tegenover de Walen clan /ij tegenover 
ons. 

De Vlaming vindt het heel gewoon d.it de Waal 
er naar streeft zijn eigenheid te bewaren, o.m. door 
het behoud van de taalkundige homogeniteit van 
het door hem bewoonde gebied. Wanneer de Vla
ming in Wallonië komt, dan vraagt hij nooit dat 
hij in het Nederlands zou worden te woord gestaan. 
De franse kui tuur is voor hem geen minderwaardig 
iets. Dikwijls weet hij er zelfs veel belangstelling 
voor op te brengen. En nooit ergert hij er zich aan, 
dat de Walen nauwe kulturele kontakten met 
Frankrijk onderhouden. 

De Vlaming heeft altijd begrip gehad voor de so-
riaal-ekonomische problematiek van de waalse ge
westen. Hij vindt het heel normaal dat de Walen 
in het geweer komen voor de verdediging van hini 
stoffelijke belangen. En wanneer dit gebeurt over 
alle levensbeschouwelijke en partijpolitieke gren
zen heen, dan heeft de Vlaming hierover .alleen 
maar bewondering 

Staat de Waal even pozitief tegenover de Vla
ming, als de Vlaming tegeno\er de Waal ? Helemaal 
n i e t ! Iedereen, die ooit enige tijd met Walen in 
kontakt is geweest, kan dit bevestigen. En dan 
spreek ik nog niet van een bepaalde mentaliteit, die 
tot ui tdrukking komt in gezegden als « sale fla-
min », « pour les flamands la même chose », « pas 
i'.ne patte flamande sur la place Saint-Lambert » 
enz. 

Nu is het zo dat men niet alle Walen in dit op
zicht over dezelfde kam mag scheren. Tevens dient 
gezegd dat de waalse houding t.o. Vlaanderen voor 
een groot deel het rezultaat is van bepaalde histori
sche omstandigheden. 

CHANTAGE 
Een voorbeeld van de wijze waarop de 

Walen — beurtelings overstappend van uni-
laristische naar federalistische en separatis
tische standpunten — chantage trachten uit 
te oefenen, vonden we zopas nog in het 
kristen-demokratische weekblad «La Rélè-
ve» We citeren : 

«Een Wallonië, dat zou aangehecht zijn 
bij een min of meer gaullistisch Frankrijk, 
zou de Vlamingen ferm kunnen doen sprin
gen. Men moet zich geen illuzies maken : 
daar zijn we aan toe. Er zijn geen federa
listen nieer in Wallonië. Indien de Vlamin
gen het federalisme zouden willen invoeren, 
dan zullen zij tegenover zich Fransen vin
den. Zijn er bijvoorbeeld te Brussel honderd 
frankofonen die liever Waal dan Fransman 
zouden willen worden 7 » 

Met deze grofste chantage — ook van 
bladen die zich graag als « gematigd » aan
dienen (maar wat is een « gematigde fran-
kofoon » ?) — tracht men de Vlamingen 
steeds weer tot koncessies over te halen. 

Gelukkig is men in Vlaanderen minder 
naief geworden en laat men de schreeuwers 
schreeuwen. 

Dit belet evenwel niet dat de federalistisch gezin
de Vlaming gekonfronteerd wordt met een tegen
speler, die hem niet als een volwaardige pai tner wil 
beschouwen. 

Hier komt bij dat men terecht de vraag zou kun
nen stellen, of de Walen werkelijk bereid zijn de 
eenheidsstaat op te geven. Dit omdat zij niet nala
ten koalitie te vormen met de unitaire machten. 
De alliantie van de Rassemblement Wallon met het 
brussels Front des Francophones is hiervan het jong
ste en niet het minst bedroevend voorbeeld.' 

Zw^eren de Walen eigenlijk niet bij de uni taire 
staat ? En zijn hvtn federalistische en zelf h u n sepa
ratistische geloofsbelijdenissen tenslotte niets an
ders dan middelen tot chantage ? Men zou het moe

ten geloven, wanneer men ziet d a t zij de ene dag 
luidskeels « Vive la France » roepen en de andere 
dag heftig met de belgische driekleur zwaaien. 

N.a.v. het jongste kongres van de RassemblemenC 
Wallon weid in dit blad over een verstandhouding 
tussen vlaamse en waalse federalisten het volgende 
geschreven : 

« Een deigelijke veistandhouding zou inderdaad 
de evidentie zelve zijn en zou de twee volksgemeen
schappen met één ruk naar zellbeschikking l iunnen 
brengen. Ze blijft echter onmogelijk, omdat de 
vsaalse beweging lot en met onbetrouwbaar is en 
zich — ondanks grote dreigingen en sterke woorden 
— nog nooit in eerlijkheid uitgesproken heeft over 
de beslissende optie : een klare afspraak met de 
Vlamingen of verder uit twee ruiven, de waalse en 
de belgische, blijven eten )). 

Dit citaat geeft duidelijk weer waarom er — al-
tans voorlopig — met de waalse federalisten geen 
akkoord over de herstrukturering van België kan 
worden afgesloten. 

Betekent dit alles niet dat ons federalisme zinloos 
is? En doen wij er niet best aan, het hekken aan de 
oude stijl te laten hangen ? 

Meer dan 130 jaar belgische geschiedenis bewij
zen dat de Vlamingen hun recht steeds hebben 
moeten afdwingen en dat de unitaire s l rukturen 
ook nog heden een bestendige hinderpaal zijn op de 
weg naar de vlaamse emancipatie. 

Het is dus duidelijk dat wij het unitarisme nooit 
kunnen aanvaarden. Zodat de Walen, indien zij 
verder met ons willen samenleven, zich op een on
dubbelzinnige wij/e tot het federalisme zullen moe
ten bekennen. 

Intussen zullen wij met nalaten met die Walen 
te praten, welke daaitoe ook maar in enigermate de 
bereidheid vertonen. Nochtans maken wij ons dien
aangaande geen illuzies en houden wij er ernstig 
rekening mee dat het « groot gespreli » niet zal 
plaats vinden, vooraleer de Walen tegenover zich 
een-Vlaanderen vinden dat vertegenwoordigd wordt 
door overtuigde en beginselvaste mannen die de 
steun van een nationaal-bewuste opinie genieten. 

Het is dan ook duidelijk welke de opdracht van 
de Volksunie is : zij mag zich niet laten veileiden 
door de sirenenzang van valse profeten, die bewe
ren dat men er zich best zou toe beperken uit he t 
bestaande imitairc sisteem te halen wat er in zit. 
De Volksunie dient zich momenteel in eeiste instan
tie in de breedte en in de diepte uil te bouwen. 

E. RA.SKIN, 
Volksvertegenwoordiger. 

(1) Veit;\liin; : « \\'\\ \\'aaKe fecler;ili-,(en nn(«oorden 
niet een katc,s>oi iek neen. Vooieerst omdat wij geen ra
cisten en nationalisten zijn, zoals al te veel leiders van de 
Volksunie. Vervolgens, omdat Brussel een entiteit vormt, 
waar het zellbeschikkin,i>sreclit der volkeren demokra-
tisch aan bod moet kunnen koinen. 

Tenslotte omdat wij niet zinnens A\n tesenover dit elek-
toraal maneuvre, het spel te spelen van lieden, die in 
hini gedra.ciinsen niet ophouden de Walen te bestrijden, 
cl het nu de Voerstreek, het bestuur van de staat of de 
verdeling der rijksmiddelen betreft en die bovendien via 
Benelu.v de Nederlanden van voor 18.W wensen een her
stellen, waarin Wallonië .slechts een kolonie zou zijn, wel
dra herleid tot de rol \an een groene zone. 

De Walen rekenen om zich te redden in eerste instan
tie op zich zelf, ver\olgens op een alliantie van de werke
lijk progressie\e krachten, niet alleen in Brussel en in 
Vlaanderen, maar ook in Europa en in de wereld. Zij 
hebben geen enkele behoefte aan de Volksunie en aan 
haar satellietorganizaties, zoals bijvoorbeeld de stoottroe
pen van de Vlaamse Militanten Orde van Wim Maes. In 
deze organizaties zien de ^^'alen niets anders dan een 
brutale herleving van de V.N.V. en andere bruine co
horten »̂  
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EEN NIEUWE PROVOKATIE VAN LEUVEN-FRANS 

RDT NEDERLAAG 

Het overhevelingsplan van Uüvsn-Frans is een provokatie voor Vlaande
ren, een provokatie voor de andere universiteiten, een provokatie voor de 
beiastingbetaier, een provokatie .. voor het gezond verstand. 
Nfinister De Saeger die er de verdere onteigening van 800 lia probeert 
door te ha»'en, zal moeten zeggen of hij verschalkt v^erd ofwel of hij deze 
franskiljonse provokatie steunt. 

De eerste-minister, die 35 miljard vooropstelde in 10 jaar voor de gehele 
universitaire expansie, zal moeten zeggen of hij van plan is de helft van 
dit gehele krediet voor de professeurs de Louvain te bestemmen. 

EEN GROTE EN DURE 
WOLUWE 

Het eerste konkrete plan tot over
plaatsing van een gedeelte van de fran
se afdeling uit Leuven was maar 
gedeeltelijk een vlaamse eis en veeleer 
een technische noodzakelijkheid. De 
twee, sekties geneeskunde konden 
immers niet voortwerken in een milieu 
dat slechts een beperkt aantal patiën
ten kan leveren 

Nu ziet het er naar uit dat Woluwe 
met de gehele Fakulteit Geneeskunde 
(i.p.v. alleen de licenciaten en doctora
ten) ongeveer 6.000 studenten zal 
opvangen op de rand van het vlaamse 
landsgebied. Daar Brussel volgebouwd 
is, zullen de woonwijken voor personeel 
en studenten in het vlaamse landsge
deelte terecht komen. Overigens de 
plattegrond die aan minister De Saeger 
toch moet bekend zijn. voorziet nu 
reeds een « extension probable » op het 
grondgebied van St Stevens-Woluwe. 

Dat zodoende door Leuven-Frans 
(met de steun van de bisschoppen 
a u.b !), de brusselse megalopolis uitge
breid wordt en Vlaams-Braban*^ verdere 
gebalkanizeerd geraakt, is duidelijk. 
Dat er zich een « schoolstrijd » gaat ont
poppen met de ULB is waarschijnlijk : 
i.p.v. de strijd voor de ziel van 't kind 
wordt het een strijd voor het lijf en de 
porte-monnaie van de zieke. 

Laatstgenoemden brengen meer geld 
op dan « kinderzielen ». 

Dat de haaien-grondspekulanten, 
PVV-geldschieters, intussen azen op de 
woluwse «katolieke» hazen, is een 
publiek geheim en wellicht één van de 
motieven voor de mariage de raison 
of... de amour inceste van franse kleri-
kalen en vrijzinnigen. 

Intussen is de eerbied van onze 
regeerders voor de hooggeroemde par
lementaire demokratie zó groot, dat 
men als V.U.-senator geen antwoord 
krijgt op de eenvoudige vragen : wie 
heeft dat betaald of wie zal dat beta
len ? Het is waarachtig niet de schuld 
van de V.U.-fraktie dat men « het doet» 
tijdens de parlementaire vakantie! 

Wat zal de minister van Verkeerswe
zen aanvangen met het verzoek van 
Leuven-Frans om, terwille van het op 
te richten ziekenhuis te Woluwe, de 
startbanen van de luchthaven Zaven-
tem deels naar het Oosten te verleggen 
om te ontkomen aan het lawaai dat, 
volgens de heer Woitrin, op deze plaats 
de vestiging van een ziekenhuis onmo
gelijk maakt' ' 

OTTIGNIESWAVER 
Zodra de schim van de onafwendbare 

overheveling opdook werd er gedacht 
aan een expansie van sommige franse 
sekties netjes bezuiden de taalgrens. 
Men zou daar simbolisch een franse 
campus bouwen en hij zou modern en 
luxueus zijn De gehele universiteit zou 
echter op Leuven gericht blijven en de 
leuvense omgeving tussen de stad en 
de taalgrens zou een ideale woonbuurt 
worden voor messieurs les professeurs. 
De plaats waar mgr Descamps zijn bis
schoppelijk paleis bouwde, de inplan
ting van de villas b.v. van de heren 
Dupriez en Woitrin wijzen daar op. 

Zodra er sprake was van een campus 
bezuiden de taalgrens waren het de 
Waalse boeren die zich de eersten ver
zetten tegen de beroving van hun goe
de gronden .. en het is daarom dat men 
enkele km's naar 't zuiden opschoof. De 
dmamische burgemeester van Ottignies 
en invloedrijke grondbezitters stuurden 
daar mede op aan. Dit alles werd des
tijds nog steeds gepland vanuit een 
vizie dat er geen overheveling kwam 
maar wel een expansie. De bisschoppe
lijke teksten zijn desaangaande duide
lijk : Leuven-Frans blijft te Leuven, 
maar sommige expansies geschieden te 
Ottignies. 

Van bepaalde vlaamse zijde heeft 
men er zich in 1966 dik over gemaakt 
dat er reeds 200 ha voorzien waren en 
men heeft de Vlamingen daarmede pro
beren te paaien. « Een oppervlakte van 
200 ha zou toch wel egn volledige over
heveling betekenen » Aan te nemen is 
dat de profeten van toen bedrogenen 
waren en geen bedriegers zijn. Kortom! 
Ottignies was van bij de aanvang een 
leuvense en een brusselse oplossing en 
geen waalse oplossing. 

800 OF 1000 ha, 17 MILJARD 
EN EEN NEÜE STADT 

Intussen kwam het vlaams offensief 
tegen de bisschoppelijke provokatie 
van 13 mei 1966 en tegen de provokatie 
van Leuven-Frans van 13 januari 1968! 
De « operatie-opium » tegen Vlaanderen 
was mislukt. 

Nog vóór dat er een volledig plan 
van overheveling werd gepubliceerd, 
vóór er sprake is van een algemene 
planning van universitaire expansie in 
België, bezoekt Leuven-Frans (volgens 
oud-minister Grootjans de heer Woi
trin, de man van de Driehoek) minister 
De Saeger om de onteigening van nog
maals 800 ha te Ottignies te bekomen. 

Minister De Saeger vergat dat deze 
zaak hem als minister niet aangaat. . 
dat ze hem als Vlaming wél moet aan
gaan. Vorige onteigeningen passeerden 
Immers via Nationale Opvoeding en 
niet via Openbare Werken Leuven-
Frans ging wellicht liever bij een 
Vlaams CVPer te biechten dan bij 
minister Vermeylen Zij waren bang 
van deze rode leeuw — wellicht meer 
omdat hij rood is dan omdat hij leeuw 

is. Vergat minister De Saeger aan de 
vertegenwoordiging van Leuven-Frans 
niet te vragen hun « geloofsbrieven » op 
tafel te leggen, nl. of de aanvraag uit
ging van de rechtspersoon « Katholieke 
Universiteit Leuven» of alleen van de 
franse afdeling die geen rechtspersoon
lijkheid bezit ? 

Zulke belangrijke zaken, nl. de feite
lijke verbintenis die er schuilt in het 
onteigenen van een oppervlakte van 
800 ha (1 miljard) en het principe van 
de 17 miljard, zijn regeringszaken. 

Intussen hebben de bisschoppen de 
mede-goedkeuring van Leuven-Neder
lands netjes gepasseerd door als 
«Inrichtende Macht» het plan van 
Leuven-Frans goed te keuren. 

Een blunder of een woordbreuk ? 
De bisschoppen hadden bij herhaling 
verklaard dat deze zaken in de toe
komst niet hen maar de Akademische 
Overheden aangingen! Zij die geloof
den en het in de zomer 1966 van de 
daken uitriepen dat het huidige statuut 
van de leuvense universiteit ons alle 
waarborgen biedt, krijgen netjes onge
lijk. Het is niet prettig leedvermaak te 
moeten hebben. 

WAT SCHUILT ER ACHTER HET MANEUVER 
VAN LEUVEN-FRANS ? 

De paden van deze heren zijn bochtig 
en hun bedoelingen ondoorgrondelijk! 

Ofwel zijn ze zo naief te menen dat 
zij deze 17 tot 25 miljard gaan binnen
rijven en behalve een luxe-universiteit 
vlak bezuiden de taalgrens er ook nog 
een selekte « Neue Stadt» op staatskos-
ten bouwen, un pistolet braqué sur Ie 
ccEur van Vlaams-Brabant. 

In dit geval is hun plan een provoka
tie. Dit plan is tevens een belediging 
voor ex-eerste minister VJD.B. en voor 
de huidige eerste-minister, prof. Eys-
kens. 

Ofwel eisen zij dat bedrag, om toch 
voorts staande te houden dat de overhe
veling financieel onmogelijk is. 

Vergeleken met de kostprijs van 
andere europese universiteiten stellen 
de objektieve deskundigen 5 tot 8 mil
jard voorop voor de nieuwe volledige 
inplanting van Leuven-Frans, tenzij 
men de W.C.'s en de badkamers van de 
dames des professeurs in Carrara-mar-
mer ontwerpt. 

Het is redelijk dat Leuven-Frans niet 
wil verhuizen «in bietenvelden» en 
wil aanleunen bij een stadscentrum. 
Gelet op de ekonomische moeilijkheden 
van Wallonië ware het logisch, dat ze 
zouden aanleunen bij een bestaand 
stadscentrum i.p.v. het « hart van Wal
lonië » voorts te laten verschrompelen 
om ten dienste van het centralisme in 
het overbevolkte Brabant een «Neue 
Stadt» te ontwerpen. 

Het zou w.el kunnen uitkomen dat 
onze frankofone landgenoten met de 
nieuwe luikse universiteit te Sart-Til-
man en met Ottignies over super-luxe 
universiteiten beschikken. Lonkt Brus
sel Frans daarbij niet op een «Neue 
Stadt» in het kanton Nijvel ? In dit 
geval is er geen geld voor Leuven-
Nederlands en kan de ULB-VUB bewe
ren dat er geen geld is voor de tweele
digheid. De rijksuniversiteit Gent blijft 
in de kou staan en Antwerpen... kan 
fluiten. 

De studenten hebben daarom gelijk 
als zij beweren dat een regime zelf, dat 
dit alles mogelijk maakt, ten gronde 
dient in vraag gesteld. 

Wij kunnen er van mening 
over verschillen welke fundamen
tele revolutie het regime moet onder
gaan — wij kunnen niet van mening 
verschillen dat de revolte tegen het 
regime zelf geboden blijft. Wie dat niet 
inziet is een ezel, een wezel ot een 
kwezel. Voor ons volksnationalisten zal 
eender welke omvorming van de maat
schappij en van het wetenschappelijk 
onderwijs en -onderzoek, om te begin
nen moeten uitgaan van het vlaamse 
recht op volledige zelfbeschikking. 
Eenmaal de Vlamingen baas in eigen 
huis, zullen zij «het wel doen » In het 
unitaire België is het niet «te doen». 
Carthago delenda. Diskussies over 
«-ismen» zijn steriel als de vijand aan 
de poorten staat. 

Naar oud-nederlands spreekwoord 
kan het wachtwoord alleen luiden : 
« samen pompen om niet samen te ver
zuipen ». 

Laten wij dan ook hopen dat in de 
e.v. toekomst de «ouderen» en de 
« jongeren » aan elkaar veel willen ver
geven, omdat iedere vlaamse generatie 
op haar eigen wijze veel bemint 

M. van Haegendoren, 
Senator 

iamm 
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Na een betrekkelijk lange pauze in de vervolgserie « ruimte-sensatie» en 
vooral na een schijnbare stilstand in de russische ruimte-progranimatie heeft de 
M'ereld (en vooral de wereldpers) weer een been om aan te knagen met de 
geslaagde maanrondvlucht van Zond-5. Meteen zijn we weer aan een faze toe in 
de ruimtewedloop tussen Russen en Amerikanen, waarin een zekere sportiviteit 
niet te ontkennen valt, doch evenmin naijver en elementen van zuivere machts
politiek. Men heeft deze ruimte-wedloop «dochter van de koude oorlog» 
genoemd. Het ligt voor de hand, dat men tans opnieuw een verband zal pogen 
te leggen tussen een (alsnog lichte) her opflakkering van deze koude oorlog na 
de invazie van Tsjecho-Slovakije en een nieuwe rush in de ruimte. 

Er zijn echter ook andere aspekten verbonden aan deze wedloop waardoor 
zelfs de zin ervan kan in twijfel getrokken worden. 

Men kan zich inderdaad afvragen wat 
voor zin deze pogingen « om naar de ster
ren te grijpen » eigenlijk hebben, tenzij 
geen enkele. De enige zin die de ruimte
wedloop kan hebben in de huidige om
standigheden en stellig ook nog in een be
trekkelijk verre toekomst is een machts
politieke en militaire. De bouw van even
tuele ruimtestations en de « bezetting » 
van de maan zijn inderdaad in het tijd
perk van de raketten en de nukleaire be
wapening van belang. Maar dat is dan ook 
het enige « pozitief J> aspekt ervan. Wat 
men ook moge beweren over verkenning 
van de ruimte, menselijke drang naar ex
pansie buiten de aarde, niet alleen uit 
nieuwsgierigheid doch ook uit noodzaak, 
dat is allemaal zo spekulatief, men kan er 
niet de noodzakelijkheid van bewijzen. 
Strikt genomen heeft het mensdom niets 
aan de alsnog bescheiden ontwikkeling 
van de ruimtevaart, tenzij dan 'n ontwik
keling van het wetenschappelijk en tech
nologisch potentieel, die vooralsnog aan

gelegenheid is van een zeer kleine min
derheid. 

Wat moet men zeggen van een mogend
heid als de Sovjet-Unie, die wel in staat 
is een kunstmatige (straks bemande) sa
telliet rondom de maan te laten cirkelen 
en behouden naar de aarde terug te roe
pen, doch die in haar eigen invloedsfeer 
niet in staat is de werkelijke deugdelijk
heid van haar sociaal-ekonomisch stelsel 
te bewijzen c" waar zelfs in sommige sek
toren nog het elementaire ontl)reekt ? 
Wat moet men zeggen van een mogend
heid als Amerika, die de zelfde weg op
gaat doch evenmin in staat is in eigen 
huis orde te scheppen en steeds meer ten 
prooi valt aan geweld 

De ruimtevaart is het paradepaurdje 
van de beschaafde wereld, een peperduur 
paradepaard, waardoor de verwezenlij
king van andere en nuttiger proieUten 
verhinderd of vertraagd wordt. De \er-
antwoordeüiken in de wereld weten noch
tans nu al dat de bevolkingsexplo/ie de 

voedselbevoorrading en produktie in het 
gedrang brengt, een probleem dat steeds 
nijpender zal worden. Wat doet men er-
\oor ? Men weet pertinent dat de oceaan 
een fenomenaal voedselpotentieel herbergt 
doch er wordt in die richting praktisch 
niets gedaan, ook al beschikt men reeds 
over de kennis van de verwerkingsmeto-
des. Is het niet beschamend te moeten 
vaststellen dat op dit domein alleen door 
relatief kleine ondernemingen wordt ge
werkt, dan nog vaak omwille van het lan
ceren van nieuwe toestellen ? ! Wat 
wordt gedaan aan bodemonderzoek ? Ook 
in West-Europa beschikt men niet eens 
over kaarten van de ondergrond en ver
der dan ,5 km. diep is men nog niet ge
raakt. 

Zo kunnen we verder gaan. Omwille 
van destruktie\e doeleinden en de pa
nache zoekt de wereld een niet nader ge
definieerd heil in de ruimte, ten koste van 
enorme inspanningen, en verwaarloost ze 
op aarde enorme ongeéxploreerde gebie
den, waarvan de rijkdom aan voedsel en 
grondstoffen vaststaat, even intens te ver
kennen en een begin te maken met de ont
ginning ervan. We spreken dan nog niet 
eens van het zeer akkuut geworden pro
bleem van de zogenaamde ontwikkelings
hulp, in werkelijkheid een karikatuur van 
een hulpverlening, die alleen neerkomt op 
een « nieuwe » vorm van exploitatie. 

