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STUDIEDAG VOOR ZELFSTANDIGEIS 

zondag 13 oktober^ henelux-

zaal^ kongressenpaleis Jbrus-

sel. 10 u 30 : sociaal-ekono-

mische belangen van de 

landbouw; voorzitter volks-

vert. I. selsj, inleider senator 

persijn. 14 u 30: sociaal-eko-

nomische belangen van de 

zelfstandigen ; voorzitter 

volksverL j . olaerts^, inleider 

volksvert. r. mattheyssens. 

IN DE WETSTRAAT 

KU DE GRENDELS 
VOOR ONZE DEUR 

De Waalse chantage heeft voor de zoveelste keer reztdtaten geboekt. Nadat de 
regering wekenlang op alle toonaarden verklaarde dat zij zich zou beijveren 
voor de gelijktijdige (of ongeveer gelijktijdige...) tenuitvoerlegging van het 
tweeluik ekonomische decentralizatie en kulturele autonomie, heeft ze deze 
week overgeschakeld naar een drieluik. Het derde luik is dat de «waarborgen 
tegen minorizatie », die door de waals e P.S.C.-ers met zoveel nadruk werden 
geëist. Het ziet er naar uit dat zij htm zin krijgen. 

Weteen wordt het spel nog grondiger 
Vervalst en ontfutselt men Vlaanderen de 
zoveelste troef kaart. Want de « waarbor-
ben tegen minorizatie » behelzen niets 
anders dan de grendelformules, die ons 
beroven van onze enige macht in de uni
taire staat — de macht van het vlaams 
getal — en dat terwijl Vlaanderen op al
le gebieden nog eisende parti j is. Deze 

WIM MAES 

(zie blz. 3.) 

grendels zijn gewoonweg onaanvaard
baar en gans de vlaamse beweging, met 
inbegrip van de kuituur- en strijdvereni-
gingen, heeft er zich tegen uitgesproken. 

Er is echter nog erger ! In het tipisch 
belgisch koehandeltje dat het regerings
akkoord in feite is, had men de pil van 
de grendels verguld door de Vlamingen 
voor te spiegelen da t ze waarborgen voor 
de vlaamse minderheid te Brussel zou
den krijgen op hetzelfde ogenblik dat de 
Walen hun waarborgen tegen minoriza
tie zouden-ontvangen. Van deze « ge
lijktijdigheid » wordt niet eens meer ge
sproken en op een essentieel pun t wordt 
de regering tans reeds —r ten nadele van 
Vlaanderen ontrouw aan een voor 
Vlaanderen reeds zo nadéltg regerings
programma. 

O p die •wii/.e bestaat de gevaarlijke si
tuatie dat wij, terwijl wij vooralsnog 
nergens aan xöe zijn met de kulturele au
tonomie via de lange grondwettelijke 

• procedure,"onipiddellijk gekqnfronteerd 
worden met de volle omvang .en zwaarte 
van het waals eisenprogramma. Men ma
ke zich liefst geen begoochelingen meer 
inzake om het even welke gelijktijdig
heid : wat zich tans te Luik afspeelt ach
ter de schermen van de voorgenomen fu-
zie tussen Cöckerill-Ougrée'en Espéran-
ce-Londoz, willigt-de waalse sociaal-eko-
nomische prioriteitseisen in nog voor ze 
goed en wel ter sprake gekomen zijn in 
de Wetstraat. 

Inmiddels laat men liet piobleem Brus
sel rusten, zogezegd omdat dat er best in 
alle stilte en bescheidenheid onderhan 
deld kan worden over een oplossing. 
Ook dit is een vals voorwendsel : het 
steekt immers de ogen uit dat, hoe dich 
ter de gemeenteverkiezingen van 1970 
naderen, des te onhandelbaarder de 
1'rankofone Brusselaars zullen zijn. H u n 

elektoraal belang ligt niet in het nastre
ven van een billijke oplossing, maar in 
de platte vleierij van hun chauvinistisch 
kiezerskorps. 

Aan deze uiterst gevaarlijke situatie 
moeten wij het hoofd bieden. De Vla
mingen — die al te gauw geneigd zijn 
om hun energie te verdoen in middel
eeuwse stads- en streekveten — moeten 
de omvang van het gevaar beseffen; het 
is onze taak hen er door een onverdro
ten aktie op te wijzen. Het is tevens on
ze taak hen duidelijk te ma
ken hoezeer zij op dit beslissend ogen
blik weer in de steek worden gelaten 
door de twee « groten » : de vlaamse 
B.S.P. en vooral de vlaamse C.V.P. 

Deze studiedag is shdit^ een mtf^ 
ment in de 07iverdiVlen iverking 
van de Volksimig ten bate van de 
zelfstandigen en de landbouivers. Tij.* 
dens de inleidende referaten en de 
besprekingen ei van, zal een inventa
ris opgemaakt worden van wat voor 
de middenstand en de landbouio nog 
moet worden gedaan, wat de taak 
van de Volksunie daarbij is en wat 
de vlaams-nationale pat tij reeds m 
het verleden heeft gepiesteerd. 

De V.U.-prestaties in het vei leden 
zijn talrijk en pozitief Zopas nog 
trouivens toerden door de Volksunie-
senaatsfraktie twee welsi\)orsteller% 
ingediend, die allebei een stap in de 
richting zijn van de sociale pa)Heit 
tussen zelfstandigen en loon- en 
wedde trekkenden. 

Een eerste wetsvoorstel beoogt de 
afschaffing van het onderzoek naar 
de bestaansmiddelen. In de loelich-
ting schnjft senator Jomspit a.m. ! 
« Het is voldoende bekend dat tans 
alleen nog voor het pensioen der 
zelfstandigen en der vrij veizekeiden 
t\>l een ondeizoek naar de bestaans
middelen HOIdt oveigegaan. De zelf
standigen voelen dit aan als een dis-
kiiminatie voor hun groep ». De af
schaffing van dit ondel zoek zou een 
feit tooiden op 1 januait 1970 In 
afwachting zouden de toegelaten be. 
slaaiismiddelfn op 1 fanuaii 1969 
vet hogen van 14.000 ju tot 25.009 
fi. voor een alleenstaande en van 
21.000 ir. op 35 000 li i>>or een ge
zin. 

Een tweede welsvooistel beoogt ds 
gelijkstelling van het pensioen van de 
zelf'itaiidigeii mei dat van de ai bei
den, tegen 1 januari 1970. In af
wachting zouden tegen I januari 
'1969 de pensioenen voor de zelj^tan-
digen vei hogen van 20.000 tot 25.009 

,;J&. (plus tndeks) voor de alleenslaan-
"de en van 30.000 tot 35.000 jr. (plus 
tndeks) voor de gezinnen. 

Met deze teksten en hel wetsvoor
stel van de y^olksunie-senaatsjraktie 
van juli jl. tot gelijkstelling van de 
ktndervergoedingen van de zelfstan
digen met die van de loontrekkenden, 
zou du% een belangiijke stap gezet 
worden m de richting van de pari
teit. 

. Dat studie en aklie betl kunnen 
samengaan woult door de Volksunie 
met deze voorstellen en met haai slU' 
•iMedag eens te meer beu'ezeti. 

• < ; 

DE GROTE DIEFSTAL (Zie blz. 4 

en 7.) 
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GAAT HIJ (NIET) ? 

Wie in Aalst riskeert aan een 
toog een pint te paliken, wordt 
betrokken in de weddingschap : 
gaat hij of gaat hij niet. 

Zowe! de dagelijkse als de 
weekpers heeft de opinie gealar
meerd en te verstaan gegeven 
dat een schepen van de B.S.P.-
C.V.P.-meerderheid zijn politiek 
baantje beu is. Daarentegen, in 
persoonlijke gesprekken logen
straft diezelfde schepen de ge
ruchten van ontslag en beweert 
dat ze hem « een toer willen 
lappen ». 

De belangen moeten dienen 
van een verzekeringsmaatschap
pij met sterke vlaamse inslag en 
kameraadje spelen met een aal-
sterse baron die de strijdende 
Vlamingen niet in zijn hart 
draagt, is echter een hele kracht
toer. 

V.d.S., Aalst. 

HASSELT 

Ik lieb dezelfde opmerkingen 
bil mezelf gemaakt als de heer 
R.L. bij mijn bezoek te Hasselt 
tijdens de Virga-Jessefeesten. In
derdaad, er hingen 3 leeuwen
vlaggen. De reden ? De heer R. 
L schijnt ze niet te kennen. Hier 
is ze senator Leynen (« Belang 
van l.imburg >) heeft tot heden 
de kans gezien om de vlaamse 
kranten « Gazet van Antwer
pen » en « Standaard > buiten 
zijn provincie te houden. Nooit 
spreekt zijn blad van « Vlaande
ren » en het zeker nooit gewaagd 
te schrijven over de vlaamse 
leeuw. 

Dr. J. Antwerpen. 

LEUVEN 

Mijn echtgenote is in St Rafael 
behandeld geworden, in de afde
ling hartchirurgie van en door 
prof. dr. Stalpaart. Een neder-
landssprekende ploeg dokters en 
assist-enten. 

Nu de verpleging : fransspre-
kend is de hoofdzuster en ook 
sommige verpleegsters net het 

GrsU l a u l : 
eLA»N M MONTUKEH. 

•^rttcHïn^tn in «l^afi w«fUiu<l, 

/aH*r ROLAND 
• •Wifl^mMr^ OptiaW — 

:rltttr«ii(, S I — A n t w « r p « « 
al •.o.b. •f K»t huHnwmnvr IJ 

•hM—<is M.ltM 

gekende gebrabbel en vermoor
den van een paar uitdrukkingen 
in 't « Vloms ». 

De hoofdzuster komt in de ka
mer — de soep was juist opge
diend — en zegt : « de soep 
stinkt ». (Waarschijnlijk letter
lijk vertaald van « sentir »). 

Mijn echtgenote daarop : « als 
de soep stinkt, dan moet ik ze 
niet hebben ! De hoofdzuster is 
buiten gelopen met een rood ge
zicht, nadat ze nog het een en 
ander te horen had gekregen. Zij 
is niet meer op de kamer ge
weest. 

Als besluit kan ik niet begrij
pen dat wij ons nog door frans-
sprekende profs en dokters laten 
behandelen. Wij hebben krachten 
op alle gebied, waarom dan ? 

A.D., Merksem. 

LINKS-RECHTS 

In uw nummer van 24 augus
tus maakt een lezer (D.M., Brus
sel) de lof van « Links ». Ik hoop 
dat u nu eens aan een rechtse 
de kans zult geven uiteen te zet
ten, dat uiterst rechts voor vele 
problemen de beste oplossing is. 
Zeker, uiterst rechts aanvaardt 
de (schijn) demokratie niet, wel 
een parlement van technisch be
voegden. Vrijheid ? Wel, uiterst 
rechts kant zich tegen de vrij
heid het volk te bederven met 
pornografie, kant zich tegen de 
vernegering, tegen de verbaste
ring door de massale invoer van 
gastarbeiders. Zeker, om ekono-
mische redenen werden de 
vreemde arbeiders naar hier ge
lokt, maar daar zit hem de kapi
tale fout van het groot-kapitaal : 
om de lonen te kunnen drukken 
en ook al omdat het demokra-
tisch sisteem er niet in gelukt 
eigen volk aan bepaalde werken 
te zetten, wordt ons land over
stroomd met vreemdelingen. 