De ruimtevaart is op deze zeer wezen
lijke achtergrond gezien de zoveelste ver
gissing van een mensheid, die niets schijnt 
geleerd te hebben. 

U«« van de ApoUo-Saturnus raketten, gebruikt in het kader van de amerikaanse 
maan-verkenning. De ene proef volgt op de andere waarbij iiief .illcpii aslrono-
tutsche afstanden worden afgelegd doch ook gigantische bedragen mee de 

ruimte ingaan. 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 

Een verklaring van Oe Thant over de 
mogelijkheid van een meerderheid in 
de UNO-assemblee over een motie in
zake een vermindering van de ameri
kaanse druk op Noord-Vietnam lokt 
protest van de amerikaanse UNO-afge-
vaardigde Ball uit. In westerse kringen 
wordt betreurd dat Oe Thant de rus
sische invazie in Tsjecho-Slovakije mi-
nimalizeert. 

De kommunislische topbijeenkomst, 
voorzien op 25 november te Moskou, 
zal verdaagd worden om een te grote 
verdeeldheid na de gebeurtenissen in 
Tsjecho-Slovakije te %ermiiden. 

Ontruiming van Tsjecho-Slovakije door 
het gros der bezettingstroepen in uit
zicht gesteld. Van de 28 divizies zou
den er 8 in Tsjecho-Slovakije overwin
teren, waarvan het voornaamste ge
deelte langs de grens met West-Duits
land. 

Griekse regering helt vrijheidsbeper
king op van gewezen politici, o.w. de 
ex-premiers Papandreoe en Kanello-
poelos. 

Studentenoproer in Mexiko eist doden 
en gewonden. 

Al ligt de gehele wereld in de buurt 
\an elke grote internationale luchlhai 
ven, toch bestaat de verwijdering nog al
tijd. Als we afstand en verwijdering 
meten aan de maat van onze onverschil
ligheid. De Filippijnen hebben zopas 
aanspraak gemaakt op het noorden van 
Borneo : een zoveelste gevaar voor een 
gewapend konflikt werd scherper. Maar 
het zou een konflikt worden waarvan 
we menen dat het onze rust maar heel 
weinig, misschien zelfs helemaal niet 
zou bedreigen. Hebben wij bovendien 
geen wapenindustrie die veel te groot is 
voor onze eigen behoeften ? 

Dat de filippijnse republiek méér dan 
7.000 eilanden telt is hier vrijwel onbe
kend. Niet zo verwonderlijk, want meer 
dan de helft van die eilanden hebben 
niet eens een naam ; slechts 462 hebben 
een oppervlakte van meer dan 2„") km2. 
De twee grote eilanden, Luzon en Min
danao, die elk drie- tot viermaal de op-
pervlakte van België hebben, vormen 
twee derden van het gehele nationale 
grondgebied. Aardrijkskundig gezien is 
dit gebied in onze ogen kompleks en ei
genaardig, zijn geschiedenis is het niet 
minder en zijn bevolking kent al even
zeer talrijke verdeeldheden. 

Sinds de laatste wereldoorlog is dit 
een land met een zeer snel aangroeiende 
bevolking, niet alleen omdat het geboor
tecijfer hoog ligt, maar eveneens omdat 
het sterftecijfer laag is. Omdat dit vroe
ger niet het geval was is de filippijnse 
bevolking nu een zeer jonge bevolking : 
van de ongeveer .S.") miljoen inwoners 
zijn er 7,5 % minder dan 31 jaar oud. 
P>n jonge bevolking echter in een land 
met een oude geschiedenis. Ren geschie
denis die al eeuwen met die van Europa 
verbonden is : ontdekt door de Portu
gezen, maar al heel spoedig veroverd 
door de Spanjaarden, bleef het tol in 
1807 een spaanse be/itting. Sindsdien en 
tot op heden zijn de Filippijnen zeer 
nauw vei'bonden aan de Verenigde Sta
ten. 

7.000 EILANDEN 
Langs de spaanse Uolonizatie werden 

de Filippijnen het enige land in dil ge
deelte van de wereld dat voor 95 % kris
ten is (en voor 84 % katoliek). De kleine 
mohammedaanse niinderheid die er al 
was vóór de spaanse tijd, is blijven be
staan. 

Het in\oeren van het Uristcndom had 
niet alleen een religieuze betekenis : de 
historici erkennen dat door de missio
nering de dorpen grotere centra vorm
den, dat de landbouw werd verbeterd, 
dat het onderwijs in lezen en schrij\en 
werd bevorderd. Belangrijk was vooral 
dat de missionarissen bij voorkeur de in
landse talen gebruikten en deze talen 
daardoor gered en ontwikkeld werden. 
De J'ilippijnen spreken geen Spaans ! 
Volgens recente statistieken spreken 
slechts 2 % van de bevolking deze laai. 
De meest verspreide taal is het Filipino 
dat ontwikkeld werd uit het Tagalog, ten 
oude inlandse taal (45 % ) . De talen van 
de acht grotere krislelijke groepen wor
den gesproken door Sfi '"'r vnn de bevol
king. 

Beslissend voor de hedendaagse toe
stand was de verovering van de eilanden 
door de Verenigde Staten. Helemaal geen 
mooie geschiedenis : de nationale bewe
ging die daar toen al bestond, werd door 
de Verenigde Staten in de oorlog met 
Spanje (vnl. om Kuba ) misbruikt en 
ten slotte verraden. De Filippijnen wer
den uiteindelijk « verworven » voor 20 
miljoen dollars. In 1916 werd al voor de 
eerste keer onafhankelijkheid beloofd 
« zodra er een stabiele regering zal ge
vestigd zijn ». In 1934 werd dan de da
tum voor de onafhankelijkheid vastge
steld die ook gehouden werd : 1946. 
Juist na de bezetting door de .Tapanners. 
Die datum werd gehouden ; uiterlijk ge
zien is de republiek onafhankelijk. Maar 
de ekonomische hulp die broodnodig 
was, moest betaald worden door de « ge
lijkberechtiging » van de amerikaanse 
burgers met de Filippino's op de Filip
pijnen ! De bazes van de V.S., de specia
le schikkingen voor taksen en voor de 
invoer zijn sindsdien zoveel wrijvi-ngs-
punten geworden. De binnenlandse moei
lijkheden, de korrupfie was en is steeds 
groot gebleven. .laren duurde de slrijd 
tegen de Huks, een overblijfsel van de 
bezettingstijd en van de ellende en van 
de kommunislische infiltratie. De kolla-
borateurs konden echter in 1949 al hun 
leider opstellen als kandidaat voor het 
prezidentschap. Iets wat toen ncigens 
in Europa mogelijk zou geweest ziin. 

De eis van de filippijnse regering ip 
Noord-Borneo is beslist niet gelukkig, 
maar hij ligt zeker niet in de lijn van de 
normale onderdanigheid tegenover de 
Verenigde Staten. Die hebben daar geen 
nieuwe moeilijkheden nodig. In de kern 
is dejte eis misschien niets anders dan de 
wil om werkelijk, en eindelijk, eens zélf 
iets te doen. Maar het kan voor prezident 
Marcos ook een afleiding zijn voor bin
nenlandse moeilijkheden. 

Dit land is zo vreemd en zo ver, en de 
berichten zo zeldzaam en zo zeer ge
kleurd, dat in dit c land van de morgen » 
veel duister blijft. 
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ONVERMiJDELliX 

Earl Warren nam ontslag als 
voorzitter van het amenkaan-
B€ Hoger Gerechtshof. Als zijn 
opvolger stelde hij Abe Fortas 
voor die bekend staat als libe
raal, dat is in europese termen 
vertaald : links-socialistisch. 
Toch moest ook Fortas in ver
band met de onlusten het on
vermijdelijke schrijven : 
«Welk ook het motief is van 
de ongehoorzaamheid, het geeft 
nooit het recht de wet de ver
krachten. Vooral als het uii> 
loopt op geweld of op het ver
storen van de openbare orde is 
het de plicht van de autoritei
ten, de oproerkraaiers aan te 
Iiouden .. Tijdens de onlusten 
die volgden op de moord op 
Martin Luth^r King was het 
begrijpelijk dat de zwarten in 
beweging kwamen. Maar dat 
verontschuldigt hun gedrag 
niet. De oproerlingen zouden 
moeten aangehouden, geoor
deeld en veroordeeld worden.» 

Voor een jurist en een ge
zagsdrager een onvermijdelij'fe 
en normaal standpunt. Maar 
in Europa wordt ons wel eens 
de indruk opgedrongen dat een 
groot gedeelte van de Verenig
de Staten staat te trappelen 
van ongeduld om heel hel 
maatschappelijk bestel op een 
of twee nachten omver te wei» 
pen. 

EN TOCH 

Ondanks dit duidehjk teken 
van «goede wil» van de kan
didaat voor het voorzitterschap 
van het Hoger Gerechthof, 
blijft zijn benoemmg nog 
altijd geblokkeerd in de Se
naat. Beter : in de kommissies 
van die senaat, want de benoe
ming is in dip Senaat zelf nog 
niet ter sprake gekomen Nog 
een «sukses » van Johnson en 
van zijn regering, die met zo'n 
overweldigende meerderheid 
vier jaar geleden verkozen 
werd . 

PREZIOENT OF SHERIFF 

De demokratische burge
meester van San Francisco, 
Joseph Alioto, deed zopas een 
uitspraak die zonder kommen-
taar kan meegedeeld worden : 
« Geen enkele van de kandida
ten voert een verkiezingskam-
pagne om prezident te worden. 
ZIJ willen allemaal sheriff 
worden ». 

NOG EENS WALLACE 

Niet uit enige simpatie voor 
de derde kandidaat voor het 
amerikaanse prezidentschap, 
Wallace, maar omdat deze ge
gevens inderdaad nuttig zijn 
nog dit : Wallace staat op de 
lijst m 46 van de 50 staten 
Juist voor de grote verkie-
zingskampagne begon kreeg 
hij volgens Gallup in het Zui
den zomaar eventjes 36 % van 
de stemmen Dat is méér dan 
Nixon en ook meer dan Hum
phrey Wallace heeft regelma
tig T V.-programmas van een 
half uur die door meer dan 30 
stations worden uitgezonden 

Wallace kanshebber ? Heel 
waarschijnlijk niet, maar in 
elk geval niet langer een lou
ter folkloristisch element in de 
grote kermis die daar wordt 
gehouden. 

NIET VERKNECHT 

Doordat de Verenigde Staten 
zo nauw met Israel samenwer
ken, is Egypte wel verplicht 
nauwe kontakten te onderhou
den met de Sovjetunie en voor-
a. er wapens te kopen. Deze 
afhankelijkheid verhinderde 
de halfofficiele «Al Ahram» 
niet, de bezetting van Tsjecho-
Slovakije duidelijk te veroor
delen. Het blad schreef dat als 
Moskou van mening is dat de 
kommunistische partij in Tsje-

cho-Slovakije het eigen volk 
met in handen kan houden, 
het kommunisme in geen ge
val met militaire middelen 
mag worden opgedrongen On
recht blijft onrecht 

Een niet verknechte houding 
die ten minste verdient ver
meld te worden, wat in üw 
krant natuurlijk niet gebeurde. 

DEGELIJK MATERIAAL 

Op een van de foto's die 
uit Tsjecho-Slovakije naar het 
westen kwamen ziet men dui
delijk dat tot het materiaal 
van het sovjet-bezettmgsleger 
nog steeds buitgemaakt duits 
materiaal uit de vorige wereld
oorlog behoort Op een meege
voerd benzmevat kan men dui
delijk lezen : «1944 — Kraft-
stoff 2001 Feuergefahrhch — 
Wehrmacht». Op dit vat werd 
«Wehrmacht» omlijnd Wat 
zou je zelf doen, als je Tsjech 
was? 

LAATSTE OPROEP 

Jan Prochaska die het nu 
verboden «Literarni Listy» 
uitgaf, schreef in zijn af-
scheidsartikel volgende op
roep : 

«De sovjetgrootmacht keert 
terug tot de beproefde tradi
ties van de kozakkendiploma-
tie. Door deze reaktionaire daad 
heeft de Sovjetunie het recht 
verbeurd, een leidende rol te 
spelen in de kommunistische 
wereldbeweging Men kan het 
verlangen van de volkeren 
naar vrijheid niet met pantser
legers onderdrukken Gedach
ten kan men niet neerschieten. 
Er zijn in de tsjecho-slovaakse 
republiek niet genoeg gevange
nissen voor allen die vandaag 
de vlag van onze wil tot vrij
heid hoog houden... Wij rich

ten ons tot de intellektuelen 
in de gehele wereld • verhef 
uw stem ter verdediging van 
Tsjecho-Slovakije Boykotteer 
elke aktie van de bezetters 
waar ook ter wereld. Breek 
alle kulturele betrekkingen 
met dit smerige veibond af. 
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Vertoon geen van hun filmen, 
bekijk hun toneelstukken en 
reportages met zolang de be» 
zettingstroepen in Tsjecho-Slo
vakije zijn De vnjheid kan 
niet verdeeld worden, het gaat 
niet enkel om ons, maar ook 
om u!» 

Het hiafraans drama loopt op ziin einde Er blijft niet veel 
meer te doen dan — zoals deze dokter — de dood vast te stellen 

van de uügehongerden en ze te tellen .. 

SALAZAR 
Toen de 79 jauge Antonio de Olt-

veiia Salazar op 6 september in zijn 
zomeirezidentte Santo Antonio te Es-
Ik» il door een val met een ligstoel 
voorgoed uitgeschakeld weid, had hij 
een zeldzaam wereldrekoid achter de 
lug : gediaende 36 jaar — sinds 1932 
— was hl] eerste minister van zijn 
land geweest, vier jaar eeider — m 
192S — teas hij mnuster van financiën 
geu'oiden 

Het andei/ifilf decennium voor 
1928 had lyjrlvgal over de 
tand tan de afgrond heen ge-
biacht. Niet minder dan 22 staats-
gtepen hadden mekaar opgevolgd 
en 40 legeringen (met een gemid
delde levensduur van minder dan vijf 
maanden) hadden ruimschoots de 
machteloosheid van het regime en de 
politici bewezen. De buitenlandse 
schuld was opgelopen ISjt 134 miljoen 
dollar (bijna 7 miljard bfr ) , Portu
gal was financieel, ekonomisch en po
litiek gérumeeid. 

In 1928 haalde prezident Carmona 
de ekonomie professor Salazar als mi
nister van Financien naai Lissabon 
« O doutoi » — de doctor — moest 
hel land redden. En wat weinigen 
hadden dinven hopen vf veiwachten 
hl] slaagde m zijn opzet In die da
gen gold het fascisme als alternatief 
voor de xvanoide in de zwakke en 
oei deelde demokratieën. Een « gemil

derd » maai kienkaal fascisme, ont
daan van Italiaanse operette-verschijn
selen en aangepast aan de poilugese 
omstandigheden deed ztjn intrede : 
een koiporatieve staat met een een
heidspartij — de Uniao Nacional — 
en met de onprettige attributen van 
perscensuur en geheime fA)lttie. Wie 
Salazar vandaag beoordeelt, moet re
kening houden met de faljiete inboe
del die hij overnam en met het kli
maat van die dagen. 

Salazai is veertig jaai lang geble
ven wat hl] was toen hij in de poli
tiek tiad : een zeer bescheiden man, 
wars van alle uiterlijkheden en van 
tedere voim van persoonlijk machts-
veitoon, sober en ascetisch m zijn le
venswandel, absoluut integer en opge
wassen tegen de materiele verleidin
gen van zijn pozttie. Hoe men otoA 
over hem oordeelt : een onberispe
lijke en onbaatszuchtige manier om 
zich als mens van zijn ambt te kwij
ten moet men hem ten goede houden. 

Dit en de veertig jaar rust die hij 
Poitugal heeft bezorgd, staan op de 
kredietzijde van zijn bewmd Er is 
echlei ook nog de andeie kant en het 
ts voüXiinen begujpelijk dat, na bij
na veertig jaar bewind, de negatieve 
aspeklen voor iedete waarnemer ge
leidelijk van méér belang weiden dan 
het feit dat Salazar op een bepaald 
— steeds vet der m het verleden luk
kend — ogenblik zijn land een 
hoogslnodige adempauze bezorgde. 

Tegen de fundamentele kwalen van 
Poitugal IS Salazar niet opgewassen 
gebleken Zijn Untao Nacional slaag 

de er niet in, een geldige nieuwe so
ciale en politieke oidening door Ie 
voeten. Vandaag ts Poitugal nog al
tijd — en veel meet dan Spanje bij
voorbeeld — een land van %chiiUe en 
bijna ondenkbare kontiasten Met 
een maandelijks inkomen pei hop 
van minder dan 1 300 fr is het het 
armste land van West Europa — 
maar de honderd families die het be
heersen rechtvaardigen het woord 
van de boliviaanse tintsaar Patino 
« dat Pot tugal het laatste toevluchts-
001 d voor miljardaii'; » n H(f anal 
fabettsme is iXig altijd een giote ge
sel : 40 t. h van de Poitugezen kun
nen helemaal niet of tei na nu ei nood 
lezen en schrijven. Slechts 30 t. h 
van de kmdei bevolking volgt een ba 
zisondetncht dat vier jaar duuit 

Het dekolontzatiepi oce\ tn Afiika 
heeft daaienboven Poitugal in een 
vicieuze enkel gebiacht uaaiust het 
— ook na Salazar — nauuchjhs zal 
kunnen ontsnappen Meei dan emge 
andere europese koloniale macht 
heeft Poitugal beli\jefte aan zijn afii 
kaanse inkomsten Hel moedei land is 
aim en het kan met leven van de 
handel met zijn weinige en goedkope 
pioduklen, het is aangewezen op Afri
ka. Maai de zelfslandigheidsdiang in 
de afiikaanse beziittnaen heeft een 
leeks gueiilla's in het leven geioepen, 
waaiaan Poitugal slechts het hoofd 
kan bieden door de inhienir van zijn 
alleilaatste beschikbaie lezeives Het 
budget van landsveidediging sloipt 40 
t. h van de totale begioting op, de 
legei dienst iveid verlene.d tot vier 

jf.ai, 120 000 jonge l*>itugr^en staan 
11 de kolonies (die nominaal geen 
« kolonies » zijn, maai integreiend 
deel xmn de f\)itugese natie woiden 

genoemd) ondei de wapens, de do-
denhpt begint tn de tienduizenden Ie 
lopen . 

Fi IS iets dianintisch aan de^e st 
tiiatie De Poiliigez"ii lubben nooit 
een « kolonialistische mentaliteit >• 
gehad • zij inlegicien zich zeei vlug 
met de inlandse bevolking, hiiuen 
met negeiviouwen en leiden met hun 
gemengde gezinnen een bestaan da' 
dooigaans hetzelfde of nauwelijks be-
tei IS dan dat van de inheemse be 
volhing 

Het gcbiek aan uitztchl, het vast 
toesten van de steeds ouder uoidende 
Salazar in denkschema's van vtoeger, 
de 001 sptonkelijk wellicht noodzake 
lijk maat later tot peifiede gewoonte 
ontaaide xuijze om te regeren zonder 
oppozitie zotgdeti er !%>o? dat over 
de veel lig jaar Salazat bewind duide
lijk de titel past « verloten tijd tn 
i c I loren kansen » 

Het definitief oordeel ovei deze 'n-
tegeie maar m zijn bepeiklheid tra-
gisdie en in de aberraties van zijn 
sisteem verwetpelijke figuur zal wel
licht nu geveld woiden : bij de op
volging moet blijken, of Salazai — 
die geen kroonptmsen duldde — aan 
zijn land het enige nalaat dat hem
zelf belangrijk genoeg scheen om er 
met diktatoiiale middelen de hand 
aan te houden : de binnenlandse vre
de. 

AN. TOVANO. 
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Van Groot-Brittannië door de ierse zee gescheiden, is het eiland Ierland 

het vefste noordwestgedeelte van Europa. 

Wel degelijk een stuk van Europa, is Ierland toch het buitenbeentje van 

ons kontinent. Voor ons een haast onbekend land, in een merkwaardige 

sfeer; mensen met een opmerkelijk karakter en een sterke volkwerhm-

denheid. Mensen die helemaal thuishoren in dit dan eens lief en dan weer 

hard doch steeds weer gemoedelijk landschap. 

Misschien wordt Ierland over een paar jaar lid van de EEG en zal het dich

ter naar ons toekomen. 

\ 
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BAILE ATHA CLIATH 
Dublin, in hel Iers Baille Atha Cliath, 

is een raierennest met verkeersproble
men zoals elke grootstad. Dublin heeft 
één grote boulevard, genoemd naar de 
voorvechter van de vrijheid Daniel 
O'Connell . In deze georganizeerde chaos 
is de dubbeldak bus een groot medespe
ler. Een zware jongen tussen de snelle 
linksrijdende wagens en de haastige rij
en mensen. 

Dublin IS een oudgebleven stad, met 
zwarte gebouwen lit de engelse tijd 
door bloemen en groene en witte en 
oranje vlaggen opgefleurd. 

In Dublin is één building te zien en 
hij staat er dan ook een beetje onnodig 
bij, maar de tijd eist zijn rechten en een 
land in opbloei kan en mag daar zeker 
niet aan ontsnappen. 

Na de opstand van 191b werd de ka-
potgeschotene stad (O'Connellstreet was 
bijna geheel verwoest) heropgebouwd. Zo 
is Dublin — met uitzondering van de 
glazen building, een boutique van de 
Beatles en het enig mooie Abbey Thea
tre — hetzelfde als in 1900. Voor de ge
bouwen is de tijd in Dubl in stil blijven 
staan, maar de vele en frisse jonge men
sen maken veel goed. 

Even buiten het centrum werden ci
ty s gebouvv'd die grijs en grauw aan
doen Waar kinderen ravotten en waar 
was hangt Waar rioleringen niet meer 
funktioneren en de straat m een vijver 
herscheppen. En waar koude kerken niet 
uitnodigen om binnen te gaan. 

Achter deze city s, waar het groen be
gint werden nieuwe wijken opgericht 
met mooie ruime huizen die aangenaam 
vronen bevorderen en waar een zekere 
middenstand woont. 

In de buitenwijk Foxrork hebben we 
met de familie Bolgers kennis gemaakt. 
Twee kinderen plus een studente uit 
San Sebastian, een student uit Rome en 
een uit Frankfurt. Ze komen Engels stu
deren. 

J^Uf. 
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Bevolking : 2.884.000. 
Hoofdstad : Dublin (in het Iers 

Baille Atha Cliath). 
Taal : Iers en Engels. 
Vlag : groen, wit, otanje (verti

kaal, het groen aan de mast), 
ichild : gouden haip op azuren 
'irhter grond. 

\ationale feestdag : 11 maait 
(Sint Patiicksdag). 

Pieztdent : Eamon de Valeia. 
Oppervlakte . 84.421 km (bipia 

driemaal België). 
Kuit : 3.169 km. 

X , 

GRAS DEED GOED WERK 

Het vriendelijke groene eiland met de 
uitgestrekte weiden. De heuvels, de kla
re beken. De valleien waar de stilte en 
de rust in je trui kruipen en waar alles 
de naam vi-ede draagt, de meren die niet 
eens bewegen vertellen niets van het 
droevige verleden dat Ierland heeft ge
kend. 

Teveel om te vertellen werd het groe
ne land veroverd, verdeeld dan weer 
heroverd, met hongersnood getergd en 
met mizeries getekend. 

Misschien is in de eenzaamheid van 
het lerse landschap de bittere herinne
ring te vinden aan de ellende dat dit 
volk bestendig teisterde. 

Al de wonden zullen nu wel stilaan 
dichtgegroeid zijn. Het welbekende gras 
van Ierland heeft goed werk geleverd en 
alle door oorlog opengereten vlakten 
werden weer vlak en groen. 