Volgens de « linksen » mag 
men niet « racistisch » zijn, zelfs 
niet eens in de zin van het ge
zonde racisme, maar dat neemt 
niet weg dat ze arbeid, waar
voor de blanke zich te goed acht, 
door zwarten of Noord-Afrika
nen laten doen. Wat eveneens 
van racisme getuigt, maar een 
schijnheilig dan. 

« Links » zou volgens mijnheer 
D.M. « vrijheid » zijn. De inval 

9 Wenst U een prachtige 
bontmantel ? 

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

Wendt U in volle vertrouwen tot 
ons lid 

W.CLAYKENS 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek - Tel.: 48.37.01 

Inlichtingen kunnen 
steeds 
gratis bekomen worden 

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

S I E R S C H O U W E N 

O P E N H A A R D E N 

S I E R M E T S E L W E R K E N 

B I N N E N H U I S K U N S T 

van de linkse legers in Tsjecho-
Slowakije moet hem nu wel de 
ogen geopend hebben ! 

Zijn bewijsvoering dat « recht
se » diktaturen bloediger zijn dan 
linkse, klopt niet. Bij de rechtse 
klasseert hij dan nog Egypte en 
Argentinië, dan wanneer Egypte 
geregeerd wordt door een socia
listische partij en de uiterst 
rechtse Peron in Argentinië ten 
val werd gebracht door een kliek 
klerikalen. De h. D.M. verwart 
alweer uiterst rechts (dat so
ciaal vooruitstrevend is) met 
konservatief. De bloedigste dik-
tatuur is niet die van Hitler ge
weest, maar die van Stalin in de 
So vj et-Unie. 

R.H. Wilrijk. 

RONQUIERES 

Het is inderdaad een feit dat 
er tot op heden nog geen enkele 
1.350-tonner door het hellend 
vlak is gegaan. Wel een groter 
schip, namelijk het m/s « Charles 
Eugene > van 1.490 ton van de 
rederij « Ag. Mar. Antverpia > 
te Antwerpen en dit reeds twee 
êi driemaal. 

Dit schip meet 80x9,5x2,82 en 
er zal dus best ook wel een schip 
van 1.350 ton kunnen doorge

haald worden. Ook de hoogte 
speelt geen rol, vermits de «Char
les Eugene» 6 m hoog is en af
gebroken toch nog altijd 5 m. 

Feit is echter dat het nut en 
de toekomst van het hellend 
vlak tipisch « belgisch » twijfel
achtig wordt genoemd in 
scheepsmiddens. 

Teneinde geen modderfiguur te 
slaan, zou « WIJ » er beter aan 
doen deze zaak wat meer uit te 
diepen en even na te gaan of één 
en ander soms niet berust op 
loze geruchten. Zou er soms geen 
verband kunnen bestaan met de 
« rot-brug •» te Schaarbeek waar 
de max. hoogte slechts 4,20 m 
bedraagt, zodat vanuit Antwer
pen schepen welke leeg zijn en 
hoger dan 4,20 m nooit tot aan 
Ronquières geraken ? 

R.V.M. Berchem. 

EEN SLECHT HUISHOUDEN 

Men ziet vele soorten van huis
houdens. Er zijn er die best 
rondkomen, maar er zijn er ook 
die steeds maar te kort hebben 
met hun inkomen, die niet kun
nen sparen of iets overhouden 
voor morgen. Men kan onze re
gering met deze laatste vergelij
ken. Zij komt immers ook nooit 
rond. Hoe meer inkomen zij 
heeft, hoe meer uitgaven zij 
doet. Met dit verschil dan tegen
over de gewone huishoudens ; 
de ministers moeten er zelf niet 
voor werken en ze betalen zich 
zelf zeer goed om dat huishou
den te besturen. 

Ze hebben ook vele stiefkinde
ren die ze slecht behandelen om
dat ze toch maar een last zijn, 
zoals vele gebrekkigen die niet 
kunnen werken, de kinderen van 
zelfstandigen en de gepensio
neerde zelfstandigen. Tenslotte 
ook de boeren die gedurig hun 
loon zien verlagen, terwijl dat 
van de werknemer voortdurend 

verhoogt. De post waaraan hel 
meeste geld wordt weggesmeten 
is voorzeker het leger. Dit kosi 
aan het land jaarlijks miljarden 
terwijl de verdienste nul is. 
Daarvoor krijgen de sabelman» 
nen dan een pensioen dat wel 
tien maal hoger is dan een zelf
standige, die tijdens zijn leven 
toch nuttige en produktieve ar
beid heeft verricht. 

R.B., Torhout. 

VL-AUTO'S 

Dus worden VL-auto's bespo
ten, bevuild en beschadigd, mei 
verf en zo. 

Waarop wachten wij allen on» 
met dezelfde munt te betalen ? 

Of zijn er in Vlaanderen geen 
bioskoop-affiches met de fran» 
se titel dik vooraan ? En twee» 
talige bioskoopprogramma's en 
handelsdruksels, terwijl die in 
Brussel eentalig Frans zijn ? 

Mijn antwoord bestaat steedaf 
in het in stukjes scheuren en elk 
stukje wordt naar de schaapsstal 
teruggestuurd, lekker in een oni» 
gefrankeerde maar dichtgeplakte 
omslag. 

Als wij nog niet zover zijn dat 
wij met daden reageren op alles 
wat onze eigen vlaamse aard 
aantast, dan moeten wij toch be
sluiten dat wij nog heel wat 
kunnen leren van die andersta.» 
ligen (franskiljons, Brusselaar» 
of Walen). 

R.B., Ledeberg, 

D« r«daktf« draaft KMB var» 
aiitweord«iijkk«id ro»r 4« im< 
kond d«r gapnblicatrd* I««n»i 
brUTM. E« b«k«ad« liek ka< 
rackt r a i ktase • • iHkortiB| 
T*«r. Orar d* Uia r i rabr ia l 
wardt raaa briafwiaaaliag f » 
raard. 

van de redaktie 

Herenlalsebaan 193 Deurne-Z. Tel. (03)361210 

Brussel, 3 oktober 1968. 
Betr. t V.ü.-radiotribune. 

De B.R.T. b l i j f t de Volksunie nog a l t i j d onrecht
vaardig behandelen roor vat betreft de radio
zendtijd. Er i s nog steeds een schreeuwende wan
verhouding tussen bijvoorbeeld het aantal »n^rije 
poli t ieke tribunes" van de Volksunie en die van 
de P.V.V., alhoewel de V.ü. in Vlaanderen de der 
de par t i j i s . 
Maar daarover willen we het eigenlijk (hier) n ie t 
hebben. 
Sinds onheuglijke t i jden worden die "Vrije po l i 
tieke tr ibunes" door a l l e part i jen op dezelfde 
wijze verzorgd ï een mandataris houdt voor de 
mikro een spreekt^gurt van t ien minuten. S te l l ig 
niet alleen wij hebben ons, b i j het beluisteren 
van die redevoeringen, of de lu is te raar op zo'n 
monotone uitzending wel inhaakt. 
In de voorbije verkiezingsperiode i s de V.ü. dan 
ook gestart met een nieuwe formule : t i jdens de 
t ien minuten zendtijd worden de ernstige dingen 
die moeten gezegd worden afgewisseld met "oor-
vangertjes", die de bescheiden bedoeling hebben 
om de aandacht en de nieuwsgierigheid van de 
lu is teraars t e prikkelen en vast t e houden. Die 
"oorvangertjes" (ja, ' t i s een gek woord, maar er 
zijn toch ook "blikvangers") laten overigens toe, 
het medium radio vollediger te gebruiken. 
Mogen we aan onze lezers , die de uitzending van 
vorige week donderdag of een der vroegere uitsen 
dingen hebben gehoord, eens vragen hun bevindin
gen in een paar woorden aan de redaktie over te 
maken ? Ze bewijzen er de V.ü. een grote dienst 
mee. Dank f ii»-'. 



wu 3 

i 

Kort voor het ter perse gaan 
vernamen we het schielijk 
overlijden op 45-jarige leeftijd 
van 

WiM MAES 
leider van de V.M.O.-Antwer-
pen en zijn hele leven lang een 
voorbeeld van het meest on-
baatzichtig idealisme en de 
allergrootste toewijding aan de 
zaak van het vlaamse volk. 

We hadden zeer tot ons ver
driet niet meer de mogelijk
heid, aan Wim Maes in dit 
nummer van «WIJ» de ruime 
plaats te geven die hem toe
komt; we zullen dat doen in 
onze volgende uitgave. 

De begrafenisplechtigheid zal 
doorgaan op dinsdag 8 oktober 
te 11 u. in de parochiekerk van 
het Goddelijk Kind — Betha-
nië, Lange Kaartstraat te 
Brasschaat. 

We bieden aan de geachte 
familie Maes en aan de V.M.O. 
onze innige deelneming. 

• « FETES DE WALLONIË » 

zot zijn 
doet 
geen zeer 

'(m.v.d.b.) De « Fêles de Wallonië » is zo 
een van die gelegenheden, waarop de slui
zen van de waalse welsprekendheid wagen
wijd opengezet woïden om de meest bom
bastische nonsens ie spuiten. 

Te Luik werd het hooglied gezongen 
door niemand minder dan burgemeester en 
minister van staat Desienay. Tot stichting 
van onze lezers vertalen wij hier uit zijn 
toespraak : « De Voerbewoners behoren 
tans, door onze naïeveteit, tot een wereld 
die de hunne niet is en zij leven ih een 
sfeer van dwingelandij en plagerijen ». Ver
der had de luikse burgemeester het over 
de vlaamse <s vraatzucht ». Luister maar : 
« Geen dag gaat voorbij, zonder dat nieu
we onrechtvaardigheden zich komen voe
gen bij reeds bestaande onrechtvaardighe
den. De vlaamse vraatzucht kent geen gren
zen ! De vestiging van nieuwe ondernemin
gen, de pijpleidingen, de petrochimie, de 
schandalige reorganizatie van het leger, 
en als jongste kaakslag de oprichting van 
een vlaamse provinciale school in de Voer, 
bewijzen dat de Vlamingen steeds het bes
te voor zich houden. Een bedreiging weegt 
op de Oostkantons die men wil « geluk
kig » maken zonder ze te raadplegen. De 
Walen zijn bedreigd, niet alleen in hun 
kuituur en hun taal, maar in hun bestaan. 
Enkele jaren van dwang volstonden om de 
waalse ekonomie te verstikken ». 

Men denkt te dromen bij het lezen van 
zulke ongerijmheden. En men stelt zich on
willekeurig de vraag of de toehoorders, 
o.w. Jean Rey, voorzitter van de kommissie 
der Europese Gemeenschappen, generaal 
Danloy, vleugeladjudant des konings, tal
rijke parlementsleden, vertegenwoordigers 
van het leger en van de rijkswacht, dan 
allemaal snullen zijn die dat zo maar slik
ken ? 

Te Brussel was het een zekere V.U.B.-
professor Ruelle die het op zich genomen 
had, het waalse evangelie te verkondigen. 
Wat die daar zoal ten beste heeft gegeven 
is nog « straffere toebak ». Hij betoogde : 
« De Ardenners, die met him water en hun 
hout een vreemde (lees : vlaamse) wel
vaart moeten onderhouden, beginnen zich 
bewust te zijn van het semi-koloniale stel
sel waarin zij leven; de Voer zet zich hard
nekkig schrap tegen de anneksatie; Luik en 
Henegouwen zien met verbitterde wrok de 
telooroanof van hun industrie ». 

En dan komt de klap op de vuurpijl : 
« Te Brussel leven de frankofonen, die daar 
de verpletterende meerderheid uitmaken, 
in een belegerde stad. Binnen één of twee 
generaties zullen zij onderworpen zijn aan 

de vlaamse almacht, met als vooruitzicht 
ingelijfd te worden bij Vlaanderen of bij 
Groot-Nederland >. 

Dit zijn een paar staaltjes slechts van de 
krankzinnige taal, waarmee de « arme Wa
len en frankofonen > dag na dag tegen de 
Vlamingen opgeruid worden. Het franse 
spreekwoord « Ie ridicule tue » \ersteikt 
ons in de mening dat, als ze zo voortgaan, 
er weldra seen frankofonen meer zullen 

o 

overblijven. 
Arme frankofonen ! Om de waarheid te 

zeggen : ik had nooit durven denken dat 
het werkelijk zo erg waŝ  Maar kom, laat 
ons ook eens grootmoedig zijn : tls het zo 
ver is dat alleen nog het laatste carré over
blijft, nadat al de andere frankofonen ge
vallen zijn als slachtoffers van de vlaamse 
vraatzucht, dan kunnen wij die laatsten 
misschien allemaal opscheppen en op een 
kar naar Geel voeren. Zij kunnen dan gezel
schap houden aan de aldaar verblijvende 
Napoleons en andere beroemde helden, van 
wie zij wellicht nog een lesje in gezond 
verstand kunnen krijgen. 

HET MANIFEST DER C.V.NONGEREN 

nieuwe wijn 
in oude 
zal(ken 

(red.) De C.V.P.-jongeren hebben een ma
nifest uitgegeven, dat een geestdriftig plei
dooi is voor het versmelten van C.V.P. en 
B.S.P. tot één grote progressistische partij. 
In de C.V.P.-pers aarzelden de kommenta-
toren tussen een beleefd applausje voor zo
veel jonge geestdrift en een toegeeflijk 
schouderophalen over zoveel jeugdige on
bezonnenheid. In de socialistische pers was 
het onthaal koel. De tiiel die Jos Van Eyn-
de zette boven het hoofdartikel dat hij aan 
het manifest wijdde, sprak in al zijn be
knoptheid boekdelen : « Wensdromen ? ». 

Algemeen was men echter akkoord om 
het voorstel « revolutionair » te noemen. 
Waaruit eens te meer blijkt dat men in 
Vlaanderen niet veel fantaze nodig heeft en 
gerusl op z'n pantoffels aan politiek mag 
doen, om loth nog door te gaan voor een 
oiiginele « revolutionaire » geest. 

\Vat de C-V.P.-Jongeren in hun manifest 
opgedist hebben, is de opgewarmde kost van 
het travaillisme. Over dat onderwerp wordt 
a) jaren geschreven en gevvTeven; lang voor
dat de C.V.P.-Jongeren met hun manifest 
uitpakten, hadden gevestigde reputaties al» 
een Lefèvre reeds hun travaillistische be
vlieging al gehad. « Volksgazet > — al
les behalve een revolutionair orgaan dat de 
geestelijke bakens wenst te verzetten — 
heeft nog niet zo lang geleden dagenlang 
een travaillistische roman-fleuve over zijn 
pagina twee laten vloeien. 

In het zéér beperkte groepje dat de weid
se naam C.V.P.-Jongeren voert, zullen er 
stellig wel een aantal mensen zijn die het 
goed menen. Ze zitten wanhopig te kijken 
tegen de muur van de verzuiling en ze be
seffen dat op de zandbank van het belgisch 
immobilisme iedere geestdrift en iedere ver
nieuwende élan moet stranden. Ze zijn dus 
op zoek getogen naar nieuwe strukturen en 
ze beten gretig in het travaillistische aas dat 
hen aangeboden werd door het paar gehaai
de knapen die al oud en wijs genoeg zijn om 
te beseffen, dat « onruststokers » in een 
kleurpartij gesust worden met een schitte
rende benoeming of de kans op een mooie 
carrière. 

Deze jonge meesters van het politieke ma
neuver beseffen beter dan wie ook, dat de 
travaillistische projekten geen schijn van 
kans hebben. De hele struktuur, het wezen 
zelf van C.V.P. en B.S.P. sluiten de navol
ging van het britse Labour-voorbeeld radi-
kaal uit. Er is nog een bijkomende faktor : 
de travaillistische wensdromen worden in 
Vlaanderen nog eens extra doorkruist door 
de aanwezigheid van een sterke, uit het po
litiek leven niet meer weg te denken Volks
unie. Het is vermakelijk, te zien hoe de 
travaillistische projektenmakers het pro-
probleem Volksunie benaderen. Doorgaans 
maken zij zich er van at met de bewering, 
dat de Volksunie thuis hoort bij het kon-
servatieve kamp in het beloofde tweepar-
tijen-Iand. Na deze geestelijke krachttoer 

(\'er\olg op blz. 4) 

DEMOKRATIE 
EN FEDERALISME NU 

Onder dit motto wenst de Vlaam
se Volksbeweging in de komende 
maanden een aktie te voeren, voor
al bij de jeugd. Dat zal gebeuren 
met debatavonden, met kontakten 
en overleg op nationaal vlak met 
de politieke verantwoordelijken en 
partijen, de sociale organizaties en 
de vlaamse verenigingen. De V.V.B, 
hecht hierbij ook vooral belang aan 
de jongeren. Als bekroning van deze 
eerste faze zal in februari 1969 te 
St. Niklaas een algemeen kongres 
gehouden worden. Intussen zal de 
V.V.B, reeds deelgenomen hebben 
aan de staten-generaal van de 
vlaamse verenigingen te Brussel op 
9 november a.s. 

Dat werd o.m. medegedeeld vori
ge week ÏB een voornaam hotel te 
Brussel, waar de V.V.B, onder voor
zitterschap van mr. P. Daels een 
perskonfereiitie hield. Op deze pers-
konferentie werd vooral de nadruk 
gelegd op een aktualiteitsmotie van 
de V.V.B, in verband met de kom-
munautaire betrekkingen en de 
hervorming van de staatsstruktuur. 
De V.V.B, beschouwt de voorstellen 
van de regering inzake kulturele au
tonomie en de ekonomische decen-
tralizatie als waardevolle bijdragen 
tot de oplossing van de gestelde 
vraagstukken, doch wijst er op dat 
deze voorstellen slechts een eerste 
stap kunnen zijn op de weg naar 
een algehele herstrukturering van 
de belgische staat. De V.V.B, is van 
mening dat de voorgestelde hervor
mingen onmogelijk kunnen opgevat 
worden als een eindpunt en als een 
geldige hervorming van de staats
struktuur. 

De simultane verwezenlijking van 
kulturele autonomie en de ekono
mische decentralizatie is volgens de 
V.V.B, niet slechts belangrijk omdat 
de vlaamse gemeenschap groot be
lang hecht aan de verwezenlijking 
Tan de kulturele autonomie, doch 
rooral omdat een regionale senaat — 
al weze het dan nog om een beperkt 
gebied 'n afzonderlijk en eigen wet
gevend rermogen roor de gemeen
schappen tot stand zal brengen. 

beroepsjMLi YE 

keken 
hoeksteen van elke ernstige hervor
ming. De motie dringt derhalve aan 
op spoed. Terecht verzet de V.V.B, 
zich tegen het derde ontwerp, dat 
der zogenaamde waarborgen tegen 
minorizering. Deze kunstmatige 
waarborgen acht de V.V.B, overbo
dig, omdat de voorgenomen autono
mie elke gemeenschap in staat stelt 
zelf te beslissen in specifiek eigen 
aangelegenheden. De voorgestelde 
waarborgen zijn bovendien gevaar
lijk en onaanvaardbaar voor Vlaan
deren, dat immers nog steeds vra
gende partij is. « Zolang levensbe
langrijke vraagstukken zoals het sa
neren van de toestanden te Brussel 
nog moeten opgelost worden, mag 
de vlaamse gemeenschap het enig 
afdoend verweermiddel, haar nume
rieke pozitie, niet prijsgeven ». 

Dit is in grote trekken de inhoud 
van deze motie die aan de voor
avond van het indienen der zoge
naamde TNT-projekten — woord
speling op de beginletters der na
men van de indienende ministers 
Tindemans en Terwagne — op haar 
tijd kwam. Het zal de Volksunie 
niet zijn die met de eraan verbon
den oproep tot interpartijoverleg 
geen rekening zal houden. 

BELGISCHE HAYENKRIZIS 
De havenkwestie, die de allures 

van een krizis dreigt aan te nemen 
— nooit werd het publiek er zo voor 
gesensibilizeerd — speelde deze 
week nog meer de rol van superve
dette in de binnenlandse politiek 
en de pers en werd het voorwerp 
van een dorps en middeleeuws kra
keel. Indien er nu iets is waaraan 

wij vlaams-nationalisten een harts-
grondige hekel hebben, dan is het 
wel aan tegenstellingen van die 
aard. Dit is echter helemaal naar 
de klein-belgische maat gesneden en 
dat is niet verwonderlijk, als men 
nagaat hoezeer het centraal gezag 
in dit vraagstuk in gebreke blijft. 
Ook de belgische havenkrizis houdt 
een scherpe veroordeling van het 
belgisch unitarisme in. We kunnen 
zelfs verder gaan en vaststellen dat 
dit belgische centrale gezag als het 
ware doelbewust de twee voornaam, 
ste havencentra in ons land tegen 
mekaar uitspeelt, gedachtig de oude 
romeinse stelregel « verdeel en 
heers ». Het is het bekende proce-
dee : men laat een probleem rotten, 
men verliest doelbewust kostbare 
tijd en laat zich dan verrassen (?) 
om in zeven haasten een oplossing 
op te dringen. In de havenkwestie 
is het andermaal zo, dat de rege
ring het parlement niet wenst te 
raadplegen (cfr. de verklaring van 
Eyskens), hoewel juist een raadple
ging van het parlement na grondig 
(daarom niet langdurig) onderzoek 
van alle projekten aangewezen is, 
omdat een zo belangrijke kwestie 
niet mag weggemoffeld worden ach
ter de plooien van een parlementai
re vakantie. Waarom kan er geen 
extra-zittijd van af ? Op beide es
sentiële punten dreigt het kabinet 
Eyskens lelijk te falen. 

Het probleem van onze oliebe
voorrading in het licht van de 
schaalvergroting én van de olietan
kers én van de oliehavens (straks 
ook voor ertsen en graan) is noch
tans al lang aan de orde gesteld. 
Het is begrijpelijk dat men te Ant
werpen na maandenlang wikken en 

wegen en gezien de druk van de 
voornaamste oliemaatschappijen op
teert voor een oplossing, die de Me
tropool zelf niet de gelukkigste acht 
doch in de gegeven omstandigheden 
als de beste van de slechtste. Het 
is begrijpelijk dat Brugge-Zeebrug-
ge zich gefrusteerd gevoelt, na tien
tallen jaren als « havenstad met 
toekomst » niet au sérieux te zijn 
genomen, eerst door Antwerpen, la
ter (en nog) door Brussel (als ze
tel van de regering dan, want om 
zeer uiteenlopende redenen doch 
vooral om blijvend unitaristische 
bekommernissen schijnen de brus-
selse opiniemakende machten tans 
katolieker te zijn dan de paus). De 
brussels-waalse machten zijn en 
blijven, ondanks tijdelijke liefdes
verklaringen, bondgenoten van een 
verdacht allooi. 