De Boynevallei, waar de leren aan de 
kant van de katolieke koning van En
geland vochten tegen het engelse leger, 
was na de strijd als het ware omge
ploegd De koning verloor de oorlog en 
de represailles van de Engelsen waren 
mensonterend. 

Vaak horen wij hier bij ons steen en 
been klagen over het ierse weer. Toen 
WIJ klaar stonden om naar Ierland te 
reizen kende België een alles behalve 
lekkere corner. De troost dat het in het 
regenachtige Ierland niet veel slechter 
kon zijn gaf ons heelwat moed. 

Onbegrijpelijk maar waar : Ierland 
kende een buitengewone periode van 
zon. Sinds zes weken was er geen d r u p 
pel nat naar beneden gekomen. De gras
perken langs de banen waren droog als 
hooi 

Het weer in Ierland is niet zoals het 
bij ons wordt voorgesteld Wel kiijgt 
Ierland haast elke dag een vlaagje, 
maar onmiddellijk daarna verschijnt 
rianter dan ooit een felle zon I 

In Ierland ziet men niemand met een 
regenscherm de vlaagjes zijn welgeko-
men en hebben iets liefs 

De dader van dit soori weer is de war
me goUstroom. Daaiom heeft Ierland 
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nooit strenge winters. De gemiddelde 
tempera tuur schommelt er steeds tussen 
8 en 18 graden het ganse jaar door. 

De golfs troom zorgt er ook voor da t 
Ierland een stukje Rivièra heeft waar 
palmbomen en exotische planten groei
en. En \ ir men even bruin kan bran
den als waar ook in Europa. 

KATOLIEKER DAH DE PAUS 

Elke avond kun je op de ierse tele-
vizie een geestelijke zien die een gods
dienstig praatje komt houden. Men 
kijkt en luistert er gretig naar. 

Het katolicisme in Ierland steunt o p 
een eeuwenoude traditie die bij sint Pa
trick (5de eeuw) begint. 

In elke katolieke Ier zit een beetje 
een Pieter de Kluizenaar. He t waren 
Ieren die Europa gekerstend hebben. 
En de vroegere kolonie van België heeft 
steeds veel ierse missionarissen gekend. 
Ongeveer 95 t. h. van de Ieren zijn 
looms. O p de 2,8 miljoen Ieren zijn 
slechts 150.000 protestanten. 

Maar het katolicisme van Ier land is 
zeer traditionalistisch gebleven. De hui
zen hangen werkelijk vol met afbeeldin
gen van heiligen. En bij het binnen- en 
buitengaan van h u n huis maken de Ie
ren een kruis met gewijd water. Het is 
wel even vreemd te zien, hoe de passa
giers van een bus een kruis slaan bij 
het voorbijrijden van een kerk. 

De interieurs van de kerken lijken ons 
ouderwets en de altaren staan zo ver 
van de bidstoelen af en de vele heiligen
beelden bekijken je allemaal op dezelf
de manier. 

IE RU 
Aanpassing van de liturgie is er haast 

niet en de nonnen dragen nog steeds 
hun ingewikkelde kledij. Het was wel 
eventjes verbazend, in het midden van 
de dag meisjes in mini te zien bidden in 
de koude kerk van de Carmel te Dubl in . 

Het spreekt voor zich dat de ierse 
jeugd met de oude tradities in botsing 
gekomen is. O p de muur van de univer
siteit van Dublin stond geschreven J 
« Sex is alright, God ' ». 

Bi) nader toezicht zullen onze jon
gens en meisjes de ierse |eugd jaloers 
nakijken In een up to date, maar aan
vaardbare, kledij beweegt de ierse jeugd 
zich vlot. Ze is vriendelijk modieus en 
eerbiedig tegenover buitenlandse jonge 
mensen Een keer moest een Schot het 
toch ontgelden inaar ja hij stond dan 
ook uit volle borst het klublied van de 
Rangers van Glasgow te zingen. 

In het donkei aandoende Dublin is 
de jeugd een sprankel licht. Een frisse 
toets die het zware, verleden enigzins 
doet vergeten, alhoewel ze ingetogen het 
volkslied volgt wanneer haar dancings 
gesloten worden of wanneer de film uit 
is 

in O Conneilstreet ontmoet je meer 
dan eens aanhangers van de Quakers 
die door een megafoon het Mariale-
gioen. dat aan de overkant van de straat 
met een stootkarretje prentjes verkoopt, 
de loet tracht af te steken. 

O p bedevaart gaan is een geliefde be
zigheid van de Ieren Jaarlijks trekken 
ze naar het eenzaam gelegen meer in 
Donegal waar sint Patrick een visioen 
had en waar hij het vagevuur zou ge
zien hebben 

Na één dag in Ierland merk je op de 
kragen van mannen en vrouwen een wit 
hartvormig embleem met een rood hart 
in het midden. Een half miljoen Ieren 
dragen zo'n Heilig Hart , wat wil zeg
gen dat ze nooit alkool drinken. 

Er wordt vaak door buitenlanders ge
zegd dat de Ieren katolieker dan de paus 
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willen zijn en daar lijkt zo een beetje 
op . Alhoewel de Ieren al hun religieuze 
daden met de grootste eerbied stellen en 
da t dwingt toch wel bewondering af. 

WiJZELF ALLEEN ! 
Zevenhonderd jaar onderdrukking 

door Engeland, hongersnoden en vele 
mizeries dreven de Ieren naar mekaar 
toe. T o e n begin deze eeuw de overheer
sing te machtig werd, klonk als uit één 
mond de kreet : sinn fein 1 Wat wil zeg
gen : wijzelf a l leen! 

Reeds in 350 voor Christus (Ierland 
kende toen nog he t Bronzen Ti jdperk) 
vielen schotse Kelten, voorzien van ijze
ren wapens, het eiland b innen. 

H ie r begint eigenlijk de oergeschiede
nis van het ierse nationalisme reeds. 

Laten we enkel de gebeurtenissen van 
de laatste eeuw beschouwen omdat een 
volledig overzicht van de ierse vrijheids
strijd een ellenlange aaneenschakeling 
is van aanslagen, opstanden, vergeldin
gen, moorden, b rand en rooms-protes
tantse geschillen. 

I n 1904 richt Ar thur Griffith de Sinn 
Feinparti j op. De partij verlangde de po
litieke en kulturele onafhankelijkheid 
van geheel Ierland. 

I n de partij ontstonden er echter twee 
strekkingen : een radikaal onafhanke
lijke en een die de voorkeur gaf aan een 
monarchie onder de engelse koning, 
maar met een eigen parlement en een 
eigen bestuur. 

He t niet-katolieke Ulster wilde van 
beide strekkingen niets weten en de na
tionalisten van Dubl in waren dan ook 

.AND 

lERUND: 
SCHOOL VOOR VLAANDEREN 

Het spreekt voor zich dat de kreet ! 
Wijzelf Alleen I na 1949 een andere be
tekenis heeft gekregen. Na de strijd 
heeft Ierland voor werkgelegenheid 
moeten zorgen, industrie moeten ont
plooien, het vrije land bewoonbaar ma
ken voor de bevolking O p eigen kracht, 
dus alleen, moeten zorgen dat men kan 
leven in een land dat men vrijgevochten 
heeft. 

En Ierland heeft dat gedaan ook ! 
J o h n Kennedy zei voor het ierse parle
ment : « Ierland is nooit een rijk of 
machtig land geweest, maar sinds kort 
is de invloed van Ierland in de wereld 
belangrijk geworden ! ». 

De Ieren, een weinig talrijker dan de 
helft van de vlaamse bevolking, hebben 
een belangrijke plaats weten te verove
ren. Dit hebben ze kunnen bereiken 
dank zij hun bestendige zorg om een 
echt volk te blijven. 

Een land waar het volk het levensrit
me bepaalt . Wij kunnen van de Ieren de 
wilskracht leren om zelf ons lot in han
den te nemen, ons niet te laten regeren 
door mensen die niet van ons zijn. Onze 
grond te bewaren en te eerbiedigen. Ons 
land schoon te houden. En de mens zijn 
volk en zijn grond als de hoogste waar
den te beschouwen. 

Wij , Vlamingen, kunnen van de Ie
ren de zin voor vrijheid leren. 

Een stuk van hun 'w i l om vrij te zijn 
zou ons veel helpen, de vlaamse zaak 
verder naar de oplossing te brejigen. 

NIET LANGER WmELF ALLEEN 
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meer dan een keer bereid. Ulster gewa
penderhand m te nemen. 

Ulster, dat steeds engels en protestant 
gebleven is, wou niets te maken hebben 
met « ekstremisten » van Dubl in en ze
ker niet door hen geregeerd worden. 

I n 1910 beloofde Engeland Ierland 
zelfbestuur in ierse aangelegenheden. 
Ulster weigerde dit voorstel, voerde wa
pens in en dreigde met opstand. 

T o e n was ook het uur voor de rest 
van Ierland geslagen De Ierse Vrijwilli
gers werden opgericht (de Valera was 
een van de eerste rekruten). Dit legertje 
stond onder de leiding van James Con-
nally en Sean O'Caesy 

Ondertussen brak de eerste wereidoor 
log uit en vele ierse jongens traden vrij
willig toe tot het engelse leger. 

O p paasmaandag 1916 deden de ierse 
vrijwilligers de grote aanval. Het hoofd
postkantoor van Dublin werd ingeno
men en de republiek uitgeroepen 

Engeland verrast trad met zwaar ge
schut op en verwoestte O Connellstreet, 
b randde het postkantoor uit en «telde 
de meeste leidei's van de opstand te
recht. 56 republikeinen sneuvelden, 216 
burgers van Dublin werden gedood. Het 
britse leger kende 130 slachtoffers. 

De Valera werd gevangen genomen en 
naar Londen gevoerd 

In 1917 (^Engeland kende olijkbaar 
beter de amnestie dan België) keerde de 
Valera met 2.500 politieke gevangenen 
terug De Valera stelde zich kandidaat 
bij de verkiezingen en werd verkozen. 

Van dan af zou Eamon de Valera de 
onbetwiste leider van de Wijzelf Alleen 
beweging worden 

Verdeeldheid in eigen kamp wist hij 
door zijn sterke persoonlijkheid op te 
vangen In 1937 wordt de onafhankelijk
heid van Ierland uitgeroepen. De britse 
gouverneur verlaat het eiland en een ier
se prezident komt in zi]n plaats. 

In 1949 maakt Ierland zich definitief 
van Engeland los en treedt uit het Ge
menebest. 

HET ACH ZO MOEILIJKE IERS 
Wales en Schotland die deel uitma

ken van het Verenigd Koninkrijk zijn 
net zoals Ierland van kellische oor
sprong. Alhoewel de Ieren beweren dat 
de Schotten en de Welshmen met hen 
niet te vergelijken zijn is hun taal, net 
zoals het Bretoens, van dezelfde oor
sprong. 

Het Iers is keltisch en dus zeer oud. 
Het behoort tot de indo-europese taal
groep 

Het IS de eerste taal van Ierland, van
daar de lerse teksten op de officiële bor
den en wegwijzers. 

Het toontje van onze gastheer stu
deert Iers op school en deklameeide voor 
de aardigheid een paar ierse ?innen die 
ons onverslaanbaai klonken 

De grainmatika ceggei) kenners, is 
zeer ingewikkeld en heeft zoals het La
tijn en het Grieks verbuigingen. De 
grote moeili)kheid ligt echter in het feit 
dat bepaalde letters van bepaalde woor
den niet uitgesproken worden. 

De regering propageert het Iers op 
grote schaal. De scholen kennen specia
le prijzen toe aan meisjes en jongens 
die Iers studeren, alhoewel de tijd toch 
zal uitntaken dat het Engels misschien 
sterker zal zijn dan het te oud gewor
den Iers. Maar in de lijn van de bewa
ring van het ierse patr imonium lijkt het 
behouden van het rijke « Keltisch » een 
verantwooide zaak. 

NO EEC! 
O p een van de witte muien langs de 

weg naar Dublin kun je in zwarte let
ters de korte maar klare /in lezen no 
eec ', neen eeg ! 

Het IS geweten dat de legenng van 
Dublin bij de eeg wil. Omstreeks 1964 
is een zesjarenplan gestart voor ekono-
mische ontwikkeling, met als doel de 
opvoering van de nationale produktie. 
De regering hoopt dat Ierland onder
tussen lid van de EEG zal zijn. 

Maar toen Frankrijk Engelands toe
treding weigerde werd ook de komst 
van Ierland op de lange baan gescho
ven, omdat Ierland en Engeland kom 
mercieël dicht bij mekaar aanleunen. 
Ierland is aantrekkelijk voor vreemde 
industrieën, want Engeland vraagt geen 
invoerrechten op zaken die in Ierland 
gemaakt worden. Maar zolang Frank
rijk weigert... 

Eigenaardig is dat een losse handel 
met Europa veel ierse zakenlui afschrikt; 
vandaar de krachtige zin op de muur . 
Alhoewel de regering van oordeel is dat 
juist een soepele handel met Europa 
voor Ierland gunstig zou zijn. 

Maar nog ergens anders ligt de on
rust omtrent de toetreding. De rustige 
Ieren vrezen de komst van storende fa
brieken en glazen gebouwen en beton
nen banen en de rokende schouwen en 
al het storende wat industrie met zich 
meebrengt... 

He t is wereldbekend dat een Ier zijn 
beste tijd kent wanneer hij in zijn pub 
zijn volumineus glas stout kan drinken... 

Vaarwel groen eiland. 
Het is nog heel vroeg in de morgen 

wanneer wij op Dublin Airport onze 
bagage laten wegen. 

De zon schijnt met helle gele stra
len, de lucht is dun en de hemel >taal-
blauw. 

Een lieve roodharige hostess met 
sproeten wijst ons de weg naar exit 10. 
De Boeing staat er al en witgeklede 
mannen werken haastig onder de vleu
gels, komen in en uit het vliegtuig en 
steken dan hun rechterduim in de hoog
te. Wij lopen de trappen af naar de 
One-Eleven toe. De wind is koud ei ik 
zet mijn kraag recht. Een kind in de 
armen van een air-hostess begint te we
nen en steekt zijn handen naar zijn 
moeder uit. 

Wij zoeken een plaats in de machine 
de deuren draaien dicht. Langzaam 
rijdt de jet over de witte banen. En als 
een pijl ui t een boog'schiet hij weg- On
der ons ligt de vlieghaven, Dublin, Fox-
rock, de zee... 

Vaarwel Ierland I 
Het was goed in je weiden, in je dor

pen, in ie steden, bii de mensen aan je 
meren. 

Vaarwel groen eiland ' To t ziens! 

BIJ DE FOTO'S 

Ierland slaagde er In, een eigen vliegtuigmaatschappij te ontwikkelen. 
Aer Lingues bezit de recentste op de markt gebrachte toestellen en 
mag op een fijne service bogen. Hier Dublin Luchthaven. 
(biL 12 boven). 

De enigste building van Dublin, een staatsgebouw, aan de oever van de 
Leffey. (biz. 12 onder). 

Keltisch kruis met op de achtergrond een tipische ronde toren. Deze torens 
dienden in de middeleeuwen als toevluchtsoord voor monniken en 
geleerden bij Viking-overvallen. (bIz. 13 boven). 
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Men pi aal tegenwooidig zo veel 
over viouwehjke emancipatie, in-
Spiaak van de viomv, de vrouic in 
ée pohliek, in het bediijfdeven, in 
het openhaal leven, noem maai op. 
Dat er m de praktijk van al die 
mooie teoiie nog niet zoveel — en 
teer vaak helemaals mets! — iti luns 
komt bleek eens te meer uit de ant-
wooiden die votksvei tegenwooi digster 
IJeve Devos ontving van de viiius-
teis, tot wie ze volgende paileinen-
taire viang had geiichl : hoeveel pa 
railatnli' instellingen telt i w depuile-
meni, xcelk ts het aantal beheeideis 
ervan en hoeveel dames zijn ei onder 
die beheeideis. 

Momcnleel besriiikken xve slechts 
over de (ifjers vooi zes depai temen 
ten. De iniwooiden zijn wal de i >\jn 
wclijke vei tegenwooi diging helielt 
effenaj beuhamend Ooi deelt U zeil 
maai {het eeiste cijiei e,eeil hei aan
tal pauislat. instellingen weer. het 
tweede het aantal beheeiders, hel der
de hel niininl dames-beheeideis). 

liiiiWiilniiilsr Handel 1 — 32 — 
geiii 

Biiitriiliiiietsr '/aken 1 — ? — ? 
Openbaie II eiken 3 — 61 — 1 

'(h.V. Zeekaiiaai en Haven Biiis\el). 
l'niamim 6 — 52 - gene. 

tiaiisi Kulluni 3 — 43 — / (Kon. 
H iinisi /loiiu'bing). 

Middenstand 3 — 34 — gene. 
Zel^s ivaiineer we aannemen dat 

ministeiiet als l olkigezondheid en 
Gezin Volkshuitx esling en Sociale 
Vooizoig, die in hun paiaslatate in
stellingen noo meei dan aiideie ini-
nisteiies in aanmeikins. komen x'oor 
fiiiiklie^ hekleed d(A>i xnouwen, nog 
niet anixvooidden dan is het toch 
veelbetekenend dal ei op 224 (beken
de) fiinkties van belieeideis tn paia-

VROUWELIJKE 

AFWEZIGHEID 
slatale iiisleUingen zegge en schiijve 
twee dames zijn, van wie dan nog een 
met wat men geneigd zou zijn een 
mannelijk mandaal te noemen. Dat 
is nog met eén ten hondeict. 

Indien we over alle (ijjeis beschik 
ten zou dit percentage xvaaischijnlijk 
wet lichtjes stijgen doch zelfs 2 t h. 
koml neer op een disknminalie die 
in schil lie tegenstelling staat met xvat 
ook dooi {mannelijke!) vooraanstaan
den gezegd en geschieven wordt ovei 
de geli]ku>aaidtgheia van de x/iouw 
in onze welvaartsamenteving. Men 
home niet aandraven met de dood 
doener van de vrouwelijke onveTschil-
ligheid dat ts nu toch werkelijk een 
doodveisleten plaat. Deze cijjers be
vestigen alleen dat het mannelijk es 
tablishmenl zich alle schijn ten spijl 
handhaaft en met xian plan rs, om 
daaim een wijziging te brengen We 
zonden nos, kunnen aannemen dat 
het niet zo gemakkelijk is xioxiwe 
lijke beheerders te vinden iMoi It-
pisch mannelijke oj als zodanig be 
schouwd" ambten Maar wat te zeg 
gen over bijvb. 1 dame op 43 be 
heerders van kuttiirete instellingen 
en geen enkele op de 34 van instel
lingen, die rechtstreeks iets met de 
middenstand te maken hebben Men 
zal ons toch niet wijsmaken dat er 
maar een dame zou te vinden zijn 
die bevoegdheid heeft in een of an
dere kutturele sektor en dat er onder 
die bex'oegcte dames maar ene zou zijn 
die belaiie,slelling voor een dergelijk 
mandaal heeft. Het zelfde geldt de 
middenstand en zoals gezegd de so
ciale departementen waar de cijfers 
wellicht iels iKiger zullen liggen doch 
zeker met in verhouding tot het voor
handen 'Xrlentieel qua hennis en be-
langslelliiie. 

En nu niuar weer colloquia en ar
tikels publiceren over de rol van de 
vroiixr lil de manischntipij .. 

haar 

GENE 
SPANNIN 

We zonden eigenlijk moeten titelen 
« Spanningen en samenwerking tussen 
ver.schillende generaties ». In een vorig 
artikel hadden we het over de zich 
aftekenende vernieuwing in het onder
wijs onder diuk van nieuwe verhou
dingen, in een wereld van spanningen 
en tal van onzekerheden. Daarmee was 
de kous natuurlijk niet af. En we heb
ben al evenmin de pretentie, dit inge
wikkeld en omvangrijk vraagstitk 
« dood te slaan » mef een paar arti
kels. Dat belet niet dat we op enkele 
aspekten en verschijnselen kunnen 
wijzen, die iedereen voor zich volgens 
lust en aanleg verder kan uitdiepen, 
hetzij door lezing, hetzij door gesprek
ken met mensen die er meer van af 
weten. 

Spanningen en wrijvingen tussen 
elkaar opvolgende generaties zijn er 
altijd geweest. Dialoog tussen verschil
lende generaties zal er altijd moeten 
zijn Men is in deze tijd van inspraak 
door de jeugd, van kontestatiebewe-
gmgen en z» meer, van hippies en van 
beatniks maar al te zeer geneigd als 
oudere min of meer afwijzend te staan 
tegenover een generatie, die zich tege

lijkertijd veel onafhankelijker dan wij 
gedraagt en toch evenzeer lijdt onder 
de onzekerheden van een toekomst, 
waarvan de voorbereiding helemaal 
met beantwoordt aan het beeld dat 
deze jeugd zich van haar toekomst 
droomt. Ze geeft er de ouderen de 
schuld van en de ouderen pogen vaak 
de eigen ontgoochelingen af te reage
ren door een rebellie, waartoe wijzelf 
in onze jeugd niet in staat waren. Dat 
schijnt o.a. een van de betekenissen te 
zijn van de recente jeugdopstanden in 
overigens ver van mekaar verwijderde 
delen van de wereld : een gelijktijdig
heid die treffend de groei Van de 
wereld naar eenheid aantoont, alle ver
schillen van ras, tijd, afkomst, materië
le omstandigheden enz. ten spijt. 

Spanningen tussen twee verschillen
de generaties zijn een kwaad en een 
goed Ze zijn een kwaad omdat ze tot 
zoveel misverstanden aanleiding geven 
en zoveel verkeerde gevolgen hebben, 
zoals het remmen van gewettigde jeug
dige aspiraties. De «angry old m e n » 
willen niet tijdig de plaats ruimen voor 
de «angry young m e n » Waarbij we 
echter vaststellen dat oudere mannen 
zich vaak inderdaad te lang aan macht 

TW^^Pf 

Zwarte lederen broek met bont afgezet, een vierkleurige tunica (zwart, wit, 
rood en turkoois) : het geheel vormt een kreatie van Kellie en werd « mrs. 

Smith » gedoopt, hetzij « mevrouw Alleman ». 

en leiderschap vastklampen, doch dat 
jongere mannen vaak veel te vroeg he t 
roer willen overnemen. 

Dergelijke spanningen hebben ook 
hun goede kanten. Ze dwingen als he t 
ware de aankomende generatie tot een 
wilstraining als gevolg van de tegen
stand, waarop ze bij de ouderen stoten. 
Er ontstaat een soort kompetitiegeest 
tussen de twee generaties in kwestie, 
want ook de opdringerigheid van de 
jeugd dwingt de ouderen tot nadenken 
en maakt hen rijper. We zien vandaag 
hoe de ouderen tot een gesprek met de 
jongeren worden gedwongen, hoe he t 
gezagsargument wordt aangevochten, 
niet altijd ten onrechte maar ook niet 
altijd met evenveel inzicht in he t 
wezen der ouderen. Aan weerszij van 
de barr ikade zouden ouderen en jeugd 
moeten inzien dat ze mekaar betjer 
moeten leren kennen. 

Het misverstand ontstaat al van in 
de kindertijd. De kinderen hebben van 
hun ouders een te ideaal beeld; de 
ouderen denken te veel dat de kinder
tijd alleen uit spel en bijna volmaakt 
geluk bestaat. De ouderen slaan vanaf 
hun werktafel het spel van het kind 
gade, dat met een minimum van mid
delen en verbeelding zich in andere 
werelden gaat bewegen, waarvan de 
ouderen slechts een verre en vage 
herinnering hebben, des te vager naar
mate het leven hardere eisen aan hen 
heeft gesteld. Nochtans is de kindsheid 
niet louter rozengeur en maneschijn; er 
komt veel intenser kinderverdriet voor 
dan men zich voorstelt. Het « ongeluks-
gevoel» is natuurl i jk volgens de maa t 
van de kleine, beperkte kinderwereld 
zelf, maar het is er niet temin reëel om. 