De ware schuldige van de huidige 
malaise die niet alleen ekonomisch 
doch ook politiek zware gevolgen 
kan hebben, is dus Brussel. En men 
kan in de belgische havenkwestie 
niet volledig zijn, wanneer men de 
naam van minister De Saeger niet 
vernoemt. Omringd door een kliek 
vleiers en vaak blunderende « des
kundigen » verzet De Saeger zich 
halsstarrig tegen een grondig ver
gelijkend onderzoek van de diverse 
mogelijkheden. Omdat hij welvoeg-
lijkheidshalve niet anders kan en 
om de schijn te redden Iaat hij een 
kommissie samenstellen, hoofdzake
lijk bestaande uit uitgesproken te
genstanders van de zeebrugse voor
stellen, kommissie die pas na maan
den voor het eerst een bijeenkomst 
houdt die praktisch samenvalt met 
de — uiterste — datum, waarop de 
regering de knoop wenst door te 
hakken. Kan men dit nog ernstig 
noemen ? 

We zijn andermaal getuige van 
een amateurisme in een doodern-
stige aangelegenheid, van het tegen
deel van wat een echte regionale 
politiek zou moeten zijn, van een 
opzettelijk geschapen verwarring, 
waaruit met bijna wiskundige ze
kerheid zal voortvloeien : het mis
sen van de zoveelste kans om onze 
havens en onze industriële expan
sie met een maximum van rende
ring op de toekomst aan te sluiten. 

:* 
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(Venolg \an blz. 3) 
achten /ij zich ontslagen van de verplich
ting, nog verder na te denken o\er het pro
bleem : alles zit netjes in de schuifjes waar
voor zij de etiketten al geschie\en hebben. 
En ^oor de rest is het maar wachten op 
het ogenblik dat de wereld zich schikt naar 
hun « revolutionaire » indeling. 

We stellen met een tikkeltje leedvermaak 
vast, dat de tra\aillistische plannenmake
rij nooit zo druk werd beoefend dan tans, 
in de periode die volgt op drie daverende 
elektorale nederlagen \an B.S.P. en C.V.P. 
De C.V.P.-Jongeren — en zij niet alleen — 
beginnen zich bekommerd af te vragen of 
Cl in de toekomst wel altijd een holletje 
voor hen in de staatskaas zal zijn. 

Het in hooggestemde woorden aange
diende « revolutionair » plan heeft alvast 
een tastbaar, maar laag-bij-de-gronds rezul-
taat opgeleverd : Jos van E^nde heeft in 
« Volksgazet » beloofd, dat na de gemeen
teverkiezingen C V.P. en B.S.P. op zoveel 
mogelijk plaatsen samen zullen besturen, 
met uitsluiting van de Volksunie. 

Waarmee we weeral direkt in de looms-
lode dorpspolitiek zitten ! 

• ZONDAG 13 OKTOBER 

Studiedag 
voor de 
zelfstandigen 

(r mattheysscns) De zelfstandigen en land
bouwers ^ormcn een gioep van circa 
700.000, op een totaal van ongeveer 3 mil
joen ekonomisch aktieven. Zij leveren ruim 
één Vleide van de aktieve be\o!king. 

Deze giocp is ekonomisch belangiijk \oor 
de gehele gemeenschap, omdat hi] een hoge 
bijdrage leveit tot het bruto nationaal pro-
dukt. en dus tot de nationale welvaart. Ver
der omdat hij werk verschaft aan een zeer 
aanzienlijk aantal loon en weddetiekken-
den. 

De bedrijven der zelfstandigen, de kleine 
en middelgrote ondernemingen, vormen de 
grote meerdeiheid in het aantal onderne
mingen in dit land. 

Spijts zijn ekonomische belangrijkheid 
geniet deze groep niet de steun van over
heidswege waarop hij recht heeft. De klei
ne en middelgrote bedrijven zijn niet vol
doende belrokken bij het ekonomisch be
leid. 

De sociale belangen van deze groep — 
spijts het sociaal statuut dat met daverend 
ministerieel bazuingeschal werd aangekon
digd — worden schromelijk achteigesteld. 
In de pensioensektoi is de toestand onwaar
dig van een weh aanstaat. Tal van bejaar
de zelfstandigen verkommeren in hun laat
ste levensjaren. 

De Volksunie als volksnationale partij, 
bezorgd om de sociaal-ekonomische belan
gen van allen in de gemeenschap, richt op 
zondag 13 oktober te Brussel een studiedag 
in waarop deze sociaal-ekonomische proble
men zullen wolden behandeld. 

• ALLE6HENY-L0NGD0Z (1) 

de enige 
" Vlaamse" 
beheerder 

(Aco) Oiudal de belgisthe top-kajjitalisten 
meestal Walen, \eifranste Brusselaars of 
volksvreemden zijn die geen enkel kontakt 
met onze gemeenschap hebben — noch kul-
tureel, noch menselijk-sociaal — bestaaï 
het ge\aar dat ze zelfs geen kennis nemen 
van onze eisen, argumenten of voorstellen. 
Het betreft hier een tipisch aspekt van heï 
belgische kapitalisme, waardoor de werking 

ervan nog negatiever uitvalt dan elders. 
Nemen we de raad van beheer der maat

schappij AUegheny-Longdoz, die te Genk 
haar exploitatie heeft. Van de beheerders 
is er vrijwel geen enkele die ook maar een 
nederlandse tekst kan lezen en verstaan. 
Menselijk worden ze noch bereikt, noch be
roerd door wat Vlamingen vragen, terwijl 
ze integendeel wél gevoelig zijn vooi en 
peisoonlijk betrokken worden bij wat in 
franssprekende kringen omgaat. 

Voorzitter \an de raad van beheer ^an 
Allegheny-Longdoz is een U.S.A.-burger, 
woonachtig in Penns)l\ania : Edouard J. 
Hanleyi. Dit is in zoverre normaal als het 
kapitaal van AUegheny-Londoz (500 mil
joen fr.) \oor de helft toebehoort aan de 
amerikaanse staalfirma Allegheny-Ludlum 
Steel Corporation \an Pittsburgh. 

Er zijn nog drie andere amerikaanse be-
heerdeis : Aines Wheeler, eveneens van 
Pennsyhania, William B. Pierre (Pitts
burgh) en Francis Kirkpatrick die zijn wet
telijk adres te Hasselt heeft. 

Indien deze Amerikanen een idee hebben 
van Vlaanderens eigen persoonlijkheid en 

eigen ekonomisch-politieke noden, dan heb
ben ze het uitsluitend door zich zelf moeten 
verwei-ven, want bij de belgische beheerders 
is er niemand (enkele uitzonderingen niet 
te na gesproken) die hun hierover iets kan 
meedelen. 

Ofwel als er over Vlaanderen ooit gespro
ken werd, kregen die Amerikanen de dood
doeners en hatelijkheden te horen waarin 
« Le Soir », « Pourquoi Pas » en dgl. zich 
specializeien. Leggen internationale zaken
lui hun oor te luisteren bij diplomaten en 
hogere belgische ambtenaren, dan worden 
ze niet veel wijzer. In de zogeheten « hogere 
kringen » is het met Vlaanderens « public 
relations » slecht gesteld. 

De belgische beheerders van Allegheny-
Longdoz hebben geen schakels met Vlaan
deren. Het zullen baron Evence Coppée, 
Pierre Dehflle, baron de Posson, Alex de 
Posson of Albert Lamproy (Luik) niet zijn 
die rekening houden met Vlaanderens so-
ciaal-ekonomisch levensrecht. 

Er zit een witte raaf tussen. Niet bij de 
kommissarissen : Gérard de Bodt en Jacques 
Dubois zijn aarts-franskiljons. Er is één 

vlaams beheerder bij Allegheny-Longdoz : de 
leuvense professor Georges Van Hecke, van 
de nederlandstalige fakulteit rechten. 

Wie professor Georges Van Hecke kent 
zal ons niet tegenspreken als we schrijven 
dat het hier een Vlaming van de uiterst lau
we soort betreft. Men kan van hem nieï 
zeggen dat hij hoegenaamd niet weet wat 
er in dit land omgaat, maar hij is een man 
zonder overtuiging en zonder enige inner-i 
lijke binding met zijn volk. 

• ALLEGHENY LONGDOZ (2) 

genk 
moest zelt 
alarm blazen 

(Aco) Al deze ongunstige faktoren ten spijt 
was het echter toch de direktie van Alle
gheny-Longdoz te Genk zelf die, vorige 
week, uit bezorgdheid over de weerslag die 
de fuzie Cockerill-Espérance kon hebben op 
het limburgs bedrijf, door het inrichten van 
een perskonferentie het alarmsein gegeven 
heeft. Uit het genkse bedrijf is een duide
lijke waarschuwing gekomen over de nade
len die voor Limburg zullen voortvloeien 
uit de bouw van een smeltoven in hel Luiki 
se in plaats van te Genk zelf. 

Dat is een pozitief element. Maar er be
staat twijfel over de werkelijke bedoelingen 
van de hogere leiding inzake expansie van 
het genkse bedrijf. 

Maandag jl. liet de raad van beheer van 
Allegheny-Longdoz een dubbelzinnig kom-
munikee verspreiden. Er werd niet in ont
kend dat de maatschappij verplichtingen 
heeft tegenover Limburg en tevens werd be
vestigd dat de bedrijfsleiding de nieuwe 
oven oorspronkelijk te Genk wilde oplich
ten. 

Maar daarna sprak de raad van beheer 
zijn bereidheid uit om andere plannen on
der ogen te nemen. Er was ook spraak van 
de « verantwoordelijkheden die de vennoot
schap op zich genomen heeft dooi haar ves
tiging in België ». 

Wat wordt hiermee bedoeld ? Vergissen 
we ons wanneer we er een eerste kapitu-
latie in zien, een eerste toegeving aan de 
Waalse en aan de belgisch-centralistische en 
kapitalistische druk ? 

Ons wantrouwen steunt ook op een me
dedeling die Espérance-Longdoz een jaar 
geleden deed (in het jaarverslag over 1906): 
er was toen al spraak van een plan inzake 
bijkomende investeringen te Genk en te 
Chertal, dat de vennootschap in staat moet 
stellen in Europa het staal te verkrijgen 
dat ze nodig heeft « en dat zal gewalst wor
den in de staalwals te Chertal ». 

Ook uit die tekst vloeit niet vooit dat de 
smeltoven niet te Genk komt. Maar het i§ 
toch allemaal zo onduidelijk ! 

In de raad van beheer van Espérance-
Longdoz zit nochtans ten minste één man 
van wie we iets verwachten, en die ons zou 
teleurstellen indien hij alles op zijn (anti
vlaams) beloop liet : Jef Van Essche. 

Jef Van Essche hebben we steeds be
schouwd als een goed Vlaming met mo
derne ideeën, die voor zijn volk iets wilde 
doen. 

Hij studeerde ekonomie te Leuven en be
hoort tot de eerste generatie vlaamse eko-
nomen die een zekere plaats onder de (bel
gische) zon veroverde. Hij zit in de raad 
van beheer van Espérance-Longdoz, vei moe-
delijk als vertegenwoordiger van de parasta-
tale instellingen die aan die vennooiscliap 
enorme kredieten hebben toegestaan. Ook 
bij Allegheny-Longdoz te Genk hebben de 
Nationale Maatschappij voor Krediet aan 
de Nijverheid en de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas elk 304.500.000 fr. te goed. Daï 
is echter een peulschilletje naast de paias-
tatale kredieten aan Espérance-Longdoz 
zelf. 