In de kinderwereld binnentreden is 
niet gemakkelijk, zeker niet in deze 
tijd van gespannen zenuwen door he t 
opgelegd levensritme van de produktie-
maatschappij . De algemene klacht in 
de wereld van de werkt i jdverkort ing 
luidt steevast, dat iedereen te weinig 
tijd heeft voor iedereen en dus ook voor 
het kind en de opgroeiende jeugd. De 
vervreemding tussen ouders en jeugd 
is een der voornaamste kenmerken van 
onze tijd. Men heeft nog niet de mid
denweg gevonden tussen een vlot ver
lopende jeugdontvoogding en het nood
zakelijk minimum van ouderlijk gezag. 
Inzake opvoeding komt het er op aan, 
de jongeren een navolgbaar imago van 
de volwassenen te geven : een beeld 
waarin de jeugd, meer dan wie ook 
geneigd tot navolging, kan geloven. Dit 
is het grondelement van de opvoeding 
met als zeer onvolmaakte bijmiddelen 
het gebod en het verbod. De vroegere 
opvoeding bestond te zeer uit het aan
wenden van deze bijmiddelen als 
hoofdmiddelen en kwam daardoor neer 
op een dressuur. Nu begint men dat 
anders te bekijken en streven de nieu
we stromingen in de pedagogie naar he t 
scheppen van een navolgbaar voor
beeld. Dat is natuurl i jk veel gemakke
lijker gezegd dan gedaan, want deze eis 
houdt de hele verbetering van de men-
seliike gedragingen in zich. Van de 
andere kant is het er dan weer niet zo 
hopeloos mee gesteld, omdat er nu een
maal de liefde is van de overgrote 
meerderheid der ouders tot hun kinde
ren, liefde die ten slotte de sleutel is 
tot de mogelijkheid van het ontstaan 
van een schoner volwassen-imago. 

Kijk, dat is misschien allemaal een 
beetje zwaar op de hand. Maar we kun
nen er niet onder uit, de belangrijke 
kwestie van de opvoeding ernstig aan 
te pakken en een poging te doen om de 
opvoeding van vandaag reeds in he t 
teken van morgen te stellen. De ouders 
zijn daarin de sleutelfiguren. Doch 
waarom zouden ze zich niet laten hel
pen door de velen, die aan de opvoe
ding en de opvoedingsmetodes hun hele 
leven wijden, voortbouwend op een 
wetenschappelijke bagage (waarbij 
men soms de al te zware wetenschappe
lijke kost en formuleringen op de koop 
toe moet nemen) . Uiteindelijk is ook 
déze metodiek vatbaar voor kritiek, 
maar juist dat geeft hoop dat er uit dit 
alles telkens weer een praktische ver
nieuwing en aanpassing zal te voor
schijn groeien waarmee oudere en jon
ge generaties allebei hun voordeel kun
nen doen. 
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JEUGD VOOR HET HUWELI|K 
De ondertitel van dit boek luidt « Ouders tegenover seksuele opvoeding en 

verkering »; het boek zelf is een vertaling van het duitse « Jugend var der Ehe » 
en werd geschreven door Ernst EU en Heinrich Klomps. 

De eerste auteur behandelt «de weg naar het huwelijk in psichologisch 
opzicht» en de tweede « de jonge mens van deze tijd en de problemen van de 
seksuele etiek ». De « weg naar het huwelijk » gaat over kinder- en jeugdjaren : 
de auteur gaat de seksuele ontwikkeling na in beide levensfazen. 

Vooral wat de jeugdfaze betreft, 
heeft de auteur enkele zeer rake opmer
kingen in verband met voorechtelijk 
sexueel verkeer en voorechtelijke ont
houding, waarna hij enkele zeer pert i 
nen te vragen stelt aan de moraalteolo-
gen. Het tweede deel van dit boek, 
geschreven door de hogervernoemde 
H. Klomps, docent aan de universitei t 
van Bonn, ver t rek t vanui t de moraal-
teologie. In een eerste gedeelte gaat hi j 
he t verband tussen liefde, seksualiteit 
en etische normen na en beklemtoont 

c m . dat etiek nog meer is dan seksuele 
zedelijkheid. 

In een tweede gedeelte behandelt hij 
de integratie van lichaam en sekse in 
de totaliteit van de menselijke persoon
lijkheid. He t derde gedeelte van zijn 
uiteenzett ing wil aantonen dat alleen 
een humane verdieping de menselijke 
seksualiteit haar waarachtige betekenis 
kan verlenen. De auteur beklemtoont 
dat de moraalteologie altijd kritisch 
moet blijven ten opzichte van haar 
eigen ui tspraken : wat he t terrein der 

seksuele etiek betreft zijn er weinig 
materieel-etische eisen af te leiden uit 
de Openbaring, zoals o.m. onontbind
baarheid van het huwelijk, verwerpe
lijkheid van echtbreuk en homoseksua
liteit. Na een korte analize en beoorde
ling van het koncept der « vrije liefde » 
en de teorie van Bertrand Russell, volgt 
een uiteenzett ing over het zg. proefhu-
welijk. Tenslotte — en hier richt hij 
zich zowel tegen Russell als tegen de 
propagandisten van een extreme vrou
wenemancipatie — zegt de auteur dat 
wij het seksuele niet mogen bagatellize-
ren en dat de verschillen tussen man 
en vrouw als totaliteit tot de kern van 
onze kuituur behoren, zonder dat men 
daarom de gelijkberechtiging moet 
afwijzen. 

De extreem individualistische verkla
ring van het seksuele is niet juist. Het 

respekt voor zin en doel van het sefc 
suele in zijn betekenis als ordening v£«i 
huwelijk en gezin verlangt van de mens 
ook offers, als hij werkelijk gelukkig 
wil worden. 

Dat er een innige relat ie is tussen 
religie en kuisheid, dat ordening van 
het huwelijk en religie voor de mens 
centrale temata zijn wordt door het 
feit bewezen dat de bewegingen voor 
vrije liefde enz. juist uit de anti-reli-
gieuse hoek komen. Toch wordt men, 
zegt de auteur, meer gevoelig voor de 
ordening in haar totaliteit. Het is eigen 
aan tijden van kentering dat zij onze
ker worden in hun etisch oordeel. 

Het boek « Jeugd voor het huwelijk » 
zal aan ouders, opvoeders en ook jonge
ren zelf een duidelijker inzicht in de 
problematiek van geslachtsleven en hu-
weHjk geven en brengt daarenboven 
een praktisch advies voor al wie als 
opvoeder met het probleem der seksue
le opvoeding iets te maken heeft. 

« Jeugd voor het huwelijk » .• 
Ernst Eli & Heinrich Klomps. 
Uitg. Lannoo, Tielt. 

FELiX D A L L E : 

DE VLUCHTHEUVEL 
De romanschrijver Felix Dalle heeft zich met zijn romans en novellen reeds 

een reputatie bijeengeschreven. Van de sterk sociale debuutromans « Bieten » 

en « Aage Nielsen » over « Klabbatse » en « Dos Picos » doorliep de auteur een 

artistieke evolutie : zijn kunstenaarschap rijpte, de taal werd zuiverder, het 

dialoog werkelijker en overtuigender. Een boek als « De Bom», dat op een zeer 

uiteenlopende kritiek werd onthaald, bevestigde nochtans hernieuwd deze evolu

tie en aan het nieuwe boek « D e Vluchtheuvel» kan nogmaals vastgesteld 

worden dat de auteur het literair-ambachtelijke meer en meer onder de knie 

heeft gekregen. 

Hiermee is echter niet alles gezegd. 
iWant wij staan hier voor een roman : 
een als werkelijkheid te aanvaarden en 
als afgerond geheel voorgesteld levens
fragment. De roman dient dus ook van 
dit s tandpunt bekeken te worden, waar-
bii de manier waarop de voorstelling 
gebeurt — zowel qua taalgebruik als 
konstruktie — zullen beoordeeld wor
den in funktie van deze weergave. 

In de roman «De Vluchtheuvel» is 
het hoofdpersonnage waarrond het hele 
boek is opgebouwd Elisabeth Roosens, 
kortweg Bet genoemd. Uit hetgeen over 
haar gezegd wordt blijkt dat zij intel
l igent is, een zeer goede leerlinge 
geweest is op school, als sekretaresse 
werk te te Brussel, enkele liefdesavon
tuur t jes heeft gehad en een verhouding 
met Robert, die zij te Brussel leerde 
kennen; dat zij uit een dorp aan de 
kust afkomstig is, waar haar moeder, 
een oorlogsweduwe en haar grootmoe
der nog wonen. 

Bet stelt vast dat haar verhouding 
met Robert niet zonder gevolgen is 
gebleven : zij is zwanger. Zij schrijft 
haar minnaar een brief : die wordt 
ongerust omwille van de toon en de 
inhoud ervan en spoort naar haar toe. 

Op dat ogenblik begint het eigenlijke 
boek. Het verdere verloop wordt niet 
zozeer — zoals men zou verwachten — 
door de relatie der twee gedomineerd 
dan wel door de innerlijke situatie der 
jonge vrouw zelf : de psichologie van 
een jonge, evenwichtige en zelfs on
sentimentele vrouw die plots gekon-
fronteerd wordt met het feit van een 
onverwachte en ongewilde zwanger
schap. 

Ze probeert eerst zich van het kind te 
ontdoen, maar wanneer de dokter die 
ze konsulteert weigert, keert ze naar 
haar dorp terug. Ze zegt haar werk op, 
bezoekt een vriendin, krijgt bezoek van 
dezelfde vriendin, brengt haar kind ter 
wereld terwij l Robert voor zijn firma 
in Bombay is en plaatst een huwelijks-
advertentie in de krant . 

Een op het eerste zicht niet wereld
schokkend en evenmin nieuw gegeven : 
een meisje dat een kind krijgt na een 
kortstondig of langdurig avontuur en 
met dit kind alleen achterblijft is niets 
ongewoons. 

Alleen het slot iijkt ongewoon, al is 
ook de « vluchtheuvel» van een huwe-
lijksadvertentie voor ongehuwde moe
ders niets ongewoons. Tot zover is Bets 
geschiedenis aanvaardbaar. Minder 
geloofwaardig lijkt me echter de figuur 
van Bet zelf. Haar haast patologische 
afkeer tegen Robert — met wie zij toch 
een liefdesverhouding had — krijgt te 
weinig psichologische verantwoording 
om overtuigend te zijn in dit boek. Let 
wel : de mogelijkheid van zulk een 
ommekeer in de gevoelens, in een 
omslaan van liefde in haat, is absoluut 
mogelijk. En ook de verandering, soms 
totale ommekeer, van het gedragspa
troon van de vrouw tijdens de zwan
gerschap is een mogelijkheid die als 
realistisch kan aanvaard worden. Ach
ter de hele figuur van Bet daagt echter 
te sterk de schrijver op en zijn koncep-
tie, zodat zij het schrijftafel-stadium 
niet verlaat om levend te worden 
Geslaagder lijken ons de figuren der 
moeder, en zelfs die der vriendin en 
der grootmoeder, die slechts even ten 
tonele verschijnen : daar zit direkte 
tekening in. 

Toch is deze roman, spijts het hier
boven aangestipte tekort, een belang
rijk getuigenis voor het artistieke ver
mogen van Felix Dalle : taal, epische 
beheersing (Goethes « in der Beschran-
kung. . .») en poëtische kracht verlenen 
het een eigen waarde. Met een levens-
werkelijker hoofdpersonage ware het 
een der best romans van het jaar 
geworden en het blijft in elk geval een 
mooi en lezenswaard boek. 

Felix Dalle : «De Vluchtheuvel», 

Boekengilde De Clauwaert, Kessel-Lo; 

geb. 155 fr. voor leden : 90 fr. 

Zi ••• '1 ons lelijk geworden land : een mooie windmolen, zoals deze hier 
vü'i u ' , • langs de weg van Brugge naar Oostende, geklasseerd monument in 
een effen vlakte. Hoeveel razend vlug rijdende auomobilisten gunnen hem eens 

een langere blik. 

MOMENTOPNAME 
]oh Pollmann, de bekende neder-

laiidse muzikoloog schri]ft ergens • 
« Het volkslied heeft zijn plaats in 
gezin, jeugdbeweging, wereldlijke en 
geestelijke gemeenschap. Wat is een 
jeest zonder bed ? ». 

We hebben nu met bepaald aan 
deze oveiigens treffende uitspraak ge
dacht bij het behnsferen van de nieu
we Vlaamse langspeelplaat « Kempen-
land > waarop 12 marsliederen van 
Airnand Preudifiomme voorkomen, 
uitgevoerd door mannenkoor met or
kestbegeleiding. Op zijde 1 horen we 
achter eerwolgens « Kempenland » (]. 
Simons) «, De landsknechttrommen 
dreunen > (Bert Peleman), « Were 
Dl » (Eug. de Ridder). * Roosma-
njntje » (B. Peleman)^ < Voor Outer 
en Heerd » (]. Simons) en * De 
Wind » (idem) 

Op de keerzijde zijn volgende lit 
deren te beluisteren : « Op eer iri 
trouw > {"/. Simons), « Ohe kame
raad » (K Dockx), « y4ts de brem 
b^oeti » (]. Simons), « Roeland > 
(Christoffel), « Kaproenenlied > (R. 
De Clercq) en « De lieide bloeit » 
(]. Simons). 

De langspeelplaat is uitstekend ge
schikt voor het opluisteren van bij 
eenkomsten, want het gaat om een 
zeer vlotte opname. Ook in familie 
i er band kan men er echt van geme
ten. Men kan ze bestellen bij de Roe 
land-Uitgaven William Woodstiaal 
12 te Borgerhout. tel. nr. 03-3'rJJ.2S 
en men bekomt ze thuis tn veilig 
heidsver pakking. 

Prijs : 149 jr Aaiibex'olen. 
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DE KAANSE U ITDAGING 
J.j. Sen>nn-Sclneiber is de zoon vnu een krontetenitgever. Hi] u'as vJiegeniei tijdens 
de tweede wereldooilog, wid verkoper in een vliegtuigkoustiukliebediijf en slicht
te in 1953 het linkse weekblad <( L'Express » (naa) men zegt gefinancieid door de 
vliegtuigindustrie) nadat hij een tijdlang buitenlands redaktein van (c Le Monde •• 
was seweest. Van 1952 tot 1955 was hij medewerket van Mendès-Fiance, voiltt in 
Algerié en schreef daarover een pro-algerijns bock : <i I.nileiunit in ligene >>. 
Hij waagde zich ook in de politiek, maai zondei suksc. 

Wel suki€s had hij met zijn in 1967 
verschenen boek « Le défi américain > 
dat in Frankrijk en elders onmiddelHjk 
hoge ophtgen kende : er verschenen en
gelse en diiilse vertalingen, en nu is er 
ook een vertaling in het Nederlands ver
schenen, in paperback, bij Bruna, Ut
recht. Het boek is niet zozeer ingegeven 
door het officiële franse anti-amerikaan-
se dan wel door een pro-europese be
kommernis. De auteur tracht aan de 
hand van enkele in het oog sprmgende 
voorbeelden en bazisgegevens, de euro
pese achterstand tegenover Amerika aan 
te tonen — en het gevaar aan te tonen 
van een technologische afhankelijkheid 
en een daaruit volgende ekonomische 
kolonizatie van Europa door de Verenig
de Staten. Het feitendossier is uitge
breid, maar wordt gegroepeerd rond en
kele tema's. In de groei der amerikaanse 
investeringen in Europa wordt de « uit
daging 1) op het industriële en financiële 
vlak gekonkretizeerd De situatie op 
technologisch en universitair gebied is 
de konkretizering van een « uitdaging » 
op liet algemeen-menselijk vlak. die on-
veini ijdel ijk de eerste zal in de hand 
werken Kuropa staat daartegenover /on
der strategie, omdat het verdeeld is. In 
een zestal punten vat de auteur de mo
ge! i'k heden van een • tegenaanval » sa
men Europa blijft achter op vier of vijf 

-gebieden die bepalend zijn voor de toe
komst • het moet daarom al zijn midde
len verenigen en koncenireren. Op la ive 
temiijn echter is er slechts kans op sla
gen bij een doeltreffende en dinamische 
infra struktiiur : wij moeten de sterke 
piii ' irn versterken, ook als de demago
gen spreken over monopolievorming, 
zegt .Servan-Schreiber. Er dient een sterk 
federaal gezag te komen : een tenslotte 
zeer gering aantal problemen dient van 
nationaal naar internationaal niveau 
overgebracht te worden omdat zij bin
nen het kader van de staat niet doel
treffend kunnen opgelost worden. 

De auteur behandelt het vraagstuk 
tenslotte van politiek standpunt en oe
fent scherpe kritiek uit op de immobili
teit en inertie \an links — om tenslotte 
de menselijke faktor te beklemtonen . 
df noodzaak tot een dubbele waardever-
meerdermg De eerste zou bestaan in een 
gebruik van alle intellektuele vermogens 
van het land niet slechts door hervormd 

maar door voortdurend onderwijs. De 
tweede : dooi een grotere verantwoorde
lijkheid op elk ni \eau. door decentrali
satie. 

Ser\an-.Schici! eis boek is dus niet A) 
leen een diagnose : hij prol>ccu ook -Ic 
mogelijkheden aan te duiden van waai-
uit wij tot een sanering \ an on/e pozuie 
kunnen ovei >acin, en de rezeives aan ie 

wij/en waaiuit wij kunnen pulten om 
met sukses de uitdaging te beantwoor
den. Dat dit noodzakelijk is, wil Europa 
n e t tot een semi-kolonie van Amerika 
\c-ivallen, wi)rdt in dit boek aangetoond. 
Zün bedoeling vat de auteur samen in 
dl" laatste /in : het is « een boek dat ons, 
luti c'-^n ')e(Hje geluk, aanzet tot hande
len ». .Al wie verantwoordelijkheid 
draaft op het politieke en ekonomische 
vlak zou ten minste de door Servan-
.Schreibei aangeduide situaties moeten 
Ijesiudercn op zijn gebied — en er de 
konkluzies uittrekken. 

/ . / . Senian-S'hreiber 
l."i" sr nildanjng », }i ' ' 
na en Zn., Ulieclil - IS5 /; 

« De ameii-
nij A.W. Biu-

Verleden week werd te Koekelberg met 
siële Vlaamse akadeiiiie voor plastische 
geopend Het is met overbodig er op te 
rechtstreeks gevolg is van het feit. dat de 

de karentie van dergelijk onderwijs 

ministeriële assistentie de eerste offi-
kunsten in de brusselse agglomeratie 

wijzen dat deze verwezenlijking een 
Volksunie als eerste het schandaal van 
in de hoofdstad heeft aangeklaagd. 

DE NAAKTE AAP 
Dr. Desmond Morris is een engels Zoöloog en kunsthistonkus direkteur van 

het tilm- en ielevtziestndio in de londense zoo — m welke hoedanigheid htj 

ontelbare dierfilmen produceerde en kommentarieerde. Zijn vrouw Ramona is 

historikus : zij hielp hem bij het schrijven van zijn suksesboek « De naakte 

aap » dat nu ook in een nederlandse vertaling verscheen bij A.W. Bruna & Zoon. 

Utrecht — nadat de « Sundav Mirror », « Life », « Epoca » en « Der Stern » 

belangrijke gedeelten uit dit boek gepubliceerd hadden. Onmiddellijk bij het 

verschijnen van dit boek klom het aan de spits van de engelse bestsellerlijst, 

en in de Verenigde Staten was de eerste oplage van 100.000 reeds voor het ver

schijnen uitverkocht. 

De veertigjarige suksesschrijver — 
die zijn boek samen met zijn vrouw op 
drie maanden tijds schreef — werd op 
slag "ijk Interessant is het wellicht te 
weten dat hij. om een belasting van ca 
95 °,, op de inkomsten van zijn boek te 
ontlopen, verhuisde naar Malta ' 

Wat zijn nu onderwerp en inhoud 
van dit zo suksesrijke boek ? De mens 
is onderwerp 'an Morris onderzoek, 
maar dan de mens niet van uit volken
kundig of Dsi<^hologisch of psichoana-

litiseh standpunt gezien De auteur 
onderzoekt het menselijk gedragspa
troon ook niet zozeer als gedragspsi-
choloog. als behaviourist - maar wei 
als zoöloog. Zijn probleemstelling, zijn 
vraag is die naar aard en herkomst van 
de gedragingen van de moderne door 
snee-mens als zoölogisch specimen. Ik 
ben een zoöloog, zegt hij, een dierkun
dige — en de naakte aap is een dier 
Ik zal natuurlijk een aantal mensen 
voor het hoofd stoten, en vooral die 

welke geen waarde eraan hechten na te 
denken over het dier in zich. 

De manier waarop Morris, zoöloog 
maar ook kunstschilde; deze taak ver
vult, is zonder twijfel interessant en 
zelfs meeslepend, maar — en hij geeft 
het zelf toe — menigmaal wat al te 
sterk vereenvoudigd. Heel zijn teorie is 
zeer sterk door het doelmatigheidsprin-
cipe geleid. 

De auteur volgt de «naakte aap» 
vanaf zijn oorsprong tot zijn relatie 
met andere soorten en bestudeert ach
tereenvolgens sex, grootbrengen, onder
zoek, agressie, voedselgedrag en ver
zorging. 

Wat het boek daarenboven bestendig 
ervaren doet als een wel levendig 
geschilderd, in menige uiteenzetting 
juist, maar in zijn geheel toch eenzijdig 
weergeven van de menselijke gedrags
wijze en haar ontstaan, is het gebrek 
aan enige verwijzing naar traditie-
gebondene, «ku l tu re le» gedragingen 
Dat de verhouding tot de soortgenoot 
door de aangeboren méér dan door de 
aangeleerde faktoren beheerst wordt, is 
reeds eerder vastgesteld ; Morris 
beklemtoont echter alleen de eerste 
faktor en maakt hem, als zoöloog, 
ekskluzief 

Desmond Morris : «De naakte Aap », 
A.W. Bruna & Zoon, Utrecht. 

Als West-pochet 2-3 verscheen van 
de hand van de bekende kronikeur 
van de Vlaamse Beiueging, Arthur De 
B) uyne, « Priester Daens, dom Mo
dest van Assche, rektor Jan Bernaerts, 
pater Callewaert ». 

H^t boek (168 blz.) is een herwer
king van de artikelenreeks van E. 
v.d. V. in het « Pallieterke ». Jan 
Nuyts, hoofdredakteur, vet telt ons in 
het Woord Vooraf hoe en in welke 
zin A. De Bruyne de beruchte en ver
dienstelijke rubriek « Uit het aKissier 
van 't Pallieterke » heeft ter hand 
genomen. Het ging er tenslotte om, 
de jongere strijders van heden in te 
lichten over het recente verleden. 
Zonder de kermis ervan loopt men in
derdaad het gevaar, bij gebrek aan 
informatie mensen en dingen ver
keerd te beoordelen en wordt de jon
ge generatie er aan blootgesteld^, uit 
onkunde schromelijk onrechtvaardig 
te zijn. 

Ik noemde A. De Bruyne « ki\}ni-
keur •». Hij is dat in de beste, in de 
meest historiografische betekenis van 
liet woord. De kronieken die hij 
schrijft, beantwoorden aan al de ei
sen van de historische kritiek om als 
hisloneke bron in aanmerking te ko
men. 

Aan de rechtvaardigheid, aan de 
liistorische wetenschap en aan Vlaan
deren wordt zodoende een onschat
bare dienst bewezen. 

}f 

PETIT8 

VICAIRES... ?? 

Het IS natiniiiijk duidelijk dat, zo
als f. Nuyts het aanstipt, de bedoeling 
, an de auteur niet \>uler be.spiege 
lend - historisch is. 

Zijn doel is een politiek doel dal 
ik als volgt meen te mogen vermoe
den : wij maken geen politiek vanuit 
het verleden maar voor de toekomst, 
maar wij hebben het voor deze toe
komstgerichte politiek hard nodig het 
verleden te kennen. 

Een volwassen iXrtk moet al de gro
ten die de natie gediend hebben in 
ere houden. Hun volk dienen, dit de
den de vier m dit boek behandelde 
mannen, 100 t. h. zuivere mannen die 
m een zelfstandig Vlaanderen hun 
standbeeld zouden verdienen. 

Hen vergeten ware niet veel min
der dan verraad en hiertegen bevei
ligt ons de auteur. 

Wie in dit boek de artikelen van 
L. V. d. V. herleest, zal zich moeten 
behoeden voor verbittering en wraak
lust; hij zal zich daartegen moeten be
hoeden uit piëteit voor deze vier 
priesters, wier leven alleen door lief
de weid gedreven. 

Liefde, toewijding en onverzette
lijkheid, dit zijn de lessen die uit de 
offers van deze vier mannen te K>nt-
houden zijn; liefde is hun testament. 

Moesten zij terug bij ons kunnen 
zijn, zij zouden met hun nuchtere 
strijdvaardigheid, niet verwachten dat 
wij hel nu zoals zij zouden doen en 
denken. De wereld heeft niet 
stilgestaan. Zij zouden ons wel zeggei 
dat wij « het » met evenveel radika-
lisme en ideaal moeten doen. 

Dat weze de les van dit boek dat 
beslist, vooral door de jongeren (en 
ik bedoel onze Vu^-teden) dient ge
mediteerd ! 

Ik besluit met het enig oordeel dat 
geldig is over deze mannen, een oor
deel uit de schrift dat heiliger en 
hechter « dan welke menselijke be
oordeling ook kan geweest zijn : < Zij 
hebben zich aan gevaar blootgesteld 
en weerstand geboden aan de vijan
den van hun volk. Daardoor hebben 
zij hun volk in hcKrg aanzien ge
bracht ». (/ Makkabeeën 14 : 29). 

M. van Haegendoren. 
Dr. Histor. Wetenschappen, pro-

teisor Hedend. Geschiedenis, senator. 
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Mexiko 68. Sinds maanden 
wordt overal in de wereld deze 
soort slogan verspreid. Van 9 
tot 28 oktober wordt daar he t 
hoogfeest van de sport gehou
den. Dit kan echter zo maar 
niet. Mexiko heeft een t i tanen-
werk moeten verzetten voor de 
deelnemers en de bezoekers 
van de olimpische spelen in 
waardige omstandigheden t e 
ontvangen. En als de spelen 
voorbij ' i j n ? Die gebouwen 
wat wordt ervan ? Deze vraag 

Vlaamse T. V. 
ZATERDAG 28-09-1968 
14 45 : Autorennen Rechtstreekse re
portage van de start von de 24 urea 
van Le Mans — 15 30 : Cortez op do 
weg naar Mexico Documentaire — 
16 15 : Volksuniversiteit — 18 10 tot 
18 25 : Autorennen. De 24 uren van La 
Mons — 18 50 : Zandmannetje — 18 55: 
Jo zuster, nee zuster (II) — 19 25 : Op 
Safari met Mare Sleen — 19 52 : Franse 
taalwenken — 19 57: Zoeklicht — 20 00: 
TV-nieuws — 20 25 : 100 000 of mets 
— 21 40 : Echo — 22 10 : Mannix ; 
Het mirakel — 23 00 • TV-nieuws 

ZONDAG 29-09-1968 
14 15 : De gordel von slangeleer. 6e afl. j 
De tocht naar de tempel — 14 35 : Bin
nen en hutten Autorennen : Reportage 
von de laatste ronden en de aankomst 
van de 24 uren van Le Mans — 17 15 : 
Mexico-City. Documentaire over dö 
Mexicaanse hoofdstad — 18 15 : Klein, 
klem kleutertje — 18 35 : Sportrepor-
tage — 19 05 : Ben de Beer : Ongenode 
gasten — 19 30 : Geschiedenis von de 
XXIe eeuw. Documentaire : Mars ea 
ruimte — 19.55 : Mededelingen — 
20 00 : TV-nieuws — 20.15 : Sportweek
end — 20 40 : Uit met Jef Cassiers. 
MuzIVaal programma — 21 35 : De 
Rodiofrunniker : kort tv-spei door Peter 
Draper — 22 05 : Première-mogaztne — 
— 22 55 ; TV-nieuws. 

MAANDAG 30-09-1968 
14 05 tot 15 10 : Schooltelevisie — 
18 30 ; Guten Tag Duitse les — 18 55 : 
Zandmannetje — 19 00 ; Zorro : Het 
losgeld — 19 25 : Vergrootglas op de 
postzegel — 19 40 : Openbaar kunst
bezit — 19 50 : Hier spreekt men Ne
derlands — 19 55 : De Weerman. - Me
dedelingen — 20 00 ; TV-nieuws — 
20 25 : High Choparral, tv-western ; De 
schildpad — 21.15 : Euro-metro : docu
mentair programma van Piet Vande 
Sijpe —• 21 55 t 10 jaar Beker voor 
Zangvoordracht in Knokke — 22 55 ; 
TV-nieuws. 

DINSDAG 01-10-1968 
H 05 tot 16 00 : Schooltelevisie — 
18 55 : Zondmannetje — 19 00 : Tie
nerklanken — 19 25 : Ki|k en kook — 
19 50 : Fronse taalwenken — 19 52 : 
Zoeklicht — 19 57 : Mededelingen — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Het ren-
der-vous von Senlis, toneelstuk van Jeon 
Anouilh — 22 05 : Promenadeconcert 
dat als onderdeel van het Holland Fes
tival werd gegeven door het Rotterdams 
Filmharmonisch orkest o I v. Franz Poul 
Decker — 22 55 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 02-10-1968 
17 00 : Tip-Top Jeugdtelevisie — 18 00: 
Schooltelevisie — 18 55 : Zandmannetje 
— 19 00 : Atelier « Geknipt > — 19 25: 
Arena Sportmagazine — 19 50 : Hier 
spreekt men Nederlands — 19 55 : Me
dedelingen. - De V^eermon — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : 25 jaar Suzy Mor-
leen. De caboretJoopbaon von Su2y Mar
leen — 21.05 : Verover de aorde. Snel, 
sneller, het snelst — 21 55 : Da vroed
vrouw. Eenakter van Otto Dijk — 22 35: 
TV-nieuws 

DONDERDAG 03-10-1968 
14 05 tot 15 10 : Schooltelevisie — 
18 30 : Guten Tag — 18.55 : Zondman-
netie — 19 00 : Tienerklanken — 19 35: 
Politieke tribune : de Belgische Socialis
tische Porti) (BSP) — 19 50 : Franse 
taalwenken —- 19 52 : Zoeklicht — 
19 57 : Mededelingen — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : Duister aantal. Thriller 
in 3 delen door Michael Ferguson — 
21 15 : Debat — 22 00 : Premiere — 
22.35 : TV-nieuws 

VRIJDAG 04-10-1968 
14 05 tot 16 00 ; Schooltelevisie — 
18 25 : Schooltelevisie — 18 55 : Zand-
monnetie — 19 00 : Structuur van Bel
gië 2e deel : De Regering —- 19 35 : 
Ziet u er wat in ? — 19 50 : Hier spreekt 
men Nederlonds — 19 55 : Mededelin-
oen - De Weerman — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 25 : Met Mare Sleen in Afrika — 
21.10 ; Filmtribune. Cossius de Grote — 
22 15 : TV-nieuws — 22 20 tot 23 20 : 
Confrontatie 1. 

«Vergrootglas op de postzegel». Prezentatie Pol Heyninck 
(onze foto). Brussel Ned., 30 september. 

stelden regisseur Hans Emmer-
ling en kineast George Bense 
van de saarlandse televizie 
zich ook. Ze zijn een kijkje 
gaan nemen om vast te stellen 
hoe de architekten en urbanis-
ten er werkten. Uit de film die 
u vandaag te zien krijgt zal u 
alvast kunnen opmaken dat de 
verantwoordeli jken zich steeds 
voor ogen hebben gehouden 
dat Mexiko-stad in het jaar 
2.000 twaalf miljoen inwoners 
zal tellen. Heel de opzet van de 
werken draagt de stempel van 
de toekomst die met open blik 
naar de 21ste eeuw opkijkt. 

Zondag 29 september om 
17.15 u. (Brussel Ned.) 

DE RADIOFRUNNIKER 

Dit spel van Peter Draper 
vergt slechts twee akteurs. Bon 
Monkhouse speelt de rol van 
Q.P. Jakes en Bill Owen deze 
van R.J. Smellie. Q.P. Jakes 
leeft in een kleine kamer. Het 
is een eenzame kerel met een 
eerder onsimpatiek uiterlijk. 
Zijn interessesfeer beperkt 
zich tot radioproblemen. Op 
een dag ontbiedt hij privé-
detektive R.J. Smellie. Hij 
geeft er echter geen reden 
voor op, zodat de detektive 
slechts beleefd kan zijn. En 
dan begint Jakes hem zijn ver
haal te vertellen. Mrs Jakes is 
hem ontrouw. Zij is veel jon-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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ger dan hij , maar dat is nog 
altijd geen reden om betrek
kingen met een andere man t e 
onderhouden. Maar hoe weet 
Jakes dat ? Heel gemakkelijk. 
Hij heeft gewoon miniatuur
zenders in de kleren van zijn 
vrouw verwerkt en in haar 
handtas verborgen, zodat hij 
haar overal kan volgen en kan 
horen wat zij vertelt . Daarmee 
kan de detektive het niet eens 
zijn. Dat is een aanslag op de 
persoonlijkheid van mevrouw 
Jakes en hij zal .. 

Zondag 29 september om 
21.35 u. (Brussel Ned.) 

HET RENDEZVOUS 

VAN SENLIS 

Dit toneelstuk van de beken
de Franse auteur Jean Anouilh 
wordt dinsdag gebracht in 
een bewerking en vertal ing 
van Jos Van Gorp. Het behoort 
tot Anouilh's zogenoemde pie
ces roses wegens het bijna 
onwaarschijnlijk mooie happy 
end. Want rooskleurig is de 
geschiedenis anders niet. Isa-
belle (Hilde Uit terl inden) i§ 
een teer wezen dat evolueert in 
een totaal verdorven en kor-
rupte wereld. Door haar on
wankelbare liefde weet ze een 
wat dromerige, wat karakter
loze jongeman, Georges (Tob 
Kuyl) los te maken uit een mi
lieu, waarin hij ander.'' ten 
onder zou gaan. De auteur le
vert hier scherpe kritiek op de 
rijke bourgeoisie, de parvenus 
en profiteurs in het bijzonder 
en op de onoprechtheid en laf
hartigheid van de mensen in 
het algemeen 

Dinsdag 1 oktober om 20.25 u. 
(Brussel Ned ) 

EURO-METRO 

In deze dokumentaire heeft 
Piet Van de Sijpe beelden bij

eengebracht van de metro's in 
enkele europese steden en 
wordt ook grote aandacht be
steed aan de aan de gang zijn
de werken aan nieuwe onder-
grondsen. Daarbij wordt een 
ru ime plaats ingeruimd voor 
de brusselse pre-metro, waar
van tegen einde van volgend 
jaar een gedeelte in gebruik 
zal genomen worden. 

Scenario en regie; Piet Van 
de Sijpe. Tekst : Louis Ver-
beeck. Film : Frans Nauwe-
laerts. 

Maandag 30 september om 
21.15 u. (Brussel Ned.) 

DUISTER AANTAL 

Donderdagavond het tweede 
deel van de BBC-produktie 
Dark Number geregisseerd door 
M. Ferguson, naar een verhaal 
van Eddie Boyd. Sandra Bailey, 
het meisje van wie Johnny 
Maxen het lijk heeft gevonden 
in het appartement van zijn 
spoorloos geworden vrouw, was 
zwanger. Als Johnny opnieuw 
naar het appar tement van zijn 
vrouw gaat, verneemt hij van 
de vrienden van zijn vrouw — 
deze was heel vrijgevig met 
haar sleutels — dat Sandra 
kennis had met Tom Arm
strong. Inspekteur Wardlaw 
vertel t hem dat Sandra aanwe
zig was toen Johnny's dochter 
verdronken is. Johnny neemt 
dan kontakt op met die Arm
strong, die voor Julia ook geen 
onbekende was, doch wordt er 
niet wijzer door .. 

Donderdag 3 otober om 
20 25 u. (Brussel Ned.) 

DE VROEDVROUW 

Een vroedvrouw en haar 
zoon, die geneesheer is, drin
gen tijdens hun vakantie in 
een dorp aan zee binnen in het 
atelier van een schilder. Deze 
ligt in schijndode toestand op 
bed. De vrouw slaagt erin de 
man tot het bewustzijn te 
brengen en verneemt dat hij 
een poging heeft gedaan zelf
moord te plegen. Omdat hij 
honger heeft, biedt de vrouw 

hem wat pepermuntjes aan. 
Haar zoon s tuurt ze op^ eten 
uit. Maar tijdens diens afwe
zigheid sterft de schilder wer
kelijk. De vroedvrouw komt 
tot de ontdekking dat ze in 
plaats van pepermunten, ta
bletten van haar zoon heeft 
gegeven. Dat~is het uiterli jke 
gebeuren in deze eenakter van 
het tema van de ongrijpbaar-
de nederlandse auteur Ot to 
Dijk. De betekenis ervan is veel 
ingewikkelder. Net als ^ r a n -
dello, met wie de schrijver zich 
verwant weet, wordt hier 
heid van de werkelijkheid be
speeld. En evenals de beroemde 
Italiaan probeert Otto Dijk 
aan de realiteit van het kon^ 
ventionele toneel een nieuwe 
dimensie toe te voegen. Veel 
uitleg kan de auteur over zijn 
stuk niet geven. Het stuk zeil 
is de uitleg, zegt hij. 

Woensdag 2 oktober om 
21.55 u. (Brussel Ned.) 

CASSIUS DE GROTE 

Een indringend beeld wordt 
hier opgehangen van de we
reldkampioen boksen alle kate-
gorieëen Cassius Clay, alias 
Mohammed Ali. De kineast 
William Klein, Amerikaan van 
geboorte, maar wonend te 
Parijs, heeft er een drieluik 
van gemaakt. Eerste deel ; The 
Big Mouth : 1964. te Miami 
wordt Cassius Clay, 23 jaar, 
100 kg., wereldkampioen alle 
kategorieén door opgave van 
Sonny Liston in de zevende 
ronde. Klem maakte opnamen 
vóór, tijdens en na de wed
strijd. Tweede deel : The Big 
Hernia : Boston, november 
1964 : Cassius Clay is Moham
med Ali geworden. De wereld-
boksfederatie wil hem zijn t i 
tel ontnemen. Aan de voor
avond van de revanchewed
strijd tegen Sonny Liston 
wordt Clay geopereerd van een 
breuk. Derde deel : The Big 
Man : Clay bevestigt dat hij 
meer dan ooit Cassius de Grote 
is, na een verpletterende over
winning op Liston. 

Vrijdag 4 oktober om 21.10 u. 
.(Brussel Ned.) 

« De radiofrunniker ». Kort t.v.-spel met Bob Monkhouse (onzfi 
foto) en BUI Owen. Brussel Ned., 29 september. 
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NAAR DE MAAN 

Het pad van het olimpisch 
komitee loopt niet over rozen, 
geloof het gerust. Na al de 
moeilijkheden die de heren tot 
dusver reeds ontmoetten — 
denken we aan Zuid-Afrika, de 
oosteuropese landen, de negers, 
de vrouwelijke (of ongeveer) 
atleten, de doping en zoveel 
andere zaken — komt er nu 
nog een mizerie bij. 

De Amerikanen hadden met 
veel tamtam de lancering van 
een satelliet aangekondigd,-die 
het mogelijk zou maken over 
zowiat hee] de wereld recht
streekse TV-reportages van de 
spelen uit te zenden. Maar die 
satelliet is. bij manier van 
spreken, niet van de grond 
gekomen, We zullen het moe
ten stellen zonder uitgebreide 
rechtstreekse reportages. 

Persoonlijk vinden we dat 
niet zo erg. We krijgen het 
achteraf wel op film, en onze 
onvolprezen BRT zal nog wel 
iets-liggen hebben dat net nog 
kan; dienen voor de vlaamse 
huiskamer. Maar we vinden 
het spijtig van al dat goeie 
geld dat naar de maan werd 
geschoten 

mi zo 

U- herinnert zich dat Willy 
Vanneste wegens dopingsprak-
tijkén veroordeeld werd tot 
twee jaar koersverbod hier in 
België Hij diende (herhaalde
lijk)" een genadeverzoek in. en 
nu schijnt het dat de koning 
het heeft ingewilligd, (Ook 
van de andere slikkers tege

lijk met Willy en op dezelfde 
wijze gestraft ?) De twee jaar 
worden aldus zes maanden r i j 
verbod. 

Het is altijd onze mening 
geweest dat Willy, in verge
lijking met andere « vedetten », 
te zwaar gestraft werd. Wij 
hebben altijd gemeend en 
menen het nog, dat zware 
straffen geen oplossing zullen 
brengen voor he t dopingspro-
bleem. We hebben dus zeker 
geen bezwaar tegen deze straf
vermindering. Maar, als men 
de doping wil bestrijden met 
straffen en dan achteraf die 
straffen weer intrekt, dan 
moet men toch beseffen dat 
men nergens meer staat. Als 
men de doping wil bestrijden, 
moet men zich eens serieus 
gaan bezinnen over de manier 
waarop men dat wil doen. 
Zoals men nu bezig is, wordt 
het een « foef ». 

WAAR STAAN WIJ ? 

De dopingskontroles hebben 
uitgewezen dat het aantal ge
drogeerde rennei's van 25 % 
(van de onderzochten) gedaald 
is tot ongeveer 10 %. 

Anderzijds stellen wij vast 
dat omzeggens alle grote ve
detten, vooral de buitenlandse, 
betrokken zijn geweest in een; 
of andere dopingsaffa^e, en 
dat doping ook meer e^ meer 
wordt gekonstateerd in andere 
sporttakken, zoals schaatsen, 
atletiek en zo meer. 

Aldus wordt het moeilijk, zo
niet onmogelijk, vast te stellen 
hoever wij op dit ogenblik 
staan met de anti-dopingskruis-
tocht. Het ene schijnt erop te 

wijzen dat we vooruitgaan. 
Tenzij, wat sommigen bewe
ren, de oude dopingsprodukten 
vervangen wordeni door nieu
we, spoorloze. Het andere 
schijnt aan te tonen dat men 
nog niks gevorderd is, al is het 
ook zo dat vroeger geen kon-
troles werden uitgevoerd in 
andere sporttakken, zodat er 
ook geen misbruiken konden 
worden vastgesteld. 

Wij hopen toch alvast dit te 
kunnen aanvaardenj dat he t 
gebruik van amfetamine ver
minderd is. Als dat het geval 
is, is er toch al iets bereikt, 
want amfetamine moet zeer 
voorzichtig aangepakt worden, 
en dat was in de (wieier) sport 
zeker niet het geval. 

GOED BEGIN 

Er zijn drie europese voet-
balkompetites tegelijk bezig. 
Die der landskampioenen 
waarin Anderlecht meespeelt, 
die der bekerhouders met Klub 
Brugge, en die van de zg. foor

steden waarin Standard furore 
hoopt te maken. Die drie ploe
gen hebben allemaal hun eer
ste wedstrijd gespeeld. 

Anderlecht won gemakkelijk 
met 3 -0 van het bescheiden 
ierse elftal Glentoran. 

Brugge won ook met 3-1 en 
veel herr ie van West Brom-
wich Albion, verleden seizoen 
finalist in de britse bekerkom
petitie. 

Standard tenslotte moest 
zich tevreden stellen met eea 
0-0 tegen Leeds, momenteel 
leider in de britse kompetitie» 

In de slag tegen Groot-Brit-
tannië leiden onze dappere 
Belgen dus met 5 punten tegen 
1. En, al staan de terugwed
strijden nog voor de deur, dat 
is alvast goed begonnen. Dus. , . 

Roelants en De Hertoghe op weg naar Mexiko en — laten we 
hopen — op weg naar goud. Niet het goud van de Azteken, maar 

dat van een olimpische medal je. 

KULTUURELEMENT 

«Is sport dan toch een kul-
' tuure lement ?» vraagt Isi Moy-
son zich af, aldus ook een vaa 
onze stokpaardjes berijdend. 

De professioneel-kommercië-
le sport sluit hij daarbij dade
lijk uit. En inderdaad, die 
draagt in genen dele bij tot de 
ontwikkeling van kui tuur en 
beschaving. Tenzij misschien in 
neP".iove zin. 

De opvoedende sport is wel 
een kul tuurelement , al wordt 
ze in onze te eenzijdig intel-
lektualistisch gerichte opvoe-
din^smetodes al te veel over 
het Hoofd gezien, 

" ' oleiten met Moyson 
graa- voor de inschakeling 
van meer (goede) sportbeoefe
ning in de opvoeding van de 
jeugd (en volwassenen) . , en 
voegen hier terloops aan toe 
dat naar. onze,-biesQheidep. me
ning in -deze teohnische*raate-
rialistische tijd ook nog enkele 
andere waarden wat meer aan 
bod zouden móeten komen bi j 
de opvoeding, als bij voor
beeld, de estetische, de art ist ie
ke, de morele en zo verder . 
Die absoluut niet in tegen
spraak zijn met de eerste. 

OLIMPISCHE SPELEN 

DE OORSPRONG 

IVij stnan oj) de vooravond van de 
oliinl>ische spelen, spelen die zoals 
men weet van klassiek-griekse oor
sprong zijn en die wij, mbderne men
sen, sedert 1894 om de vier jaar op
nieuw inrichten, A^als Pierre de l'ré-
dy, (beier gekend als baron de Cou-
bertin) het heeft voorgesteld. Mis
schien is het niet slecht ons eens af te 
vragen hoe men er eigenlijk toe ge
komen is die omue griekse idee weer 
op te vissen. En in hoeverre de mo
derne spelen nog iels van die griekse 
geest bewaard hebben — of zouden 
moeten bewaren. 

Wie weet, kan een oj andere van 
onze jonge lezers er geen s\>f in vin
den voor een spreekbeurt op school... 

Men aanvaardt doorgaans dal de 
Grieken voor het eerst aan sport de
den, als men ook het onderscheid 
aanvaardt dat Huizinga (Homo In-
deus) maakt tussen « spel » (een vrije 
nklivileit, beoefend dc\)r alle mensen 
en dieren, met een doel in zichzelf) 

en « sport » (sistematische en doel
gerichte beoefening van georganizeer-
de en gereglementeerde spelen). 

De Grieken gingen dus voor het 
eerst de reeds veel oudere ^spelen » 
beoefenen als ^ sport ^. Als onderdeel 
van hun opvoedingssisteem namelijk. 

Aanvankelijk speelde de weten
schap geen rol in die opvoeding (la
ter, laten we zeggen vanaj de vijfde 
eeuw, natuurlijk loel) en was de op-
i\)eding er omzeggens uitsluitend op 
gericht goede staatsburgers te vor
men. Vermits, o.m. volgens prof. Lam-
brechls, de ideale staat berustte op de 
ideale verhouding lussen goden en 
mens, tussen gemeenschap en individu 
en tussen geest en lichaam in het in
dividu, is het begrijpelijk dat men, 
met het oog op dit laatste, de nodige 
aandacht besteedde aan wat men kan 
noemen : de lichamelijke opleiding. 
Doch onmiddellijk dient hier aan toe
gevoegd dat deze lichamelijke oplei
ding maar een relatieve waard had, 

als vnderdeel van de totqal-opx'oe-
ding, loaarni de ontwikkeling van de 
geest even belangrijk ivas, zij het dan 
dat die ontwikkeling minder welen-
schappelijk dan wel estetisch gericht 
was. 

ledere < polis » had aldus haar 
gymnasium, waar de jeugd lichame
lijk opgeleid werd en — vaak in hel 
zelfde gebouw, haar « odeon * bij
voorbeeld — de artistieke vorming 
werd behartigd. 