We zijn van mening dat we in de hui
dige omstandigheden iets mogen vragen 
aan de enkele Vlamingen die aan de top 
van het belgisch bedrijfsleven aanwezig zijn, 
dank zij de toegenomen vlaamse volks
kracht. We mogen van hen verwachten dat 
ze hun volk niet in de steek laten. 

adriaan martens 
Toen Van den Boeynants stnilkelde bver de zaak Leuven, hooiden we nogal 

eens uit de mond van jonge vlaamsgezinden « dat voor het eerst een regeling 
haar nek had gebroken op een vlaamse aangelegenheid ». Dat was onjuist : de 
zopas op 83-jarige leeftijd overleden pi of. dr. Adriaan Martens was in 1939 de 
vlaamse blok waarover Spaak — die toen voor de eeiste keer premier was — strui
kelde. 

De in 1885 te Bocholt geboren Adriaan Martens behoorde in zijn 'studententijd 
lot de groep vrijzinnige flaminganten van « 't Zal wel gaan '», die zo'n grote en 
pozitieve invloed heeft uitgeoefend. Tijdens de eerste wereldoorhg aanvaardde 
hij als jonge arts een professoraat aan de veivlaamste gentse universiteit. Naast 
hem werden daar mannen benoemd als Josué De Decker, Pieter Tack, Anton 
Jacob, Lodewijk Dosfel, Fernand Brulez, Speleers e.a. : een gezelschap waai\3ver 
hi] zich beslist niet hoefde te schamen. Prof. dr. Adriaan MaHens werd tevens 
lul van de Raad van Vlaanderen. 

In 1918 week hij uit naar Nedeiland. Hij herdeed zijn medische studies te 
Leiden en vestigde ziek, met een nederlands artsendiploma, te Middelburg. Toen 
hij in 1932 terug naar Vlaanderen kwam, had hij zich in Nederland reeds een 
stevige reputatie als wetenschapsman opgebouwd. 

Dr. Martens opende te Astene een kliniek en zette zijn wetenschappelijk 
werk voort. Niet alleen in vakkringen, maar ook bij de gewone volksmensen werd 
hij een begrip : hij behoorde tot liet handvol geneesheren, wier naam en specia-
lizatie gekeild wat en door tienduizenden. 

In 1939 werd hij wekenlang de centrale figuur van een reeks gebeurtenissen, 
die het toenmalige België op z^n grondvesten deden daveren. De pas opgerichte 
Vlaamse Akademie voor Geneeskunde wenste aan een geleerde van zijn gehalte 
niet voorbij te gaan en benoemde hem tot Akadeniie-lid. In de vaderlandslieven
de kringen luerd — 21 jaar na de eerste wereldoorlog I — op slag het huillSjncert 
der repressiehyena's aangeheven : het was onduldbaar dat een landverrader der
gelijke eer te beurt viel. De brusselse liberaal Mundeleer interpelleerde op 31 
januari de regering. Spaak, die als specialist van de natte vinger de stormwind 
in Vlaanderen voelde opsteken, verdedigde de benoeming. Op 2 februari werd 
er in de Kamer gestemd over de veitrouwensmotie; ze haalde een nipte meerder
heid van 88 stemmen tegen 86, bij 7 onthoudingen. De regering was voorlopig 
gered, maar de hyena's begonnen pas xAaorgoed te huilen : Spaak had zijn meer
derheid in de Kamer namelijk te danken aan de ja-stemmen van de 16 V.N.V.-
eis. Aan de politieke einder tekende zich reeds de tweede wereldoorlog af en 
Fiankofonië huilde dat de eerste-minister slechts kon regeren met de hulp van 
de zonen van landverraders en kandidaat-landverraders. Op 8 februari zetten de 
brusselse liberalen Spaak voor de keuze : ofiuel Martens afzetten ofwel regering^-
ktizis. De volgende dag bood Spaak het ontslag van zijn regering aan. 

De krizis was veel meer dan een « politiek incident » ; ze raakte de grond
vesten van de unitaire staat en van het regime. De kroning had in die dagen zijn 
ministerraad nog eens de levieten gelezen : hij betreurde de allesoverheersende 
macht van partijen, waai van de ministers de louteie handlangers waren gewor
den; hij kloeg het immobilisme en de traagheid bij het uitvoeren van hervor
mingen aan. In dat klimaat van algemene ontreddering en brussels-frankofone 
chantage moest gezocht ruorden naai een nieuwe bewindsploeg. De katoliek-socia-
listische regering Piel lol hield het zeven dagen uit. Toen bleek duidelijk dat al
leen verkiezingen een uitweg uit het shp konden brengen. Een katoliek-liberale 
regering was, omwille van Martens, onmogelijk. Een katoliek-socialistische rege
ling kon zich niet akkoord stellen over de sociaal-ekonomische problemen. De 
koning trachtte riog, de socialist Soudan en de liberaal Max als formateur uit te 
sturen, maar het di aaide uit op vei kiezingen. De dag van de verkiezingen zelf, 2 
april, nam Maitens tmtslag uit de Akademie. Maar inmiddels had de hele ver
kiezingsstrijd goeddeels in het teken van « de zaak Martens » gestaan en was 
duidelijk geworden, dat men in Vlaanderen méér dan genoeg had van vader
landslievend gehuil en van de inmenging der frankofone Brusselaars in vlaamse 
aangelegenheden. Ondanks de internationale kontekst (die o.m. een rol speelde 
bij de ineenstorting van Re.x) dreef het V.N.V. zijn aantal volksvertegenwoordi
gers op van 16 tot 17. 

Brussel heeft Martens deze epizode nooit vergeven. In mei 1940 werd de dok
ter aangehouden en na de jongste wereldoorlog — tijdens dewelke hij geen poli
tieke rol had gespeeld — werd hij andermaal gekraakt. Maar hij werkte er zich 
terug bovenop en verstevigde zijn faam als geneesheer en wetenschapsmens. 

Dr Martens was een aristokraat, een man met een kunstenaarsziel. Hij schil
derde zelf en had veel kontakten met de Latemse School. Hji was getrouwd met 
een dochter van prof. Vercoullie; de bekende toneelschrijver Gaston Martens was 
zijn broer. 

De belgische Veiligheidsdiensten zullen deze dagen het ^dossier A. Martens> 
definitief afgesloten hebben. Voor ons blijft het g<\}pend : we hebben geen en
kele reden om het te vergete»! 

dio Genes. 
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HALVE VERDRAAGZAAMHEID 
In de brabantse provincie

raad sprak goeverneur de 
J!|ïeeff een redevoering uit op 
bet motto van Einstein « De 
piensheid zal geen ander lot 
jkennen dan wat -zij verdient». 
aDe redevoering was een hoog
gestemd pleidooi voor mense-
ïijkheid en verdraagzaamheid. 

Helemaal in de lijn van deze 
openingsrede diende de Volks-
spnie-fraktie vlak daarop een 
motie in, waarbij de provincie-
ifaad verzocht werd zich tot de 
l^egering te richten om aan te 
g ingen op he't verlenen van 
jkmnestie voor-|pplitieke feiten 
gedurende de "jongste wereld
oorlog. 

De provincieraad, die zopas 
aog vroom "zat te zwelgen aan 
de woorden van de goeverneur, 

tporde slecht langs die kant en 
leek er niets voor te voelen 

om de verdraagzaamheidsteo-
icle in de praktijk om te zetten. 
P e motie werd onontvankelijk 
verklaard. 

Wie er als eerste bij was om 

de motie t? bestrijden, was de 
C.y.P.-er Mot. Met de e van 
christelijk voor wat de partij 
betreft. En met de m van mot
tig voor het christelijk heer
schap zelve. 

BELGISCH TELEFOONBOEK 
Bell-ITT schijnt altijd wat 

méér te kunnen dan gij en ik. 
De maatschappij stuurt haar 
eerste handelsreiziger Paul-
Henri Spaak naar Kongo en 
die krijgt er prompt een lo
nend kontrakt plus de Orde 
van de Luipaard. 

Bell-ITT heeft nu ook van 
de belgische P.T.T. de toelating 
gekregen om in de toekomst de 
telefoonboeken te mogen druk
ken en uitgeven. Er werd daar
voor zelfs een speciale Bell-
filiale opgericht, de maatschap
pij Promedia. 

Een eerste gevolg van dit 
bellgisch monopolie is, dat de 
g^ubliciteitstarieven voor aan
kondigingen in de telefoonboe

ken bijna driemaal duurder 
xuUen worden. 

In dit land van Bellofte is 
alles mogelijk! 

Inmiddels staat het zo goed 
als vast dat Spaak, na Bell te 
hebben laten genieten van zijn 
telefoonervaring, de maat
schappij zal verlaten voor een 
nóg lonender betrekking in de 
sektor van de kernenergie... 

VOORRANG 

VOOR WALLONIË 
We hebben twee weken ge

leden de aandacht er op geves
tigd dat de waalse P.S.C.-ers de 
regering onder druk aan het 
zetten waren om voorrang te 
geven aan de zogenaamde 
«waarborgen tegen minoriza-
tie », terwijl de vlaamse C.Y.PJ' 
ers blijkbaar nog met vakantie 
waren. 

Die fameuze «waarborgen» 
worden inmiddels door de rege
ring reeds met voorrang be
handeld. De Walen hebben 
zodoende twes pijlen op hun 
boog : de ekonomische dece»-
tralizatie en de waarborgen te
gen minorizatie. 

Inmiddels laten de vlaamse 
e.V.P.-ers de heer Houben 
rustig betijen met zijn maneit-
vers om, via het inschakelen 

HET BRUSSELS KRUITVAT 
Het zal de verdedigers van « Ie tres grand Bruxelles » wel niet 

onaangenaam zijn, dat een aantal problemen — waaronder het 
schijnprobleem van de «gelijktijdigheid» van ekonomische 
aecentralizatie en kulturele autonomie — de aandacht gaande 
houden : terwijl de Vlamingen elders doende zijn, hebben zij 
'ptinder tijd om het brussels front in het oog te houden. Op dat 
brussels front wroeten de frankofonen nochtans dag aan dag 
om hun stelhngen te versterken. 

Het grootste gevaar komt 
van de zogenaamd «gematig
de » kant : de clan Van den 
Boeynants. Met de F.D.F.-ers 
en de ondertekenaars van het 
«Manifest der 29» weet ook 
de naïefste Vlaming, wat voor 
vlees hij in de kuip heeft. Van 
den Boeynants echter wordt — 
met de schuldige medeplich-
fögheid van de vlaamse C.V.P, 
^ een «gematigde» genoemd. 

Hij is « gematigd » omdat hij 
op tijd heeft ingezien dat er 
voor de uitbreiding van de 
brusselse agglomeratie geen 
parlementaire meerderheid is 
te vinden. Hij heeft overge
schakeld en hij doet het tans 
voorzichtiger : hij streeft het
zelfde doel — Ie tres grand 
Bruxelles — na met andere 
middelen. Hij is de grote ver
dediger geworden van de eko

nomische expansie van Brus
sel. Hij heeft machtige bondr 
genoten, in de regering zowel 
als in de brusselse zakenwe
reld. Er wordt daar koortsach
tig gewerkt aan de zogenaam
de «ekonomische raad» voor 
Brussel, die van het hoofdste
delijk gebied de derde entiteit 
ïn het land moet maken en die 
de annexatie van grote stuk
ken Vlaams-Brabant in twee 
fazen wil doorvoeren : eerst de 
ekonomisch Anschluss en later 
dan de Anschluss tout court. 