Zeer vroeg reeds kwamen int heet 
Griekenland de jonge mensen samen, 
om zich tijdens grote feesten Ie me
ten in « schoon- en goedmenselijk-
heid ». Die feesten werden ingericht 
ter ere van de goden. Naast sportwed-
strijdeji loaren er wedstrijden i\>or 
zang, muziek, dans, welsprekendheid 
en vele andere. De eigenlijke sport-
tvedstrijden waren daarbij aanvanke
lijk van bijkomend belang, maar 
gaandeweg gingen zij een steeds be-
latigrijker bestanddeel van de feesten 
uitmaken. En waar in het begin 
slechts één sportproef werd betwist 
— hardlopen — waren er iceldra een 
heel stel. 

Die feesten waren wal we nu noe
men « de olimpische spelen >, in het 
begin afwisselend ingericht in ver
schillende steden, later hoofdzakelijk 
in Olympin. 

Als eerste datum neemt men door
gaans aan : 776 voor Kristus. Waar
schijnlijk zijn de spelen ouder, maar 
in 776 werd wel voor het eerst — 
voor zover we dit weten — de naam 

van de werwinnaar opgetekend. 
Het is ook goed te weten dal die 

spelen voorbehouden waren aan Grie
ken. Aldus kan men zich afvragen of 
ze niet eerder gericht waren naar het 
doen ontstaan van een soort grieks 
natwnalisme en een echt-grieksé men
taliteit, veeleer dan naar een verbroe
dering tussen de volkeren die men er 
achteraf heeft ivillen in zien. 

Later zijn de spelen gedegenereerd. 
Het ktdtureel aspekt ervan viel weg, 
er werden zware prijzen aan verbon
den, de atleten werden bero'epsatle-
ten, de korruptie deed haar intrede 
en dergelijke meer. De degeneratie is 
nog veel verder gegaan bij de Romei
nen die de idee van de Grieken over
namen. Bij de Romeinen ktuam ook 
verzet tegen de spelen, a.m. vanwege 
de kristenen, die het heidense karak
ter van de spelen (offer en eed aan 
heidense goden) niet konden aan
vaarden. Keizer Theodosius, die het-
kristendom in 393 n.K. uitriep, tot 
staatsgodsdienst, verbood de spelen 
dan ook vanaj 394. 

Pas op het einde van de negen
tiende eeuw luerd de idee opnieuiv 
opgevist. 

Eigenlijk ts aal geen l\)evat ge
weest. We zouden bijna kunnen zeg
gen : de tijd en de omstandigheden 
waren er rijp voor. Doch laten wij 
het daarover volgende keer hebben. 
En dan de keer nadien ons afvragen 
wat er van dat griekse ideaal in onze 
moderne spelen nog terug te vinden 
is. 



wu l « 

i 

G E V R A A G D 

FLINKE TYPOCRAAF-INVORMER 
voor kranten 

5-ciagenweek - goed loon - gezellige werkkring 

omgeving Brussel bewonen 

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

D u i t s e wijn 
Vrolijke wijn ! 
Zonovergoten wijngaarden in frisse valleien,., warm ie 
en frisheid: dat alles vindt men terug in,een glas goede 
Duitse wijn. Of het nu gaat om Rijn- of Moezel* 
wijn, wijn uit Frankenland, Baden of Wui lemberg.., 
Duitse wijn is steeds hartig, vtoli/k,,. en maakt U 
Molijk! Er bestaan intgelezen wijnsoorten voor elke 

" gelegenheid, voor elk gerecht, 
1 1 van vis lot dessert. En uw avond* 
I I jes onder vrienden worden onver' 
f—I getetijk met een paar flessen 

I \ ^ ^ ^ „ ^ ^ goede Diiife wiin > 

Vraagt düLunientatic aan 
ADVISO 
22, Marnixlaan, Brussel ^ 
Verband Deutschcr Weinexporteurc 
532 Bad Godesberg - Moltkeslr 42 

'Ê± 

B R I L L E N 
Laatita modallan 
Oagalijk aang»p*tl , dooi 
gadiplomasrda optlskart 

EÜROPTIEK... 
^ Vockomanstraat 106, Bruttai 
Blanifloarlaan 28 Antwaroar 
Hovanlarttraal 9, Aalsl 

C O N T A C T L E N Z E N 
C e s p c c i a i i z e e r d e d i e n 11 
Qadipl Spac Van Pottalbargh 

KOSTELOZE JOKUMENtAr i t 
V o o r « t s p r a a k 
re l (053)28870 
Zondar varbintani* 
Volledigs terugbetaling 
«̂ •n allo ziekenbonden 

i-EDEN • 10 % KORTING 

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 Sekretariaal ANTWERPEN, Kipdorp 50, tel. 03/32.31.39 
Prov. Sekr. Brabant Emiel Jacqmainlaan 124, BRUSSEL. Tel. 02/19.08.64 

Prov Sekr Limburg : HALEN, Stationsstraat 25, fel 013/414.08 

Meer dan 50 plaatselijke afgevaardigden bodediensten 

HERMES 
scire®! 

Zuldlaan 54, Brussel 

Volledige 
secretariaatcursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in vier talen 

B O E K H O U D E N 

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

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

D A G . EN AVONDLESSEN 

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

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

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

Aanbevolen 
Huizen 

HOME 
Eigentijdse woninginrichting 

Rijschoolstraat 45 B 
ST. TRUIDEN 

Telefoon • (011) 741.96 

H. DOX 
Carnotstraat 133, Antwerpen 

Telefoon • (03)35.17.14 
Binnen- en buitenlandse 

merkkeukens 
+ elektrische toestellen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Engarstraat 161. Erpt-Kwarps 
Tal. (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 » 
Antwerpen's gezelllgsta 

Bierkelder 
Grota Platar Potstraal 4 

(bi l Sulkarrul) 
Open vanaf 8 uur s'avonA 

Maandag geslotert. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zatal i Antwerpen t 
Tal. I (03)49.30.45 - 49.15.94 

Bcxoek « D« Veerman > 
ta St-Amandt a.d. Schalde 

Mosselen - Paling 
Uitbater t Jan Brugmant 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS. Deume xuid 
Van Havralal 70, tal. 35.63.17 
Agent i De Coane • Kortrl|k 

EURO-OOMI 
Moderne wooninrichtlrïQ 

Kruldtulnlaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

J - l -68 

Breydelhof - BRUGGE 
Jozef Suveestraat 2 

'^elagzaal • 120 plaatsen 
Tel (t)50) 350.67 

PLASTIEK 
F R A N S P A R Q U I N 

Lange Lobroekstraat 44 
Antwerpen Tel. (03)36.16.47 

Verpekkingsemmer - Stapelkisten 
Vervoerkisten Polyethyleen- j 
zakken, -vellen Rollen - Be- I 

driisschorten Priiskaartle*. I 

Meer dan ooit rekent de 
V.A.B. op de TROUW van zijn meer 

dan 100.000 leden. 
STEUN het jongste initiatief van 

uw bond 

" DE WACHT OP DE WEG" 
Meer dan ooit rekent de V.A.B. op 

een massale aangroei van zijn ledental. 

WORD NU LID: 
dan geldt uw lidmaatschap tot einde 1969. 

Wend U tot ons bondsgebouw te : 
ANTWERPEN, Sint-Jakobsmarkt 45-47, Tel. 03/31.09.95, prk. 936.27 

of tot ons kantoor te 
BRUSSEL, E. Jacqmainlaan 126, tel. 02/18.55.55., prk. 893.23 of tot 

een onzer kantoren of vertegenwoordigers In het vlaamse land. 

N A T I O N A L E L O T E R I J 
OPGELST I 600 loten van 10 000 fr. 

(tn plaaU van 300) 

EEN SUPERHOOG lOT VAN 

TIEN MILJOEN 

1 lat 
1 lat 
2 lottn 
6 loten 

24 lottn 
t M tolon 
120 tdm 
MO lolu 

MO loron 
1 200 leton 
2400 loton 

12000 loton 
(0000 lolon 

van 2.000.000 h. 
von 1.000.000 fr. 
van 500.000 Ir. 
van 900.000 (r. 
van 100.000 fr. 
van SO.000 fr. 
van 20.000 fr. 
van 10 000 fr. 
von i.000 fr. 
van a.000 Ir. 
von 1.000 fr. 
von iOO Ir. 

von 400 fr. 

^dd^ ^rnr 

;X t 72 MILJOEN \r.''^ 

+ 50 ffoottlottn vdn 20000 U. 

Trekking op 7 oktober 

HET IILJET : 200 fr. 
HET TIENDE: 22 (r. 

wat IS 
er 

iedere 
dag weer 

ZOOG 
lekker? 
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PERS 

« Leuven, Leuven » zingen sommige 
Vlaamse kranten al, zowat als het « Jeru
zalem, Jeruzalem » van het joodse volk. 
Iets hebhen de frankofone broeders wel 
geleerd van het uitverkoren volk, name
lijk de prijs omhoogjagen. Of toch niet ? 
Het heengaan van de chef van de P.V.V. 
lokt nog talrijke kommentaren uit, met de 
vraag : wie wordt naast Collard en Hou-
ben de derde in het drie-traditionelen-
koncert ? Volgens sommigen De GauUe 
ais men in België niet klaar komt met « de 
innerlijke twisten ». 

HET VOLK 

Weet blijkbaar dat er nog heel wat 
woorden zullen gepalaberd worden over 
« het bouwen van een nieuwe katolieke 
universiteit » en doet erg opgelucht dat 
de voorziene som voor Ottignies-la-nou-
velle nog erg meevalt. 

« Niet minder verrassend is de kost
prijs van lie overheveling. Zeventien mil-
jaid is natuurlijk een grote som. Men 
moet er ecliter rekening mee houden dat 
de uitgiuen gespreid worden over tien 
j:uir en dat van de ze\entien miljard alles
zins (Ie /es miljard moeten afgetrokken 
worden, de nu reeds vastgelegd worden, 
en gedeeltelijk geïnvesteerd zijn voor de 
universitaire klinieken te St.-Lambrechts-
Woluwe. Blijven ten slotte nog 10 tot 11 
miljard Dat is heel wat minder dan de 
dertig of zelfs veertig miljard, die de 
franstal'ge pers en die prof. Dupriez van 
Acapsul voor de televiziekiikers voorop
stelden als een miniimimbedrag voor de 
overhe\eling ! Wij hebben in dit blad de 
kostprijsberekening van de Acapsul steeds 
bi'twist. Het blijkt dat nu zij vanwege de 
tegenstanders van de franstalige sekties 
slechts gebruikt werd om de inrichtende 
(nerlieden en de belastingsbetalers af te 
Si-hr'kken. 

Sedert de bekendmaking van het plan 
is nu alles tot zijn werkelijke verhoudin
gen herleid ». 

DE N I E U W E GAZET 

De liberale krant heeft nog wat natril-
lingen van vóór het F.V. V.-tiid^ ak, als hij 
aan de 17 miljard denkt. 

« Men weet nu hoeveel de slogan « W'a 
len buiten » aan het land kan kosten. 

Als de inrichtende macht van de leuven-
se universiteit voldoening bekomt zal aan 
de belastingsplichtigen gevraagd worden 
voor de franstalige katolieke Alma Mater 
een investering van liefst 17 miljard moge 
lijk te maken. 

Ook in de katolieke kringen is men ge 
schrokken van dit inderdaad overrompe
lend bedrag. En zelfs aan die kant stelt 
men de vraag of hier niet met opzet een 
« gepeperde » rekening wordt voorgelegd, 
die meer door het ressentiment dan door 
de rede wordt geïnspireerd. 

Hoe dan ook, het zal nodig zijn de des
betreffende voorstellen ernstig te onder
zoeken om na te gaan in hoever Leuven-
Frans niet overdreven heeft ». 

Iets wat echter meer bekommernis mee
brengt in de krant van Frans Grootjans 
is de vraag, waar het naartoe moet met de 
driemaal heiline eenheid waar de P.V.V. 
zo prat op ging, nu « Ie chef » het roer 
moet overlaten. 

« Nu komt voor de P.V.V. pas de zwaar 
ste vuurproef. Zij zal in de komende 
maanden moeten bewijzen dat zij als po
litieke formatie, ook bij afwezigheid van 
Omer Vanaudenhove, haar rol kan spelen. 

De P.V.V. die in oktober 1961 gesticht 
werd, heeft ongeveer zeven jaar als het 
ware geteerd op de naam, het dynamisme 
en bet entoeziasme van haar voorzitter. 

Deze drijvende krachten vallen nu, voor 
ecu kortere of langere periode, weg. Op 
het driemanschap dat de h. Vanaudenhove 
zelf heeft aangeduid berust tans de bij
zonder lastige opdracht de Partij voor 
Vriiheid en Vooruitgang terug op gang 
te brengen. 

We schrijven mei o\y/.el . terug op gang 
brengen. Want sedert de uitspraak van 
het kiezel skorps, einde maart, doorstaat 
de arootste oppozitiepartij een malaise. 

'>e7e niflia'se maakt het de huidige re-
!> , •, r'clfdcr tijd gemakkelijk en moei-

Gemakkelijk omdat zij uiteraard de 
eerstvolgende weken geen frontale aanval 
zal moeten verwachten van een partij, die 
op zoek is naar een nieuwe adem. Moeilijk 
omdat zij, wil ze de grondwetsherziening, 
die in het regeringsprogramma ingeschre
ven staat, verwezenlijken, de steun van 
een partij als de P.V.V. haast niet missen 
kan ». 

LE MATIN 

Het oude « zeg me wie uw vrienden 
zijn en... » kan in het geval Vanauden
hove aangepast met «zeg wie om u treurt». 
Het Vlaamse franskiljonsheid is het meest 
bedroefd. 

« Enige zaken deden bij sommigen een 
verdenking oprijzen. Is de ziekte van Van
audenhove geen dipUjmatieke ziekte ? Is 
bet niet met de bedoeling alles te blokke
ren, dat de prezident van de P.V.V. aan
kondigde dat de dokters hem een lange 
rust voorschrijven ? Zeker, in de politiek 
is alles mogelijk. Wie kan er nog geloven 
in zulke sprookjes, Vanaudenhove ken
nende ? Deze man is een strijder, die er 
grondig van overtuigd is een eerlijke 
strijd te strijden ten voordele van de na
tionale ideeën waarin hij rotsvast gelooft. 
Het is met de dood in het hart dat hij aan
kondigde dat zijn terugtrekking lang zou 
duren. Het is met droefheid dat zijn vrien
den vernomen hebben dat zijn lange en 
bezorgde toewijding aan de oorsprong ligt 
van zijn ziekte, op het ogenblik dat het 
land dat hij zo goed heeft gediend, hem 
het meest nodig heeft ». 

DE N I E U W E GIDS 

We moeten varen zoveel we zijn, alle 
traditionelen samen, naar de voorlopige 
haven van de grondwetsherziening, 
schrijft Van Haverbeke met een bevrees
de blik naar de rondzwemmende haaien 
van de Volksunie en Rassemblement Wal
ton. De schuit van 1830 moet drijvend ge
houden worden. 

« Want dit moet toch onderlijnd in de 
verklaringen van voorzitter Houben, dat 
de herziening van de grondwet, omdat zij 
het baziselement is van de hervorniing 
der instellingen, noodzakelijkerwijze prio
riteit moet hebben. 

Dat moet een einde maken aan die ein
deloze diskussies over prioriteit van eko-
nomische decentralizatie of van kulturele 
autonomie, of van bescherming der min
derheden waaraan zich ook beginneling
ministers bezondigen. 

Aan de regering en het parlement zeg
gen wij : uw eerste taak is uw tweederde 
meerderheid te realizeren. Dat is het poli
tieke vraagstuk van het ogenblik dat alle 
andere domineert en zonder hetwelk het 
hele zo moeizame gerealizeerde en hoogst 
verdienstelijk C.V.P.-B.S.P.-akkoord, tof 
schade van de drie partijen en tot sukses 
van de Volksunie en F.D.F.-R.VV., onge-
realizeerd zal blijven ». 

H E T BCLANG V A N L I M B U R G 

Een die zich blijkbaar in de schuit Eys-
keng met de kwalijk verborgen tradities 
van 1830 niet thuis voelt, is ekonomist 
minister Vlerick. In een vraaggesprek met 
de noodhebbende-hoophebbende Limbur-
gers zegt hij vlakaf, dat hij er maar voor 
spek en bonen bij zit. 

« Wallonië ligt ook scherp op de loer 
en kan geen potentiële investeerder rui
ken zonder hem in het been te bijten, weet 
je. Ik zou nog heel wat meer willen doen 
voor de noodgebieden, maar helaas mijn 
macht is zo beperkt ». 

« Mijn macht is zo beperkt ». In deze zin 
ligt het nauwelijks verholen en bedwon
gen opstandige van de vlaamse minister 
— staatssekretaris voor Streekekonomie. 
Weken heeft "t geduurd eer de bevoegdhe
den van de ekonomische troika Merlot -
Vlerick - Delmotte afgebakend waren en 
niettegenstaande een weerbarstige Vlerick 
behoudt vice-premier Merlot de meeste be
slissingsrechten in de ekonomische sektor. 

De enige, fundamenteel belangrijke toe
geving was dat de volledige toepassing 
van de expansiewetten van 19.59 en 19fi6 
onder de bevoegdheid van de twee minis
ters voor de Streekekonomie ressorteerf. 

De konkrete taak van minister Vlerick 
bestaat erin kandidaat-investeerders voor 
het vlaamse landsgedeelte te stimuleren 
met beperkte fondsen — het zijn eerder 
aalmoezen — en met een gebrekkige ad
ministratie die bovendien nog in het de
partement van ekonomische Zaken is 
tltuisgebrachf ». 

D E NIEUWE 

In een soort « Vrije opinie «-tribune 
komt onze senator dr. Van Haegendoren 
aan het woord. Bijna aansluitend met wat 
minister Vlerick de jongste tijd fragmen
tarisch zegde, past hij die vlaamse ekono
mische noden in op de bazis van het 
rolksnationalisme. 

« In werkelijk toekomstperspektief 
moeten wij de mens, persoonlijk en leven
de in gemeenschap, niet meer overwegend 
als homo economicus beschouwen, en wij 
kunnen dan ook de politiek... en de par
tijvorming niet grondvesten op ekono
mische gegevens en problemen. Om volle
dig menselijk te zijn en in polificis men
selijk behandeld te worden moet met de 
gehele mens rekening worden gehouden. 
Het is niet overwegend op zijn ekono
mische belangen, op zijn beroepsbelangen 
dat de vrije mens van de toekomst zijn 
politieke bindingen zal bazeren. Hij zal 
dat veeleer doen op wat hem in zijn die
per wezen bij anderen doet aansluiten en 
dat is voor een ruim deel het « samen 
volk » zijn met de anderen. Xnarniate het 
cosmopolitisme hem bedreigt (en in som
mige opzichten noodzakelijk is voor vrede 
en welvaart) zal de mens zich nauwer en 
meer bewust aansluiten bij zijn volksge
meenschap. 

Een politiek gevestigd op het volksna-
fionalisme is beslist niet voorbijgestreefd 
maar integendeel toekomstgericht. Dit 
wordt bevestigd door het « elektoraal ge
drag » van de jongeren. Ook een aantal 

MILJOENEN DER LIEFDE 
Het propogondocomité von de V.Z.V/. «t Stichting St.-
Oda 9 Overpeit doet ook op U een beroep. 

Ook in u w kennissenkring is er w e l -
icht een verstandel i jk gestoord k ind . 

St.-Oda-Overpelt bouwt een modern instituut 
voor deze kinderen. 

HELP HEN G E L U K K I G L E V E N ! 
Stort uw steun op P.C.R. 927255 van 
Miljoenen der Liefde, St.-Oda, Overpeit. 

Onder de hoge bescherming van 

'Dhl;Vl.Roj>pey,Gouvernègr van: Limburg. 

KOELTOGEN / I f i O Ü h OIEPVRIESTUNNELS 
KOELKAMERS ( nnurDt ) KAMIONKOELINS 
01£PVRlÊ2ÊfiS WINKÊUNRlOWtNGÊN 

ca. VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURIS^EM PVBA be Wmterstraat 24 
B9rgèrhotit/Antwerpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 

DEPANNACEDIENST ALLER M f RKEN 

ekonomische imperatieven en gebeurte
nissen van de jongste jaren wijzen in d« 
politieke richting van het volksnationalis-
nie. 

Een demokratisch volk.snationalisme is 
daarom de meest toekomstgerichte bazis 
tot partij vorming », 

DER SPIEGEL. 

Dat de Gautle met zijn «c politique de Ia 
Francophonie » die nieuwe strukturen 
reeds voorbereidt onderstreept « Der Spie
gel » naar aanleiding van het optreden 
van Rossillon in Kanada. 

Toen enkele jaren geJeden senator Bal» 
Iet op deze franse aktiviteiten de aan
dacht vestigde, verweten de vroede heren 
hem aan hersenschimmen te lijden. 

« In alle hoeken van de wereld waar 
Frans gesproken wordt, werven de Gaul-
les zendelingen en helpers voor het groot
franse taaiimperium van hun generaal. 

Zijn vroegere staatssekretaris en voor
zitter van het « Gezelschap voor franko
fone solidariteit », Prins .lean de Broglie, 
voorspelde al in het jaar 1967 : « Binnen 
enkele tientallen jaren zal zich de wereld 
organizeren op bazis van de gi'ote taal
gemeenschappen ». 

H E T S T R i J D E R S B L A O 

En bij gebrek aan toekomst blijft dit 
patriottenblad zich verder op ziekelijke 
manier in het verleden wentelen. 

Met het vallen van de bladeren gaat 
hali-halo Hatin op Volksuniejacht. 

« Naar aanleiding van de zesde interna
tionale konferentie van verzetslieden en 
weggevoerden, hield de heer Halin, alge
meen gedelegeerde van de Internationale 
Unie van Verzetslieden en Weggevoerden, 
te Brussel een per.skonferentie. 

Wat betreft de strijd tegen het neo-na-
zisme, was het komitee van deskundigen 
van de Internationale Unie van oordeel 
dat die beweging nieuw vertrouwen heeft 
gekregen in de vorderingen van de N.P.D. 
in Duitsland. 

Ingevolge het sukses dat de Volksunie 
in België heeft behaald, aldus de heer Ha
lin, rekenen de N.P.D. en het weekblad 
« DeuLsche National Zeitung und Soldaten-
Zeitung », tans op een hergroepering in 
het hart van Europa van politieke mach
ten in dienst van een nieuwe Reich ». 

WALTER LUYTEN. 

Groepen en maatschappi jen 
allerhande III 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 
kan U op ieder 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- «n avondmaal In groep 
gszellig. flJn. goed en goedkoop 

[nl ichtingen ter pfaatM 

THIER BRAU HOF 
Uuven Tel. (016)46311 

T H I E R B R A U H O F 
Hulst* Tel (056)71536 

T H I E R B R A U H O F 
Antwerpen Tel. (03)312037 

DE K L A R O E N 
Aalst Tel (053)22853 
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beweging^^Jzer 
ANTWERPEN 

HERMAN VAN DEN REECK 
Heden zat. 28 september te 19 

uur verwachten wij alle Vlamingen 
in de H. Anna kerk, Goedendag-
straat te Borgerhout om er de ziele-
mis bij te wonen ter herdenking 
,van Herman Van den Reeck en al
len die voor Vlaanderen streden. 
Aan 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 begraafplaats Schoon-
selhof voor de bezinningsstonde aan 
he t graf van Herman Van den 
(Reeck; tevens samenzang, bloemen-
liulde en toespraak door drs . Joris 
Denis , voorzitter van het Verbond 
»"an Vlaamse Academici, aid. Ant
werpen. 