De Vlamingen mogen zich 
niet laten bedriegen door het 
feit dat Van den Boeynants 
scherp aangevallen wordt door 
rabiate frankofonen. In de 
grond zijn de ruziemakers het 
volkomen eens : Brussel moet 
groter zijn. Het onderlinge 
schijngevecht is de propagan
distische ouverture van de ge
meenteverkiezingen. De twee 
vijandige clans hebben zich 
ieder de taktiek gekozen, 
waarvan zij het meeste stem
menwinst verwachten. Maar 
aan het einde van beider tak
tiek staat hetzelfde doel : de 
direkte of trapsgewijze anne
xatie van grote delen van 
Vlaams-Brabant. 

Het is beschamend dat de 
Vlamingen in de kleurpartijen 
zich laten verleiden om dit 
spel mee te spelen. Van den 
Boeynants kan verder blijven 
tellen op zijn vlaamse slipdra-
gers in de agglomeratie en het 
Pajottenland. De v l a a m s e 
P.V.V.-ers te Brussel weigeren 
zelfs, te breken met de fanatie-
kers van het «Manifest der 
29 ». Zij hebben zich reeds bin
nenskamers uitgesproken voor 
de annexatie van vijf der zes 
randgemeenten door Brussel; 
alleen Wemmei zou voorlopig 
gespaard blijven, omdat P.V.V.-
burgemeester Geurts voor zijn 
sjerp vreest indien zou uitlek
ken dat hij instemt met de 
annexatie. Ook hier vormen 
de dorpse ambities rond de 
gemeenteverkiezingen van 1970 
het kernpunt waarrond alles 
draait 

van de P.V.V., de zaak van de 
kxd^urautonomïe op de lange 
baan te schuiven. 
En morgen staat Vlaanderen 
met lege handen... 

PARIJS EN BRUSSEL 
Tijdens het kongres te Ver

sailles van de «Association in
ternationale des parlementaires 
de langue frangaise» te Ver
sailles werd aan de aanwezi
gen — waaronder de Stexhe, 
Pierson, Cudell, Herbiet, La-
gasse en Outers — een exem
plaar van de «Dictionnaire de 

l3 Fran^ptokA,jey,e5ti 
hl die w c ^ n n a & e 

wider meer een kaart van Bèti 
gig, met aanduiding vïn de 
taalgrens. 

De belgische Versaillesbed©-
vaarders hebben — waarstSttja. 
lijk met heel veel verontwaar
digd tandenknarsen — moeten 
vaststellen dat zelfs in deza 
driemaal heilige frankofone 
Dictionnaire de Voerstreëk a^ 
nederlandstalig gebied staat 
aangegeven. 

Waar gaat het naar toe, ala 
zelfs de Gaulle «notre Alsace-
Lorraine beige» niet meer wil 
kennen. 

SONJA 
Iedere titel is natuurlijk een blikvanger. Ook deze naam. 

En toch is het zo dat voor dit rubriekje nog nooit een titel 
zo aarzelend en tegelijk zo beslist werd neergeschreven. 
Want de ondertitel « of over de waardigheid van de mens i_ 
zou al te zeer alleen maar een gedachte en al te weinig een 
konkrete menselijke werkelijkheid uitdrukken. Sonja's vol
ledige naam is « Sonja Semjonowna Marmeladowa > ; zij is 
in het werk van Dostojewski een van hen die Guardini de 
:« stillen » heeft genoemd. De andere twee zijn Sonja Andre-
jewna in « De Jongeling > en het « volk >, 

Sonja Semjonowna is eigenlijk al evenzeer de hoofdfiguur 
in het boek van Dostojewski dat in het Nederlands vertaald 
werd onder twee titels : s Misdaad en Straf » (de nieuwst© 
vertaling) en ï Schuld en Boete ». En dat in het Duits, ten 
einde raad, omdat zij de woorden niet hebben die beide ver
talingen samenvatten, « Raskolnikoff » betiteld werd. 

Volgens Dirk Vansina is < Schuld en Boete > het voor
naamste werk van Dostojewski, die voor de psichologische 
roman ongetwijfeld is wat Dante is voor de poëzie. Sonja 
is de dochter van de verlopen, eindeloos drinkende ambte
naar Marmeladow. Raskolnikow ontmoet hem als hij na zijn 
dubbele moord rusteloos ronddwaalt. Zijn gezin leeft niet 
slechts in volledige armoede, maar in de grootst mogelijke 
ellende. Sonja's doodzieke stiefmoeder verwijt haar dat zij 
niets doet. Zij brengt er Sonja toe te doen wat zovelen doen, 
wat belangstellenden al waren komen vragen. En Sonja gaal 
om zes uur ; om negen uur komt zij terug. « Ze ging recht 
op Katarina Iwanowna toe en legde zwijgend dertig roebel
biljetten op tafel voor haar neer. Ze sprak er geen woordje 
bij en keek niet op of om, maar nam alleen onze grote 
groene doek van drapdedatne, bedekte daarmee haar hel« 
hoofd en gezicht en ging op bed liggen met haar gezicht 
naar de muur, alleen haar lichaam en schouders schok
ten >. Raskolnikow heeft Sonja heel even gezien in haar 
1 beroepskledij > (of lompen) bij de dood van Marmeladow, 
Hij ontmoet haar echter pas als zij hem komt uitnodigen 
voor de begrafenis van haar vader : « Nu was het een be
scheiden en zelfs armelijk gekleed jong meisje, zeer jong, 
nog bijna een kind, met een bescheiden en net voorkomen 
en met een open gezicht, dat echter een enigszins geschrok
ken uitdrukking had. (...) Toen ze de kamer vol mensen 
zag, waar ze helemaal niet op gerekend had, werd ze niet 
slechts verlegen maar raakte helemaal de kluts kwijt, als 
een klein kind, en maakte alweer aanstalten om weg te 
gaan ». Raskolnikow weet dat zij, evenals hij, iemand is die 
uitgestoten is door de wereld van de geachte burgers. 

Maar deze band is voor deze geniale intellektueel geen 
liefde — hij wil immers niemand lief hebben, en misschien 
is het ook wel zo dat het hele boek niets anders beschrijft 
dan de strijd tussen verstand en hart. Tegenover Sonja kan 
hij zich uitspreken — maar dit uitspreken is tegelijk telkens 
weer een aanval, een kwelling voor wat in het innerlijkste 
van Sonja's hart haar recht houdt. D.w.z. het haar mogelijk 
maakt te blijven leven en niet krankzinnig te worden. Want 
ook zij heeft een intens, een geniaal inzicht in haar eigen 
leven, zij ook weet wat « het » leven is. 

Zij wéét echter ook om de grond van alle leven : zij weet 
dat de mens geen « Übermensch » kan zijn. In haar weer
loosheid die geen zwakheid is, in haar medelijden zonder 
grenzen is zij, onbewust, een werkelijk vrij mens. In haar 
hart is zij sterker en waardiger dan Raskolnikow die in alle 
anderen slechts luizen ziet. Als Raskolnikow haar kwelt om 
haar kristelijk geloof, dan antwoordt zij niet op de vraag 
of zij bidt, maar ze fluistert : « Wat zou ik zonder God 
zijn ? 3>. En als zij verder aangevallen wordt : « Zwijg, U 
mag niet vragen 1 U bent het niet waard ! — en keek hem 
streng en toornig aan ». — « Hij doet alles ! fluisterde zij 
snel, terwijl ze haar ogen weer neersloeg ». 

Alles ondergaat zij, méér nog, aanvaardt zij. Ook het uit
gestoten zijn, ook de « schande •». Verstandelijk onverklaar
baar is zij zo sterk, dat zij mede de misdaad en de schuld, 
de straf en de boete van Raskolnikow dragen kan. In haar 
stille ellende heeft zij meer waardigheid dan een koningin, 
meer ook dan onze hedendaagse koninginnen, die ons be
schreven worden met « lange blonde haren » en nog enkele 
andere meetbare bizonderheden, als waren zij niets anders 
dan speelgoed. Misschien zijn zij het ook. Maar Sonja redt 
de waardigheid van de mens, ook in de geniale misdadiger 
Raskolnikow, 

NEMROD. 
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• Wim Jorissen heeft zopas een 
lürigineel rèkord gevestigd : hij 
overschreed de kaap van de 
duizend parlementaire vragen. 
Om dat te vieren heeft hij dan 
maar een zestigtal vragen op 
een paar dagen tijds gesteld. 
Genoten vooral zijn aandacht : 
he t nederlands onderwijs te 
Brussel, de zeebrugse haven, 
de Oostkantons, de taalpolitiek 
in de Sabena en de zaak Alle-
gheny-Longdoz. 

Jorissen zetelt in de Senaat 
sinds de verkiezingen van 1965; 

een goeie drie jaar dus. Hij 
heeft sindsdien gemiddeld 
praktisch iedere dag een parle
mentaire vraag gesteld. Een 
rekord dat niet zo vlug zal 
geëvenaard worden.. . 

En wat eigenlijk nog belang
ri jker is : een groot aantal van 
de vragen hebben rechtstreeks 
geleid naar pozitieve rezulta-
ten. Zopas nog bvb. inzake het 
kunstonderwijs te Brussel. 

DRUIVEN TE GROEN 
Van den Boeynants heeft 

zijn kandidatuur voor net voor
zitterschap van de Sabena inge-

FRANSE WERELDHEGEMONIE 
In het paleis van Versailles vergaderde dezer dagen 

de « Association internationalle des parlementair es de 
langiie frangaise». De belgische kranten zijn vrij 
diskreet geweest over deze werkvergadering. De bijeen
komst was nochtans belangrijk, zoals bleek uit de 
attenties waarmee de franse prezident ze bedacht : de 
Gaulle in hoogsteigen persoon gaf in het Grand Trianon 
te Versailles een receptie voor de gasten van de Asso
ciation. Chaban-Delmas, voorzitter van de franse Assem
blee, onderstreepte de rol van de franse' taal als 
«hefboom voor de bevrijding en draagster van de 
onlvoogdingsbo.odschap». Michel . Debré ontving de 
leden der Association op de quai d'Orsay. Officiëler en 
plechtiger kon het wel niet. . . 

Aan de orde waren tijdens de vergaderingen o.m. de 
beïnvloeding van de massa door de T.V., de blokvor
ming der frankofonen in de U.N.O., de problemen van 
het perswezen : kortom, het hele arsenaal van openlijke 
en verborgen verleiders waarmee aan frans kultuurim-
periatisme — voorbode van imperialisme gewoonweg ? 
— kan worden gedaan. 

Terwijl de frankofoon in België de taalproblemen als 
« nos stupides querelles » of als « des faux problèmes » 
afdoen, sturen ze hun vertegenwoordigers naar verga
deringen waar gepoogd wordt om op bazis van de 
« francophonie » een wereldhegemonie op te bouwen ! 
Deze vergaderingen wordt belegd, gefinancierd en 
toegesproken door de werkgevers van mannen zoals de 
onlangs ontmaskerde agent Rossillon... 