Antwerpen 
DIAMANTEN 
HUWELIJKSJUBILEUM 
BENOIT CEUPPENS 

O p 26 september vierden de ech
telieden Ceuppens-Lauwers, België-
lei 200, Antwerpen, hun CO-jarig hu-
iivelijksjubileum. 

Zaterdag 5 oktober zal een plech
tige H. Mis met kanselrede plaats 
vinden in de kerk der Paters Do-
minikanen, Provinciestraat. 

Een intieme ontvangst voor fami
lie en vooraanstaanden van V.U. en 
de verschillende verenigingen wordt 
dan gehouden, waarna aan de fami
lie door het komitee een feestmaal 
wordt aangeboden. 

Berchem 
LEDENVERGADERING ^ 

Op 1 oktober a.s. gaat in de zaal 
Liniburgia Beernaertstraal , Ber
chem (tegenover St. Hubertuskerk) 
een algemene ledenvergadering 
door waarop vooral de jongeren van 
onze afdeling worden uitgenodigd. 
Mr. H. Waegemans zal er een voor-
öracht houden over het « waarom » 
wan een nieuwe amnestieaktie die 
straks in het hele vlaamse land \ an 
wal steekt. 

Borgerhout 
ZEER GESLAAGDE 
VERGADERING 

Met alle lof voor vroegere spre
kers, op 13 september hield gast-
spreekster mevrouw Maes alle toe
hoorders (en de zaal was vol) in J e 
ban. 

Zij begon met erop te wijzen dat 
^•ij de vrouw in de V.U. niet los 
mogen zien in de vlaamse beweging 
noch in de vlaamse politiek. 

In de vlaamse beweging is er geen 

onderscheid op individueel gebied 
tussen man en vrouw, want zonder 
de morele steun van de vrouw ko
men wij nergens; alhoewel de vrou
wen konsekwenter dachten zullen 
zij hierom nooit geëerd worden en 
zij wachten nog steeds naar het eer
ste fonds of stichting dat naar hen 
genoemd wordt. Slechts dank zij de 
vrouw noemt men mannen helden, 
daar de vrouw niet in het publiek 
optreedt en stilzwijgend offert. Zeer 
terecht merkte spreekster op dat 
wanneer een vrouw voor een idee 
leeft zij zich geheel en met fana
tisme geeft. 

Alles wordt bekeken door de bril 
van voortbrengst en verbruik, de 
bouwpolitiek, wegennet, ongevallen 
op de weg, prijzen en lonen en zeer 
gevat maakte mevrouw Maes de 
vergelijking met een huisgezin waar 
bij de aankoop van huis en meube
len de man het alleen voor het zeg
gen zou hebben. 

Zo gebeurt het op algemeen en 
politiek vlak, net alsof een vrouw 
hiervan niets zou begrijpen en noch
tans zij weet best wat er hapert .;n 
is bekwaam zelf de leiding Ie nemen 
doch de vrouwen hebben te weinig 
geloof in zichzelf, laten zich leiden, 
vinden het normaal dat de mannen 
regeren. 

Vooraf werd de samenstelling van 
het nieuwe bestuur bekend ge
maakt . Dirks Stappaerts, onze pas 
verkozen voorzitter, wist van nieetaf 
de juiste toon te vinden. 
ONS EERSTE ERE-LID 

Bij beslissing van het vorig en hui
dig bestuur werd de heer Pieter 
Raeymaeckers, tot ere-penning-
meester van onze afdeling benoemd. 
Om deze benoeming nog meer 
kracht bij te zetten werd besloten 
tijdens de ledenvergadering van 13 
september, deze door de leden te 
laten bevestigen. 

En of men akkoord ging ! Nie
mand minder dan vriend Raeymae
ckers verdient dat eerste ere-lid-
maatschap. 
ZIELEMIS VOOR 
JOS. DE G R O O F 

ï i e n jaar geleden ont\iel ons de 
heer Jos. De Groof, \ oorman van de 
N'oIksunie"Borgerhout. Te zijner na
gedachtenis wordt zondag 13 okto
ber in de St. ,Ian kerk te Borger
hout, te 11 uur 30 een zielemis op
gedragen. Koorzang door cc Jubila
te » onder leiding \ an de E.H. Eist. 

Borsbeek 
KOLPORTAGE EN 
VERBROEDERING 

Onniiddellijk na de verlofperiode 
werd het politieke seizoen ingezet 
met een zeer goed geslaagde kol-
portage in het Achterrot, een van 
de meest afgelegen wijken van Bors
beek. Ons plaatselijk blad « De 
Voorpost » werd eveneens aan de 
man gebracht. 

Zaterdag 21 september was volks
vertegenwoordiger Reimond Mat-
(heyssens de eregast op het eerste 

A HF vcnpci • ^ . 

RESOCUB 
ftrf KEUKEN 
&ZONENN.V. Stratifié - op ,;maat - met waarborg 

Studiedag Zelfstandigen 

en Landbouwers 
Zondag 13 oktober - Beneluxzaal Kongressenpaleis 
~ 10 u. 30 : Ekonomische belangen van de Landbouwers 

Voorzitter: volksvertegenwoordiger L. Seis 
Inleider: Senator W. Persyn 

Bespreking 

— 14 u. 30 : Sociaal-Ekonomische belangen 
Voorzitter: volksvertegenwoordiger J. Olaerts 
Inleider: Volksvertegenwoordiger L Mattheyssens 

Bespreking 
vlak bij het Centraal station. 

banket van onze afdeling. Voorzit
ter Piet van Rossem begroette in 
hem de strijdmakker uit vroeger 
dagen. Bestuursleden van de afde-
Img Wommelgem namen ook aan 
het banket deel. 
BAL 

Zaterdag 9 november groot bal 
\ an de Vlaamse Vriendenkring -n 
zaal « Rivièra » te Borsbeek. Or
kest : Rav Chadwick. 
KULTUREEL CENTRUM 
ACADEMIA 

Onze voorzitter Piet van Ro.s,sem, 
werd door de raad van beheer van 
het Kultureel Centrum Academia te 
Borsbeek tot voorzitter gekozen. 
Deze bloeiende kunstschool is geves
tigd op de Frans Beirenslaan 281 ie 
Borsbeek. Er is alleen nog plaats 
voor leerlingen in de avondkursus 
vanaf de leeftijd van 15 jaar : schil
deren, tekenen, boetseren enz. 

Inlichtingen bij de voorzitter ; 
Eenamelaan 24, Borsbeek, tel. 03-
21.30.37. 

Deurne 
VERGADERING 

Donderdag 17 oktober 1%8 om 
20 uur houdt de Volksunie Deurne 
een grote publieke vergadering in 
het lokaal Plaza, hoek Gallifortlei en 
de Montereystraat. 

De h. De Ridder zal over de ge
meentelijke politiek handelen. Gast
spreker de heer Van Haegendoren 
zal spreken over : « Amnestie » en 
tevens een overzicht geven van de 
politieke aktualiteit. 
TERUG AAN HET WERK 

De afdeling is terug aan het werk. 
Zondag 15 september en donderdag 
19 september werd te Deuine-Cen-
trum gekolporteerd met ons blad 
« Wij-Vlaams Nationaal ». Twee 
ploegen werden gevormd zodat van
af heden viermaal per maand zal 
gekolporteerd worden (tweemaal de 
zondagvoormiddag en tweemaal de 
donderdagavond). 
HUISBEZOEKEN 

14 ploegen werden gevormd \oor 
het afleggen van huisbezoeken en 
zijn heden reeds aan de slag. Maan
delijks zullen ongeveer 200 huisbe
zoeken afgelegd woiden met het 
doel nieuwe simpatizanten op te 
sporen, nieuwe leden aan te wer
ven, abonnementen op Wij te plaat
sen, sleungeld op te halen enz. 
MEDEWERKING 

Personen die wt-iistn mede ie 
werken kunnen dit doen door 
naam, en adres op te sturen naar 
de h. Hilven — Gen. Slingeneyer-
laan 117 Deurne (tel. 36.60.38). 

Personen die lid wensen te wor
den kunnen dit doen door : naan\, 
adres, geboortedatum en een bank
biljet van 50 fr. op te zenden naar 
bovenvermeld adres. Enkele dagen 
later ontvangen zij hun lidkaart 
thuis. 

Ekeren 
KOLPORTAGE 

Wij steken opnieuw \.iii \\;\1 met 
onze kolportage heden zaterdag 28 
september 1968, te Ekeren-St. Ma
riaburg. Bijeenkomst aan de kerk 
om 14 uur namiddag. Propagandis
ten allen op post. 

Hoboken 
GEBOORTE 

Met vreugde vernamen we dat er 
in het gezin van onze sekretaris A. 
Bracke een eerste kindje werd ge
boren. 

Moge Heidi opgroeien tot een flin
ke kerelin. 

Proficiat aan de gelukkige ouders 
en aan onze penningmeester J . Pee
ters, die meteen weer eens over
grootvader werd. 
LEDENSLAG 

Neen, zo'n sukses hadden we echt 
niet verwacht. In één week werden 
40 nieuwe leden aangebracht. 

Onze simpatieke gemeentemanda
taris C. Pichal nam er liefst 25 voor 
zijn rekening. Hartelijk proficiat. 
7de BAL 

De toegangskaarten voor het bal 
van 14 december zjn reeds verki-ijg-
baar voor de voortverkoop a 25 fr., 
bij onze penningmeester j . Peeters, 
Lageweg 158, Hoboken. 

Affiches zullen aan de leden toe
gezonden worden. Zij zijn geschikt 
voor raam en-of auto. 

Herenthout 
VOLKSUNIEBAL 

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

Rupelstreek 
LEEUWENRALLY 

Zondag 29 september 
V.U.-Rupelstreek haar 

richt de 
tweede 

VAN DE V.U-LEIDING 
PARTIJSEKRETARIAAT VERHUISD 
Wij vestigen er de aandacht op dat van 25 september j i . 
ons algemeen sekretariaat in het nieuwe partijge
bouw VOLDERSSTRAAT 71, BRUSSEL 1 (dichtbij de Ander-
lechtsepoort) gevestigd is. 

Wij verzoeken dus van die datum af alle briefwisseling 
naar dit nieuw adres te richten. 
Het nieuwe telefoonnummer luidt: (02)125.160. 

« Leeuwenrally » in. Eerste prijs 
T.V.-toeslel, waarde 15.000 fr. 80.000 
fr. prijzen in totaal. 

Inschrijving van 10 uur 30 af in 
café Lux, Antwerpsestraat 13, Boom 
mits betaling van 200 fr. per deel
nemende wagen of door storting 

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

Verdere inlichtingen tel. : 03-
78.02.99. 

Mechelen 
AMNESTIE-AKTIE 
ANTWERPEN 27 OKTOBER 

In het arrondissement Mechelen 
werden de eerste kontakten gelegd. 

O p volgende adressen zijn reeds 
herkenningstekens en auto- of 
raamaffiches te verkrijgen. 

Nijlen : F . Van Dessel, Zandve-
kenvelden 15 en R. Gui, Gemeente
straat 41. 

Lier : F. Lachi, Berlarij 40 en G. 
Houben, Guldensporenlaan 41. 

Duffel : C. Wagemans, Rietlei 3. 
Hof stade : V. Mispelters, Tervu-

rensteenweg 1.35. 
Willebroek : L. Verstrepen, .1. 

Wautersstraat 102 en R. Willaert, 
Molenstraat 62. 

Mechelen-Noord : F. Van Do-
ninck. Kerkhoflei 61. 

Mechelen-Zuid : B. Dosfel, Kleine 
Bareelstraat 80. 

Mechelen-Centnim : Sulainiintlt-r, 
Adegemstraat 68. 

Opsinjoorke, Nieuwwerk 1. 
Deze lijst zal nog aange\n ld wor

den. 
Als inleidiuj; van de .tUlic heelt te 

Mechelen op dinsdag 22 oktober eeu 
voorlichtingsvergadering plaats. Te-
ma : « Amnestie ? Waarom ? ». 

Senator Wim Jorissen en mr. 
Herman Wagemans verlenen hier
voor hun medewerking. 

Merksem 
VOLKSUNIE, ZWEEPPARTIJ 
OF TOEKOMSTPARTIJ ? 

De spreekbeurt gehouden door 
senator dr . M. Van Haegendoren, 
op vrijdag 20 september jl. in ons 
lokaal Tijl, was een sukses. De op-
koiTist, vooral \ an nieuwelingen was 
meer dan bemoedigend. 

Meer dan twee uur onderhield de 
eminente spreker de luisteraars 
over het zeer aktuele tenia. Vele 
vragen van uiteenlopende aard 
werden achteraf gesteld aan de se
nator, die allen even prompt en be
vattelijk beantwoord werden. Onze 
dank en gelukwensen, senator ! 
WENSEN 

De voorzitter van onze vrouwen-
afdeling, mevr. 1. Leysen-Arnould 
die een heelkundige bewerking 
moest ondergaan, wensen wij na
mens onze afdeling een spoedig en 
volledig herstel toe. 
EIGEN HAARD IS GOUD 
WAARD 

Dit staat te lezen op de mooie 
en vriendelijke mededeling waarbij 
ons kond wordt gedaan dat Ro-
sanne Willekens, dochter van on
ze trouwe kameraad en vriend Fons 
Willekens en van Joske Vandevij-
vere, een eigen haard gaat stich
ten met Willy Present. Onze har
telijkste gelukwensen. 
GROENINGHE 

Vergeet het niet morgen zondag 
gaan wij met Groeninghe naar de 
tentoonstelling : Uilenspiegel in Eu
ropa. Bijeenkomst : zondag 29 sep
tember, om 15 uur op de Grote 
Markt, onder Brabo. 
ROUWBEKLAG 

Bij het overHjden van de vader 
van onze afdelingsvoorzitter Luc 
Droogmans bieden wij, namens de 
ganse afdeling aan de beproefde 
familie onze oprechte en kristelijke 
deelneming aan. 

HERFST-AVONDFEEST 
V.U.-arrond. Roeselare-Tielt 
Zalen DE BEURS Roeselare 

zaterdag 5 oktober om 20 u 30 
ORKEST BERT WILLS 

Zang: Eddy RENO et Patricia DEE 
Al le vlaamse vr ienden 
zi jn hartel i jk we lkom 

Mortsel 
LEDENSLAG 1969 

Het ledenaantal stijgt van weeK 
tot week. 

Het is dan ook onze betrachting, 
samen met u, ons ledenaantal op 
te voeren tot de vorming van een 
machtig V.U.-blok in onze gemeen
te waar wij sinds 31 maart 68 de 
eerste en sterkste partij der kiezers 
zijn. 

Elk van u vragen wij een daad
werkelijke inzet onder vorm \an : 
« tijdens de maand oktober 68 
brengt elk lid één nieuw lid aan ». 

Lezer, simpatizant stort uw bij
drage voor 1%9 op P.C.R.-nr. 
1151.21 (vzw) Volksunie p a Wim 
Claessens, Liersesteenweg 197, 
Mortsel (tel. 51,39.09). 

Hoofdlid .50 fr., bijlid (uit zelfde 
gezin) 20 fr. 

zoekertjes 
Banketbakkerij Antverpia, Gee-

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

Gevraagd voor Antweipen : twee
talige steno-daktylo's (Nederlands -
Duits). Voldoende vakkennis ver
eist Aanvangsvvedde 12.000 fr. 

Schrijven : senator R. Roosens, 
Markgravelei 28, Antwerpen ï 112 

Jonge, V laamse firma uit Brussel 
vven.'it vooi' de uitbreiding van haar 
kader aan te werven : twee reizi
gers voor het bezoeken van tekstiel-
en tekstielreiniging.sindustrie, een 
sekretaresse voor alle bureelwerk 
met kennis van .st-dakt., NL, FR en 
Duits. Zij zoekt ook een vverkvrouw 
voor het onderhoud der burelen '1 
dag per week) en personen die aan 
lelatieverkoop doen. T 109. 

Technisch ingenieur Al-elektroni-
ca zoekt passende werkgelegenheid. 
Indien mogelijk liefst in de omge
ving van Gent. ï 110. 

Klinisch assistent-laborant Al 
zoekt passende werkgelegenheid, 
liefst in de omgeving van de as Me
chelen - Antwerpen - Brussel, f 
111. 

HoofdreaaKteui 
T van Overstraetei 
Alle brlefwisseUn; foot re
dactie naar : 
Rotatyp 8ylv Dupulslaan 
110. Brua 1 Tel 33.119Ö 

Beheer : 
Maurice L>emonnlerlaati 82, 
Brussel l. TeL : 11.83.16 
Alle klacbteo voor olet ont
vangen van t>lad op dit adre* 

Jaarabonnement : 300 t t 
Halfjaarlijks : 170 fr 
Driemaandelijlcs : 95 tr 
Abonnement buitenland 

480 tr 
Steunabonnemeni 820 tr. 

(minimum) 
Losse nummer» . u ft 
Alle stortingen vow bet blad 
op postrekening 1711.39. 
c WIJ > Vlaama-natlooaai ««ek-

Verantir lUtg Ui P Van der 
fSM, BelBenematr SO. Brua. U. 



be!vvegings|V|IJzer 

ANTWERPEN 

Schoten 
AAN LEDEN EN 
SIMPATIZANTEN 
Herhaaldelijk ontvangen wij klach

ten over de gevolgde politiek van de 
bestuursmeerderheid inzake wegen
aanleg of andere belangiijke proble
men m onze gemeente Gewoonlijk 
komen de klagers ons veel te laat 
«p/oeken, zodat wij weinig of mets 
kunnen \ et helpen aan soms g io \e 
oni"echt\ aardigheden 

Het kollege van burgemeester en 
schepenen waakt er o\er dat ons 70 
weinig mogelijk medegedeeld woidt 
o\ci /ijn weikelijke bedoehngen 
Bijgevolg zijn WIJ voornamelijk a m 
ge we/en op inlichtingen van de be 
tiükkenen zelf 

In \ele gevallen van tijdige ver 
vMttisjmg hebben vvij reeds /eer op 
meikelijke re/ultaten kunnen boe
ken 

WIJ doen dan ook een dungende 
0)51 oeji aan alle leden en simi)ati-
zanten, ons onmiddellijk te veivvitti-
gen over mogelijke mistoestanden 
in uw straat of vvijk J Jordaens, 
1'talstraat 49, E Stockbioeckx, Mei-
bloemlei 3 en Dr Domus, Servais 
Ici I J 

Wijiebroek 
6c vLAAMS DANSFEEST 

/ neid.ig 12 oklober te 20 uui in 
dl inodeine Rubens/aal, Mechelse 
steenweg 186 te Blaasveld, 6de 
V laaiiis dansfeest Reu/etienei oi 
kesi « ihe Aztecs )) uit VVillebioek 
sjieell ten dans 

Als-emene inkom 1~> ii V U leden 
ei siin|)ati/anten vv 01 den \ m hai te 
uitgenodigd 

BRABANT 

Brussel 
KAï^lONALE 
GEVOLMACHTIGDEN 

t)p de laatste bestuuisveigade 
imt! \an het arrondissement vvei-
d n \olgende kantonale gevolmach 
tigdtn 111 hun funktie bevestigd oi 
a.ingediiid 

Alldei lecht stedelijk : Daniel De 
coniiick Anderlecht landelijk . Vik 
De Winne, Biussel . h Michel 
\ an den Heule Schaarbeek stede
lijk Iheo Pauw els Schaaibeek 
landelijk : Willy Buelcns St Joost 
ten Node stedelijk : Paul Ringoir 
St loost ten Node landelijk . Piet 
Lej^lat St Jans Molenbeek • Jan 
Debei l.ingeer St Kwintens Lennik. 
Rogei Sujjlv Ukkel St Gillis stede 
li|k . Luk De Keyzer Ukkel lande
lijk • Florent PouiUon Vilvoorde : 
Gmdo V anderstraeten \Vol\ ertem 
^ll lmn De Blieck 

Dworp 
MOSSEL- EN FRIETFESTIJN 

/aterd.ig 5 okt , zondag fa okt 
(van 12 uur af) en maandag 7 okto-
bei , zaal « De Leeuwerik », Kerk-
stiaat 34, Dworp 

Opbrenst voor ons Kerst- en Sin 
tciklaasfeest en on/e werking 
ZIEKENKAS BRABANTIA 

/ i tdag iedere zateidag van 10 tot 
12 uur en iedere maandag van 18 
uur tot 20 uur 

Sociaal dienstbetoon eveneens die 
dagen 
KLEINKUNSTAVOND 

Zondag 29 sept te 18 uur 30, Gil 
denhuis, Dworp, met Kor van der 
Goten en Franz Remeke 

Eisene 
EIGEN AFDELING 

Ook in dc/e oase woidt geweikt 
Vooi het einde van 1968 zal te El 
sene de nieuwe V Ij afdeling bo 
ven de doopvont gehouden worden 
N o(>i meer inlichtingen en inschuj 
vini^ k in men teiecht bij Andie 
N UI Hooren, 25 van Volsemsti lat 
i>i bij senatoi Lode Claes, Kollege 
stiaat II 

Merchtem 
NIEUW BESTUUR 

ll i i nieuwe bestuui \an dt afde 
liiU Meichtem is als \olgt samen 
>,esUl(l \oo i / i t t e i de 11 hejtens, 

Pol,, sekietaiis Ringoot, Paul af 
gev a n raad De N'elder Joris 
laadsleden De Valck Rik, Joosten 
Adolf, Cornells Raf 

Adies van de afd sekietaiis : ) 
Maeivoetstiaat 19, Mei e litem 

Oudergem 
OVERLIJDEN 

Namens de VU Oudeigem be
tuigt het bestuui de families Hcy 
vaeit. Peels en HadeinMiin /ijn in 
nige deelneming na ir aanleiding 
van het tragisch ov ei lijden bij on 
geval van n n zoon, bioeder en 
bloedveiwant e b Angelique (Be 
nedikt Heyvaeit), knpucijn 

Sint Joost 
GEEN ZOMERSLAAP 

l i jdens de vooibije verlofmaan 
den heelt de stedelijke aldelmg St 
Joost geen /omeislaaj) gehouden, 
veimits /e /o maai 27 nieuwe Ie 
den heeft aangewoiven Daar /it 
een plotse, heil/ame wind in Ie 
/eilen, elat hij zo maar v ei dei 
blaast! 

St Jans-Molenbeek 
VERGADERING 

Op woensdag 9 oktober heeft om 
20 luu m het lokaal « Cate Le May 
eiir », Simonisjilein 18 te Koekei 
berg de kantonale veigadering van 
het kanton St lans Molenbeek 
plaats Alle leden en simpatizanten 
haitehjk welkom 

Vilvoorde 
AGENDA 

Woensdag 2 10 te 20 iiui kanton 
veigideiing m « De gouden \ o o i n » 
alhier 

Zaterdtig 28 9 te 14 nur 30 wo 
nen de attlehn^silgcvaaidigden de 
inondisseinentsraad bij le Biuss,^! 

in de zaal « bgmont » 

Weerde - Eppegem 
BAL 

Onze afdeling vcrwaclit haar le 
den, vrienden en simiiatizanten op 
haai jaaihjks bal te Eppegem op 
/aterdag 28 de/er vanat 21 uur in 
« Rubenshof » Orkest Stan Phi 
lips 

KANTONNALE VERGADERING 
De eerste kantonnale vergadering 

na het verlof heeft plaats op donder 
dag 3 oktober 1968 te 20 uur in d^ 
/aal « De Gouden Vooi n > Hout 
kaai te Vilvoorde 

Zuid-West Pajottenland 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Voortaan zal elke eeiste dinsdag 
van elke maand onze volks\ertegen 
woordiger dr Vic Anciaux zich tei 
beschikking stellen van mensen die 
moeilijkheden of probU men heb 
ben, zoals over pensroencn, belas 
tingen, bouvvproblemen enz 

Eeiste zitdag op dinsdag 1 okto 
ber a s te 19 uur 30 te Gooik m de 
/aal « Groene Poort » en te 20 uur 
30 te Volle/ele in de /aal « Drieko 
ningen » bij meester Mersch 

Iedereen is er welkom en kan er 
kennis maken met ons kamerlid 

OOST-YLAANDEREN 

Gent 
KOLPORTAGE WEEKBLAD 
. WIJ . 