De belgische afvaardiging bestond uit vijf parle
mentsleden. Eigenaardig genoeg : de franse regering 
had er aan gehouden, binten de eigenlijke afvaardiging 
nog een waarnemer als gast van de quai d'Orsay uit te 
nodigen, « aux frais de la princesse frangaise ». Deze 
met speciale regeringsattenties omringde en in het 
luxueuze Trianon gelogeerde gast was niemand minder 
dan Liicien Outers, vice-voorzitter van F.D F R.W 

trokken. Deze beslissing is het 
gev&lg van • het socialistisch 
verzet dat tegen zijn voorne
men was gerezen. 

Men sprak deze week op
nieuw van de kandidatuur Van 
den Houtte. En ook Henrion 
werd -vernoemd. 

Het voorzitterschap van Sa
bena wordt door al deze heren 
blijkbaar beschouwd als een 
troostprijs voor gebuisde minis
ters. 

Inmiddels heeft Van den 
Boeynants dan maar zijn plaats 
in het brussels schepenkollege 
terug ingenomen. We zullen de 
eerstkomende weken gelegen
heid genoeg hebben om hem 
openbaar aan het werk te zien, 
t immerend aan een come-back 
waarvan nog niemand weet. of 
het zal zijn als superburge
meester van de brusselse agglo
meratie, als nationale C.V.P.-
verzoener of als de sterke jon
gen van een nieuwe trikolore 
partij waarover de jongste tijd 
meer en meer wordt gesproken. 

ZIEK 

De «S tandaa rd» onthulde 
enkele staaltjes van de wijze, 
waarop in onze onovertroffen 
hoofdstad het nederlands on
derwijs bejegend wordt. 

In een school waar, naast een 
volledige franstalige ciklus la
ger onderwijs, één enkel neder-
landstalig kleuterklasje be
staat, was er geen mens te vin
den die ook maar ééi woord 
Nederlands sprak. 

De lerares van de vlaamse 
klas was ziek. 

En dus werden de kleuters, 
in afwachting van haar gene
zing, maar wat bijgeschaafd in 
het Frans. 

ZWANEZANG 
Wie er nog mocht aan ge

twijfeld hebben dat Vanauden-
hove's voorlopig afscheid aan 
de P.V.V. een definitief adieu 
aan de partijpoliti-k is, heeft 
inmiddels kunnen kennis ne
men van de brief die de Dieste-
naar aan de P.V.V-kaderleden 
heeft gericht. 

De schoenlapper keert terug 
naar zijn leest. En moge zijn 
gezondheid e r al voor iets tus
sen zitten, de val van de triko
lore baksteen bij de jongste 
verkiezingen is ' de échte oor
zaak. 

(jceiieedec) Mensen, xce hebben weer aan paar i\je)ige weken 
aciitei ons in de nedeilaniise politiek. Daaimee bedoelen we dan 
niet de lieiope?iing van hel pai lenient, traditiegeliouw op de 
deide dinsdag van .Kptembet, en de gelijktijdige piezentatie 
van de rijksbegroting. Want met de beste xvil van de wereld 
valt daaiin geen opgeu'onden toestand te ondei kennen. De troon
rede van koningin Juliana ivas eeider tam en oiideischeidde 
zich zeker niet door een vizie op de nabije en de iets verdere 
')ekomst. En de begioting (305 miljard ftanken aan ontvang
sten^ 338 miljard aan uitgaven, dus een stevig tekort) liet zo 
ongeveer zien wat de verivachtnigen hadden aangegeven. Het 
was dus niet Den Haa^ dat vooi de boeiende « dingen dezer da
gen » zoigde. 

Nee, de .politieke opwinding gold (en geldt nog) de i'xialis-
tische paitij, hier Partij van de Ai beid geheten, die min of meer 
op het punt staat door onderlinge twist en ttveediacht een zo'da-
riig prestigeverlies te lijden dat ze in het partijpolitieke spel van 
alledag enkele jaren kan xi\»den teruggeslagen. En dat allemaal 
door de aktie van de gioep Nieuw Links, die tien maanden gele
den een zware pozitie in het paitijbestuur verxuterf en tans de 
tijd gekomen 'achtte om schoon sdiip te houden. 

Het begon enkele weken geleden met een geharnast memoran
dum van Nieuw Links, ondertekend door niet minder dan zeven 
leden van 'het partijbestuur,.waarin fel van leer werd getrokken 
legen bepaalde gezeten figuren m dalzelfde bestuur. Zo moesten 
hel ontgelden : vcXjrzifter Tans, sek)elans Wietdraaijer, buiten
lands specialist Dan keil en vooial oud-minister Den Uyl die 
fi ahtiei)oorzitler vari de P.v.d.A. i-ndeKamer is sinds de socialisten 
verleden jaar in de oppozitie_ terechtkwamen. De grieven kwamen 
er vooral op neer dat de genoemde heren het veel te druk had
den met hun parlementair werk en dat ze daaiorn onvoldoende 
aandacht aan de partij zelf schonken. Den Uyl daarbij nog hel 
verwijt Ie slikken dat hij p\>litick bedreef, geheel los van de par
tij. Wel zou hij achteraf Meeds weer de partij inlichten, maai de 
Nieuw-Linhsers vonden dat maar vijgen na Pasen. 

Hel konfhkt raakte natuurlijk in de openbaarheid en het par
tijbestuur kon in eerste instantie niet veel anders daii in een vol
tallige bijeenkomst de gemaakte brokken wat aan elkaar lijmen. 
Dat was op 14 september. Het bestuur, inkluzief Nieuw Links, 
sprak na vele uren onderhandelen toch zijn vertrouwen uit in 
de Tweede-Kamer-fraklie en noemde daarbij speciaal de aange
vallen Den Uyl. Met deze beslissing icas het socialistische gezicht 
voorlopig gered. Dat icas voor de P.v.d.A. belangrijk, want het 
zal in het parlement i\>i h Den Uyl zijn die als woordvoerder van 
zijn partij moet optreden. En het woord van een fraktievoorzit-
ter heeft pas waarde wanneer hij het vertrouwen van de partij 
heeft. 

Van den Boeynants legt opnieuw de eed af als schepen van Openbare Werken te Brussel. Zo 
heeft htj ooit eens even vlechtig gezworen — namelijk vóór de gemeenteverkiezingen van 1964 
— dat geen enkele C.V.P er in de brusselse agglomeratie aan bestuurskolleges zou deelnemen, 
zolang de Vlamingen in de hoofdstad niet gelijkberechtigd waren. Is Brussel misschien de Tuin 
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IN NEDERLAND 

Het voorlopig akkoord lussen de meer gezeten bestuursleden 
en de vertegenwoordigers van Nieuw Links moest daarna nog 
bekrachtigd worden door de partijraad. Deze kwam K>p 21 sep
tember bijeen te Rotleidam en het is daar dat slechts op hel nip
pertje kon worden voorkomen dat het zittende bestuur in zijn 
geheel ontslag nam. Nieuiv Links wilde luelisivaar de boel niet 
forceren, maar drong wel aan op het houden van een vervroegd 
en speciaal partijkongres waarin de zaken nu eens helemaal uit 
de doeken zouden worden gedaan. Eersl na herhaalde schorsin
gen van de bewogen partijraadsvergadering en na tussenkomst 
van de bekende prof. Schaper, die een uitermate felle aanval deed 
op de groep Nieuw Links, slaagde voorzitter Tans er tenslotte 
in hel dieigende gevaar af Ie wenden. Er komt dus geen speciaal 
kongres, rriaar men zal zich koest houden lot het normale kon-
gres voorjaar 1969. 

In feite is hiermee nog niet meer bereikt dat een vage status 
quKi. En deze situatie zal ongetwijfeld dankbaar aangegrepen wor
den door de partij D'66, die tijdens een voor enkele dagen ge
houden driedaags kongres Ie Leiden het besluit nam, voorlopig 
met de socialisten mei te praten over de voiming van een pro
gressieve koncentralie. Deze bijeenkomst van D'66 paste ook won
derwel in de roerige partijpolitieke weken. De jonge voorzitter 
mr Van Mierlo van de tot voor kort nog zo suksesvolle D'66-groep 
sprak een redevoering uit van liefst anderhalf uw waarin hij de 
hele politieke situatie in Nederland ontleedde. Zijn toch xuat 
schamele konkluzie was, dat de lijd voor een vet bond met de so
cialisten liug niet was aangebroken maar dat wel besprekingen 
zouden worden gevoerd met de Politieke Par lij Radikalen, de 
kleine afgescheiden groep van de grote kalolieke partij. Maar om-
dal deze Radikalen maar één ding willen, namelijk zo spoedig 
mogelijk een progressieve koncentralie vormen, terwijl D'66 daar
aan de eerste jaren niet wil denken, zal hel kontakt tussen deze 
twee groepen vrijwel zeker niets opleveren En alweer vraagt men 
zich af of Nederland wel rijp is vcKrr een progressieve koncenlra-
tie die een meerderheid in de Kamer zou dienen te hebben. Die 
meeiderheid betekent 76 zetels. En D'66 met de Radikalen le
ver t... zegge en schrijve tien Kamer plaatsen op ! 

Te noteren valt tenslotte nog de terugkeer in de politiek van 
de socialistische oud-minister Vondeling die veertien maanden 
geleden een zwaar auto-ongeluk had. ^lij verscheen ter gelegen
heid van de troonrede weer terug in de Kamer. Ongeveer het 
eerste wal hij in hel publiek deed, was lof toezwaaien aan... Nieuw 
Links. Waarmee Vondeling dus duidelijk pozitie txros in het 
PvdA-konflikl. Voor een partij die zo irt de misère zit, xvas dit 
nog een extra dreun op de kop. U ziet het socialistische partij
politiek voeien is m hel Nederland van 1968 een verdraaid zxva-
re opgave. 
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EEN STALEN STROP 
I 
ALLEGHENY-

L O H G D O Z 
De maatschappij Allegheny-Longdoz 

heeft haar exploitatie te Genk. Het ka
pitaal (500 miljoen fr) behoort voor de 
helft aan de amerikaanse maatschap
pij Allegheny-Ludlum Steel Corpora
tion te Pittsburgh. De belgische belan
gen berusten bij de groep Coppée. 
Tewerkgesteld personeel : 440 man. 
De fabriek vervaardigt roestvrij staal; 
ze is de enige in haar soort in Benelux. 
De produktie bedraagt 21.600 ton 
(1967). Haar afzetgebied bestaat voor 
50 % de gemeenschappelijke markt en 
50 % andere landen. 

Na een moeilijke periode na de 
oprichting en de scherpe staalkrizis 
van de jaren 1962 tot 1966 werden de 
eerste pozitieve rezultaten geboekt in 
1966; 70 miljoen netto-winst voor 1967. 

De voorziene en nu waarschijnlijk 
naar Chertal over te hevelen gieterij 
zou 600 nieuwe werkplaatsen hebben 
verschaft. 

2 
COCKERILL-OUGREE 

-PROVIDENCE 
De maatschappij heeft fabrieken in 

België en Frankrijk. De sociale zetel, 
de algemene direktie, het administra
tief en financieel beheer, de handels-
direktie zijn gevestigd-te Seraing. Bel
gische fabrieken : staalbedrijven te 
Seraing, Tilleur, Marchienne en Athus; 
draadtrekkerijen te Fontaine-l'Evêque 
en te Hemiksem; machinebouw en 
metaalbouw te Seraing. De luikse be
drijven produceren meer dan de helft 
van de staalopbrengst van de maat
schappij. De belgische fabrieken ne
men 35 % van de totale produktie van 
staven (« lingots ») in ons land voor 
hun rekening; de produktie in de fran
se bedrijven vertegenwoordigt 5 % van 
de franse voortbrengst. Tewerk gesteld 
personeel : 33.500 man. Zakencijfer 
1967 : 22 miljard 274 miljoen. De 
schulden van de maatschappij beliepen 
einde 1967 tot 8,7 miljard, niet inbe
grepen de bankkredieten. 