Zondag 29 sept te Oostakkei, 
zondag 6 oktober Merelbeke en zon 
dag 20 oktober te Zwijnaaide Ver 
zamelen en veitiek telkens om 9 
uui, lokaal « Onder de l o i e n » 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Wij staiten met een socia >1 
dienstbetoon Volgende aktiviteiten 
/ijn gepland (in Vlaams Huis Roe
land) 

1) 8 december 1968 om 3 uur een 
Sinterklaasfeest waai op de kinele 
len van de V U leden /ijn uitgeno 
digd 

2) 22 december a s om 5 uur \ie 
ren on/e leden van 3 •>: 20 en meer 
hun Keist- en Nieuwjaarsfeest 

Verder wensen vvij de V U leden 
V in Gent op gebied van « public 
lelations » te verzorgen Houdt ons 

bijgevolg op de hoogte van gebooi-
ten, huwelijken, ziekten en afstel-
ven in uw familie Tevens t iach 
ten WIJ morele en desnoods linan 
ciele hulp te verstrekken Schenkt 
ons indien mogelijk diskrete inlich
tingen en materiele hulji Alle 
bi lefwisseling dienaangaande aan 
mevr V De Muvnek, sekie tauaat 
V U Gent, Vlaams Huis Roel ind. 
Korte Kruisstri it 2, Gent 

Gentbrugge • Ledeberg 
VOLKSUNIE BAL 

Op /Ue idag 3 oklobei e k vindt 
vooi de \ ie ide maal ons jaailijks 
aldeluigs bal pi lats in de gemeente
lijke leest/aai, Keikplem te Lede
bei g 

Aanvangsuur • 20 uiii 30 Pa i -
keei gelegenheid reclitosei het Ge 
meenteliiiis, oj) het Keikjjlein 

Gent - Eekio 
VOLKSUNIEJONGEREN 

De nieuw \e iko /en Vujobestuuis 
ploeg veigadert elke maandag om 
20 UUI in lokaal 't Steen, Steendam 
te Gent Zoals in het veileden blij 
ven die bijeenkomsten demokia 
tiseh en dus voor alle leden loegan 
kelijk Alle belangstellenden, ook 
nieuwe letlen /ijn welkom 

V I ijeiag 18 oktober is een politie 
ke Vüimiiigsavond vooi zien De / a 
teidag daaiop een ontspanningsbij 
eenkomst Meei nieuws dairovei 
volgt 

Alle bi lefwisseling naar ons se-
kretaiia itsadres V ujo, Kasteellaan 
21, Gent 

Herzele 
DERUE VLAAMS BAL 

Hel Vle vlaams bal / li jil i its vin 
den op /a te idag D oklobei om 21 
UUI in de nieuwe zaal fclioda, hven 
dacle (100 m v d markt) <.)i kest 
« Ihe May Jins » Alle leden en 
vele smii)atizanten woiden \ei 
wacht loegangskaai len tegen jO 
h bij de bestuui sleden 

Meetjesland 
VRIENDENBAL 

V\e nodigen al on/e viienden en 
stiijdgenoten uit op ons Vlaams 
Viiendenbal te Waai schoot op /on-
dag 29 september oiii 19 uui jO in 
de zaal iNieuvv Schutteishol, Sla 
tionsstiaat 30 

Eregast senator Frans Baeit 
Oikesi Daniel Van de VV iele 

1 ocgang 30 Ir 

Ninove 
KOLPORTAGE 

Zondag II sei)tembei om 9 uui 
iO staan 14 man aan de keik \ an 
Iddcigem klaai Len uui kolpoila 
ge, 1)0 nummeis . ten minste jO 
nummeis le koit, vele simpanebe 
tuigingen en een stialcnde ploeg 

Zondag 29 septcmbei geven we 
mekaai atspiaak om 9 uui 30 aan 
de keik te Vooi de Allen op post' 

Oudenaarde 
UITSLAG KOLPORTAGE 

De kolpoitage in Kiuislioutein 
weid een lormidabel siikses ! In an 
tleih.ill uur werden er met mindei 
dan 106 bladen verkocht Dank a m 
d>_ dinaimsehe V ujo aldehng die ci 
110 \oor haai lekemng nam 

JONGERENBAL 
0 | ) 5 oktobei iichl de loiigeien 

klub \an Oudenaarde haai eeiste 
Jongeienbal in Alle V ujo en Volks 
unieleden vvoiden ojjgeioejjen om 
aanwe/ig te zijn op dc/e unieke ge 
beuitems On/e Oudenaardse beat 
gioej) Algu KaduH s t ia t boig \ooi 
een dendeiende avond in de zaal 
St Lucas, Gelukstede te Otidcnaai 
de 

Vooi de ouileren . wees met mis 
l ioostig ' Uw bal van de Vlaamse 
Vriendenkling gaat dooi op /alei 
dag li novembei \ 

VUJO LOKAAL 
Het V UJO lokaal gelegen Koitiijk 

sliaat 293 te Ouden larde is open 
iedere /a terdag en zondag v in IS 
UUI al Strikt pi ivaat lidka 111 V ujo 
nieebiengen ' 

Het IS ei eig ge/elhg en goed 
kooj) ' 

St. Amandsberg - Oostakker 
KOLPORTAGE 

On/e ceiste kolpoitage van het 
nieuwe weikjaar, /ondag 8 septem 
ber j I kende een buitengewone 
goede stait te St Amandsbcig op 
de wijk H Hart Vooral de nieii 
wehngen waien zeer in hun nopjes 
met hun suksesnjke in/el 

LEDENVERGADERING 
De leden\ ergadering van 17 sep 

tember j 1 verliep even vlot en 
suksesvol en kende een /eei goede 
ojjkomst van oude en nieuwe leden 
Volksveilegenvvooidiger dr Leo 
VVouiers, handelde er ovei « De 
huidige politieke toestand in ons 
Hnd » Iedereen was uiteist tevre 
den over de/e bemoedigende inzet 
van dit nieuwe weikjaai 
NAAR EUROPEADE 

/ i | die nog mede willen m<)i},en 
zondig m a r de Euiopende te Ant 
werpen kunnen /ich aanbieelen oj) 
de vei l iekpknts Di Em Maevens 
str 40 St Amandsberg om 9 uui 
20 ol OJ) het Steendam 41 om 10 
UUI 

WEST-VLAANDEREN 

Diksmuide 
PROPAGANDATOCHT 

Op 29 septembei woidt een pi o 
pagandalocht ingelicht in Venine 

Vei/amelen op de maikt te Veui 
ne om 9 uui 30 

Gistel 
KAARTAVOND 

O n / e tweede kaaitavonel ga it 
door op /a te idag J oklober om 20 
uui la in hel « Bieihol » bij Mau 
iits Coulon, Stationsstiaat II, Gis 
tel 

Waren we de eerste kaartavond 
leeds met 12, nu krijgen we nog 
X el stel lang uit Stene Achleiaf vei 
loting van enkele mooie pi i j / tn on 
dei de deelnenieis 
V U-BAL 23 NOVEMBER 
IN DE « RIVA » 

Heb je leeds k i i i l e n ' ' Nee, d m 
kom je steetls teiecht bij de be 
stuursleden Slechts 50 Ir En een 
massa mooie pi ijzen waarondei 
piachtige eeramieken geschonken 
elooi Lode VVilIaeit 
LEDENSLAG 69 

BIJ beslissing \M\ de paitijiaad 
woidt de bijdrage als hootdhd 60 
Il , als bijlid 2o li iNog een tien 
ta' abonnees /ijn nog niet aangcslo 
ten \üoi 1969 Betaal nu aan de be-
stiiui sleden die U bezoeken, /o bc 
1 eiken we vlug ile 200 leden ' 

Kortrijk 
VOLKoUNIEBAL 

Ons j iaihjks bal vindt dit jaai 
plaats op zateidag 26 oklober 196S 
in de zaal « Ih ie ibrau », Biugse 
steenweg 1, Hulste 1 oegangskaar 
ten tegen jO li leeds te bekomen 
bij ille bestuuisleden en in de par
tijlokalen . « 1302 » te Koilrijk, 
« De Beiaaid » te Menen en K De 
Sn kei » le Kuiirne. 
fOMBOLA 

Prij/en vooi de tombola op hel 
V olksiiniebal van 26 10 68 vvoiden 
m ilank aanvaaid bij alle bestuuis-
leden en in lokaal « 1302 » te Koi-
ti ijk 
VOLKSUNIEJONGEREN 

Samenstelling van het a i iond 
bestuui V UJO . vooi/ittei • Johan 
V eighe, sekietaiis J a n Deboeveie, 
lienningmeestei . Maik Duboccage, 
projxig.mda E u k DevMldt, orga-
ni/atie . Lode Bogaeits Algevaai-
digde iij de aiiondissementsraad 
l ode Bogaerts 

Sekie tanaa t in lokaal « 1>02 » te 
Koitnjk waar alle belangstellenden 
/ich kunnen melden 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Alle leden v in de aldelmg Koi 
tl Ijk worden uitgenodigd tot ile al 
gemene ledemergadering van /aler 
d.ig 12 oktobei a s 

Op de agenda . o a toestand en 
weikmg van de aldelmg Gelegen 
held VOOI \ragen en bespreking 
Gastspiekei . senator VV im Joris 
sen 

Menen 
START VAN ADVIESRAAD 

V .inda ig slait de nieuw ojjge 
lichte « laad van advies » Alle 
laadsleden woiden diingend uitge 
nudigd tegen 16 uur in cafe « de 
Beia i id », Koitrijksesti , 3 De vei 
gadering heelt plaats in het j)as op 
geknapte boven/aaltje Op h d 
agenda : anondissementele vver 
king, beschouwingen na de veikie-
/ingen, vooistellen en wensen der 
laadsleden, gemeenteveikie/igen 

A in illen hailehjk welkom 
KAARTERSKLUB 

Met de wmtei maanden in hel 
vooriut/icht, woidt nu ook meei 
lan ontspanning bedacht, o m aan 
ri m landchjkse kaaiting, in de vei-
trouwde steer van het cale « de 
Beiaard », Kortnjksestr 3 Feiste 
m 1 mdelijkse ka ï r tmg oj) woensdag 
2 oklobei om 19 uui . 

KOLPORTAGE 
Zeven dapperen hebben te Moor-

sele, samen met provineieiaaelsliil 
dl Wilfiied Vanholme, hun num
mers vlot aan de m m gebi acht 
E.1 weiden 82 nis vei kocht, dit iri 
n geestdi iltige stemming, die / e -

kei nog /al stijgen wanneei <le 
volgende koljjortage met een nu-
krowagen worde begeleid, nl te Ge-
luw e OJ) 6 okt a s 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Eeiste / a t e i d i g 15 16 uui, loka il 

« de Beiaaid », Koi tnjksestr 3, tel. 
528 99, volksveitegenwoordiger Luk 
V ansteenkiste 

Tweede zateidag, 17-18 uur, zeUda 
lokaal, Andie Deprez, fiskaal raad
gever, of thuis Sehansstr 24, na af-
spi aak Tel 52436 

Vierde zateidag, 16 17 uur, zelfde 
lokaal, piovincieraadshd dr Wil-
fned Vanholme, ook elke woensdag 
thuis, van 18 uur 30 tot 19 uur 30; 
op andeie dagen, steeds na af-
spiaak. Stationsstraat 42 lel^ 
517 70 
BELUKWENSEN 

A 111 het ge/in Albeit Depraeteie-
Depraeteie bij de gebooite van hun 
3de sj)i uit, Iv o gekerstend 

Nieuwpoort - Oostduinkerke 
BAL 

On/e aldelmg houdt op zaterdag 
19 oktobei te 8 uur 30 haar bal te 
iNieuw poort, /a il gasthol « De Bei
aard », Rekolletenstraat 47 

Orkest « Ihe Riksons » Toe-
gangsjji IJS 40 fi 

Oostende 
NIEUW BESTUURSLID 

Oj) de veigadering van 19 sejv 
tembei weiden de nieuwe bestuurs-
lunkties veideeld Zij /uilen m de 
maandelijkse briel aan de leden 
meegedeeld woitlen 

Wegens de n i tuwe gioei van liet 
ledenaantal, kon een 15de bestuuis-
lid gtkoopteerd vvoiden Werd aan
geduid . mev 1 ouvv Denise Declercti-
Dingemans l a n s zetelen reeds twee 
dames in ons aldehngsbestuui 
VLAG 

Onze leden hebben op 13 sep
tember praktisch unaniem het ont-
weip van ons lid Behiels goedge
keurd Het aldelingsbestuiir heeft 
de/e keu/e bekiachtigd en tevens 
/ijn dank uitgesproken aan alle an
deie ontwel pers Gepland wordt in 
de loop van maart 1969 een vlagge-
feest m te richten met plechtige 
overhandiging van het vaandel deior 
een dei giole tenoren van de jwi-
tij 
DEBATAVOND 

Houd van nu at volgende datum 
vrij • maandag 4 november In la
tere berichten zullen u details mee-
getleeld vvoiden o\ei spreker en on
derwerp 

LIDGELD 
De partijraad stelde de bedragen 

van de lidmaatschapsgelden voor 
1969 vast op 60 fr (3 fr per maand) 
voor hoofdleden en 23 fr voor bij-
leden Het sjieciale l idmaatschap 
« student » wordt afgeschaft. 

Roeselare 
KOLPORTAGE 

Verleden zondag werd gekolpor-
teers te Hooglede — on/e J'locg 
vei kocht een flink aantal nummers . 

Zondag a s kolportage te Ar-
dooie Alle pi opagandisten worden 
om 9 uur vei wacht in d iankhuis 
Blauwxoet Ook nieuwelingen wel
kom 
AVONDFEEST 

Het ai 1 onelisscmenteel asondleest 
gaal door le Roeselare in de zalen 
De Beurs op zaterdag 5 oktober 
0111 20 nur 30 Oikest Belt Wills 
met /ang Feldv Reno en Patr icia 
Dee 

Plaatsbesj)! eking bij Roger Hon-
nen.ighel, Hugo V eirieststiaat, Roe-
selaie, tel 213 99 
NIEUW BESTUUR 

Een nieuw afdelingsbestuur werd 
veiko/en en gaf volgenele uitslag : 
voorzitter . Allewaert Patrick, on-
deivoor/itter Houwenaghel Ro
gei, s ek i e t i u s . (veldhof Walt* r; 
jjenningmeester V mdenbunder 
Hubei l , organi/atie Van Onackcr 
Gei a id , jMopiginda Pvnket Aa i -
lon, public relations en dienstbe
toon Bibvlon Mik 

Veurne 
KOLPORTAGE 

Zondag 29 sejitember gaat een 
pi ojiagandatocht met ons weekblad 
a WIJ » dooi te Veui ne Ver/ame-
len op de markt om 9 uur 30 

W I J verwachten vooi de/e kol
portage pi opagandisten uit elke af
deling van ons arrondissement 

Opgelet • vooi de /e propaganela-
tocht wolden geen peisoonlijke uit

nodigingen verstuurd. 

/ 
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VOOR uw HUIS LEVEREN WIJ: 

Vanaf 650.000 F 

I N D E R D A A D . . ; 
voor deze gunstige prijzen leveren 
wij U een woning naar maat en smaak. 

Een woning DOOR EN DOOR AF ! 
ERK - DEGELIJK - V O O R N A A M 

'de gefuids- en warmteïzolatie, ingerichte keuken en badka-

jr, I e keus vloeren in alle plaaten. 

WERKELIJK. . . 
SLEUTEL OP DE DEUR" " 4 

U krijgt wat U vraagt 
niet meer of niet minder 
maar zeker 3 0 % voordeliger 
Wenst U er meer van te weten ? 
Breng ons even een bezoek. 
Het loont méér dan de moeite. 

Wenst U nadere inichtmgen 
stuur dan deze bon naar éen onzer informatiecentra. 

Naar 

Adres Woonplaats 

Tel privé - Tel kantoor 

wenst inlichtingen en gratis brosjure 
1 over gronden voor villabouw 

over gronden voor hoogbouw 
over gronden v eensgezinswoning 
over gronden voor geldbelegging : 

2 over het bouwen van 

bij voorkeur gelegen te 

of bezit reeds grond, gelegen te 

3 over de aankoop van een bestaande woning • 
Duid aan met een X waarover U inl icht ingen wenst te ontvangen 

IDEEËN - BOUWPLANNEN 
GEWETENSVOLLE ARBEIDERS EN.. . 

BAAR GELD!!! 

f'*f<«'^fei'4. ^'••i:-rf 

Vanaf 850.000 F 

Vanaf 1 milio t̂̂  50 000 F 
EIF3 

v,n 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N 
GENT 
Onderbergen 4 3 
tel. 09 /25 .19 .23 
tel. 09 /25 .94 .69 

GENK 
Wmterslagstr. 2 2 
tel . 0 1 1 / 5 . 4 4 . 4 2 

LEUVEN 
Brusselsestr. 3 3 

fel. 0 1 6 / 3 3 7 . 3 5 
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DE BEESTMENSEN 
De affiche die in die dagen het 

hardst van schuttingen schreeuw
de, stelde de beestmens voor : van
onder de muts in halve-ui-vorm 
grijnsde een monsterachtige mon-
goolse smoel met een mes tussen de 
tanden. Het is niet eens zeker of 
Vermeulen de affiche ooit gezien 
had : hij was een boerenzoon en 
voor aanplakbiljetten moest je in 
de stad zijn. In alle geval : Vermeu
len was opgetrokken om de beest
mens te bestrijden en de grillen van 
het oorlogslot brachten hem in 
Tsjeletorka, bij het veulen. 

Een dorp kon je Tsjeletorka niet 
noemen, daarvoor was het te klein. 
Het was een trosje van een stuk of 
wat huizen zoals er in de russiche 
vlakte veel te vinden zijn. Op de 
weg naar het gehucht had Vermeu
len zijn veulen gevonden : het had, 
pasgeboren en bijna kapot van de 
kou, naast z'n moeder gestaan die 
in de sneeuw lag. De merrie was 
dood. Vermeulen had het diertje in 
zijn armen genomen en naast zich 
op de halftruck gezet. De rest van 
de groep had spottend plaats ge
ruimd en er waren er zelfs een paar 
die, zonder dat Vermeulen er om 
vroeg, hun deken op de plaats leg
den waar het veulen moest komen. 

Toen ze aan de rand van Tsjele
torka in stelling waren gegaan, was 
Vermeulen verdwenen. Op zoek 

naar melk. De paar inwoners in het 
gehucht konden hem echter niet 
helpen : een koe of een drachtige 
merrie was er uren in de omtrek 
niet te vinden. Vermeulen was er 
het hart van in. 's Avonds trachtte 
hij het veulen te doen drinken van 
lauw water-en-bloem-papje. Het 
diertje lag triestig in zijn hulpe
loosheid Vermeulen aan te kijken. 

De oplossing kwam van Pjotr. 
Pjotr was de enige man in het ge
hucht. Hij had staan kijken toen het 
veulen uit de halftruck werd ge
haald, hij had van neen geknikt 
toen Vermeulen het met water en 
bloem probeerde, hij stond er bij 
toen Vermeulen 's morgens moede
loos de schouders ophaalde. De 
avond kwam en het veulen werd 
slechter. Vermeulen week er geen 
voet van ; alles wat boer in hem 
was — en dat was héél veel — ver
zette er zich tegen dat hij machte
loos moest staan kijken op het kre-
peren van het paardje. Het zal al 
na middernacht geweest zijn toen 
Pjotr binnenstapte en zwijgend een 
pannetje melk neerzette. Paardc-
melk, wist Vermeulen onmiddellijk 
en toen was hij al druk bezig om 
het pannetje in lauw water te zet
ten en nadien het veulen langs een 
katoenen speen te laten drinken. 

Het was de ochtend nadien — het 
veulen lag vreedzaam te slapen — 
dat het door Vermeulens hoofd 

schoot : waar haalt die godomme 
paardenmelk. Pjotr werd er bijge
haald, maar bleef zo stom als een 
vis. Vermeulen mocht dan nog een 
kwartuur aan een stuk als een be
zetene een denkbeeldige uier staan 
melken, de Rus deed of hij hem niet 
verstond. En het veulen had weeral 
schreeuwhonger. 

Vermeulen brachi de dag door 
met een nieuwe speurtocht naar 
melk. Vergeefse moeite en het 
scheelde niet veel of het had hem 
zijn hachje gekost : de knapen aan 
de overkant amuzeerden zich met 
granaatwerpers in te schieten op 
Tsjeletorka. 's Avonds was het veu
len er slechter aan toe dan ooit en 
zaten de mannen allemaal in de 
bunker met ingetrokken nek de gra
naten te tellen die neerhagelden. 
Rond een uur of tien — de tweede 
wacht was juist opgegaan — ging 
de deur open en kwam Pjotr bin
nen. Hij wenkte Vermeulen : « jij 
meegaan, moloko ». 

Vermeulen aarzelde. Was die Rus 
te vertrouwen ? Maar toen hij naar 
het veulen keek, gooide hij iedere 
twijfel van zich af en stapte rezo-
luut naar buiten. De Rus marsjeer-
de naar het oosten, Vermeulen volg
de in zijn spoor. Af en toe moesten 
ze zich in de sneeuw gooien, als een 
lichtkogel zijn snelle parabool aan 
de hemel tekende. Een paar hon
derd meters kropen ze omdat, zoals 
Vermeulen gromde, een flauwe ple
zante zijn mitrailleuze aan het 
warmhouden was. 

Aan de eerste bomen van het bos
je (Vermeulen kende het, want van
uit de stelling was het te zien en 
dat er Russen in zaten was dui

delijk) bleef Pjotr staan. Hij floot 
op zijn vingers en even later kwam 
een gestalte uit het struikgewas ge-, 
kropen. Vermeulen had zijn pistool 
in de hand maar stak het terug toen 
een kleine Mongool, in gehavend 
soldatenplunje, een pannetje melk 
in de sneeuw neerzette. Pjotr nam 
het op en begon zwijgzaam aan de 
terugweg. Vermeulen vloekte zich 
half dood, iedere keer dat ergens 
een zot begon te schieten : Pjotr 
gooide zich dan in de sneeuw en 
telkens ging er melk uit het panne
tje verloren. 

« Wilt ge godomme geloven dat 
ik met een partizaan aan de andere 
kant melk ben gaan halen ? » ver
telde Vermeulen later aan de troep 
in de bunker. « Maar dat moet ge
daan zijn, want dat is geen werk ». 

De volgende nacht kropen Pjotr 
en Vermeulen terug hun lange weg 
naar het bosje. En daar sloten ze de 
merkwaardigste transaktie die in 
die dagen tot stand gekomen is : de 
dag daarop ging Vermeulen, kaars
recht en onbevreesd, met het veu
len in zijn arm over het front naar 
het bosje. In klaarlichte dag. En 
aan de andere kant verscheen de 
Mongool met een merrie. Midden 
tussen de stellingen begon het veu
lentje zich vol te zuigen. 

Dat heeft zo vier weken geduurd. 
De tijd dat aan de ene kant de ben
de van Vermeulen en aan de andere 
kant de Mongolen lagen. Een fijne 
tijd : geen schot stoorde de rust en 
aan iedere kant van het front was 
het veulen het onderwerp van de 
gesprekken. 

« Nog een geluk dat we hier op 
beestmensen gevallen zijn », zegde 
Vermeulen. En hij méénde het. 