Cockerill-Ougrée-Providence werd in 
1966 opgericht door de fuzie van 
Cockerill-Ougrée en de Forges de la 
Providence. Bij die gelegenheid werd 
een gemeenschappelijke kontrole op de 
onderneming ingericht door da Société 
Générale en de groep Confinindus-
Brufina. 

Cockerill-Ougrée was « de macht ach
ter de schermen » te Zwartberg. 

Bij de besprekingen over de fuzie 
met Espérance-Longdoz heeft de 
Cockerill-Ougrée-Providence de sterk
ste onderhandelaarspozitie. 

3 
ESPÉRANCE-

L O N G D O Z 
De staalfabrieken van Espérance-

Longdoz liggen in het luiks industrie
bekken : te Luik, Jemeppe, Seraing en 
Chertal. Ze omvatten cokesovens, hoog
ovens, staalgieterijen, koud- en warm-
walsbedrijven, plaatslagerijen en me
taalbouw. De produktiekapaciteit van 

staven («lingots») beloopt 700 dui
zend ton. Tewerkgesteld personeel : 
12.700 man. 

Espérance-Longdoz wordt recht
streeks en via Winterslag gekontro-
leerd door de groep Coppée. De maat
schappij heeft beslist, haar bruto 
staalproduktie en warmwalserij samen 
te trekken te Chertal. 

De staalgieterij van Chertal werd in 
bedrijf genomen in 1963. Het is het 
luxepaard van de maatschappij en 
meteen een van de voornaamste oor
zaken van haar zwakke pozitie. In dit 
bedrijf werden alleen al tussen 1959 en 
1965 voor tien miljard geïnvesteerd. In 
vakkringen is men het over het alge
meen van mening, dat er te Chertal op 
onverantwoorde wijze met geld werd 
gegooid. 

Het is ten bate van de staalwalserij 
te Chertal dat het genkse bedrijf 
Allegheny-Longdoz beroofd zou worden 
van een gieterij. 

HET POLITIEK SPEL 
De zogenaamde fuzie (wordt het niet 

eerder een semi-etatizering ?) van de 
luikse staalbedrijven Cockerill-Ougrée en 
Espérance-Longdoz, met een ri.jkshulp 
van zeven miljard als handgift voor nieu
we vestigingen te Luik, wordt wellicht 
de eerste « grote » daad van de regering 
Eyskens en tevens de spektakulaire illus
tratie van Merlots « Priorité pour la Wal
lonië » op kosten van Vlaanderen. 

Om de politieke achtergronden van het 
maneuver te kennen, moet men onder 
meer weten dat de staalbazen en de luik
se metaalarbeiders reeds sinds lang de 
strijdbijl hebben begraven. Ze hadden im
mers gemeenschappelijke belangen : de 
« deux cents families » waren traditioneel 
op Wallonië afgestemd en de luikse me
taalbewerkers zijn de hoogstbetaalde ar
beidskrachten van het land. De waalse 
staalsindikalisten hebben steeds in het 
land en in de politiek — vooral via de 
socialistische partij — een grote invloed 
gehad. 

Sindikaal zijn de staalgieterijen uiterst 
kwetsbaar : met een handvol mannen kan 
men een aktie ontketenen die de bazen 
ontzettend veel geld kost. Aldus konden 
de luikse metaalbewerkers een traditie 
opbouwen, die in het politieke leven een 
permanente chantage was. 

In de huidige regering hebben zij ie
mand, die elektoraal en politiek hun bond
genoot én hun gijzelaar Is : Merlot. 

DE SAMENWERKING 
Na de jongste wereldoorlog zocht de 

waalse staalindustrie vergeefs haar twee
de adem. Zoals voor de mijnen werd de 

OVERLEGKOMITEE 
De beslissing om Allegheny-Long

doz te Genk de gieterij te ontfutse
len ten bate van Chertal, werd ge
troffen in het Overlegkomitee (Co
mité de concentration de la politique 
sidérurgique). 

Het komitee, dat tevens een be
langrijke rol speelt bij de luikse fu-
zieplannen en dat daarvoor miljar-
ten staatshulp eist, bestaat uit 26 
leden : 10 afgevaardigden van de 
werknemers (in feite dus kleursin-
dikalisten), 10 afgevaardigden van 
de werkgevers en 6 vertegenwoordi
gers van de staat. 

In dat komitee zetelt geen enkele 
Vlaming ; het is een zuiver waals
brussels onderonsje, voorgezeten 
door de wallingant Oleffe. 

De limburgse arbeiders wordt het 
brood uit de mond gestolen en de 
Vlaamse belastingbetalers het geld 
uit de zakken op gezag van deze 
kliek, waarin sindikalisten en kapi
talisten mekaar broederlijk de hand 
reiken. 

Te noteren valt, dat de groep Cop
pée zijn vinger half in de pap van 
Allegheny-Longdoz te Genk en he
lemaal in die van Espérance-Long
doz te Chertal heeft ! 

Wat zich dezer dagen meestal achter de schermen en in ieder geval buiten 

de gezichtskring van het grote publiek afspeelt in de staalsektor, is een 

politiek feit van eerste grootte : de voorgenomen fuzie tussen de staal

bedrijven Cockerill-Ougrée en Espérance-Longdoz gaat ons allen aan ! 

Niet alleen omwille van de bedreiging die weegt op het limburgs bedrijf 

Allegheny-Longdoz: hoe erg ook voor Limburg, toch is de zaak Allegheny-

Longdoz slechts één enkel en dan nog beperkt aspekt van de luikse fuzie. 

Het gaat om véél meer: het gaat er om, met miljarden rijkshulp Merlot's 

{( priorité pour la Wallonië » definitief gestalte te geven. Het gaat om 

de grootste financiële en ekonomische mep die Vlaanderen te inkasseren 

krijgt sinds de periode van de tientallen miljarden staatsgelden in de 

bodemloze put der waalse mijnen. 

gemakkelijke weg van de rijkstoelagen ge
kozen. Het was voor de kleursindikaten 
een koud kunstje, hierbij hun politieke 
invloed te gelde te maken : de staalgie-
ters moesten immers via de vakbondslei
ders onderhandelen om staatshulp te krij
gen. 

De samenwerking tussen bazen en sin
dikalisten leverde beide partijen dus reus
achtige voordelen op. Alleen Cockerill-
Ougrée betaalt naar schatting per jaar 
rechtstreeks 60 miljoen aan de vakbonden, 
onder de vorm van sindikale premie. Een 
groot deel van dit geld wordt geïnvesteerd 
in het luiks socialisme en in anti-vlaamse 
akties. Is het uiteindelijk niet het geld 
van de staalbazen — en onrechtstreeks 
dus goeddeels van de vlaamse belasting
betalers — dat de M.P.W. op gang heeft 
gehouden en dat bvb. « La Wallonië » het 
leven mogelijk maakt ? 

SIDMAR 

De ekonomische wetmatigheid verstoor
de deze luikse idylle. Over heel de wereld 
tekende de strekking zich af om de staal
industrie zo dicht mogelijk bij de aan-
voerwegen van haar grondstoffen te bren
gen ; een nieuw begrip ontstond : de ma
ritieme siderurgie. 

Ook ons land ontsnapte niet aan deza 
logische trend. Tegen de waalse akties en 
kuiperijen in zorgde de ekonomische wet-
matigheid voor de oprichting van Sidmar 
te Zelzate. De Walen hebben ons dat be
gin van vlaamse siderurgie nooit gegund 
en ze hebben dure eden gezworen, dat zij 
zich zouden wreken. Het ogenblik daar
voor is tans aangebroken : om de sociaal 
voorbijgestreefde en ekonomisch niet 
meer houdbare luikse strukturen te hand
haven dank zij een nieuwe en reusach
tige inbreng van rijkskapitaal, worden 
tans via Merlot de grote politieke chan-
tage-middelen gehanteerd. De geschiede
nis van de tientallen verloren gegooide 
miljarden in de waalse koolmijnen gaat 
zich herhalen. En het schamele aanzet 
van een limburgse siderurgie moet de nek 
gebroken worden. 

HET VLAAMS BELANG 

Het Vlaams belang eist, dat de vlaamse 
openbare mening warm gemaakt wordt 
voor drie baziseisen : 

Ten eerste : geen miljarden uit onze 
zakken voor investeringen in de staalsek
tor, wanneer de rendabiliteit niet bewe
zen is. En dat is ze te Luik na de fuzie 
van de reuzen evenmin als voorheen. 

Ten tweede : de ekonomische wetma
tigheid eist dal, als er rijksinvesteringen 
moeten gebeuren, ze alleen te Zelzate 
kunnen en mogen terechtkomen. Sidmar 
is nog voor drie-vierden onafgewerkt. 

Ten derde : de genkse siderurgie mag 
niet beknot worden in haar mogelijkhe
den. Geen frank en geen werkplaats mag 
vei'loren gaan in deze door de mijnslui-
tingen en de traditionele achterstelling zo 
zwaar getroffen provincie. 

De Volksunie-Limburg is trouwens al 
volop in aktie gekomen. Zaterdag is er 
een autokaravaan-betoging te Genk, dins
dag een grote meeting over Allegheny-
Longdoz en zaterdag 14 oktober een groot
se betoging. Volksvertegenwoordiger 
Olaerts zal de regering ten spoedigste in-
terpelleren. 

ALARM 
TE GENK 

Kregen de Limburgers deze week 
geen overvloed van redenen om ver
baasd, ongerust en verontwaardigd 
te zijn ? 

Verbaasd, omdat één week nadat 
de minister van Streekekonomie 
ons het recht op prioriteit kwam 
toezeggen, een jong en expansief 
staalbedrijf — Allegheny-Longdoz 
te Genk — alarm moet blazen om
dat het in zijn leefbaarheid wordt 
aangetast. 

Ongerust, omdat deze match Luik-
Genk wordt gespeeld in een over
legkomitee voor de staalindustrie 
door 26 Walen zonder één enkele 
vlaamse tegenspeler. Ongerust, want 
in deze match is Cockerill-Ougrée, 
die ons reeds in de zaak Zwartberg 
een loer gedraaid heeft door haar 
dubbelzinnig spel, weer aanwezig. 

Waarover gaat het ? Het gaat om 
het behoud van 440 gevestigde 
werkplaatsen en het veroveren van 
600 nieuwe. Het gaat om een indus
trie met toekomst, om een bazisnij-
verheid. Zij kan de kern worden 
van een groeipool, waarrond zich 
een koncentratie van nieuwe bedrij
ven voltrekt. Was het dat niet wat 
Limburg te kort heeft ? Is het daar
om dat het ons niet wordt gegund ? 

De ondernemingsraad van Alle
gheny-Longdoz heeft alarm gesla
gen. Hij kan niet verdacht worden 
van flamingantisme. Hij slaat geen 
politieke munten ! Maar toen deze 
mensen zich, gewapend met studies 
en rapporten, tot de politiek hebben 
gericht, was dat omdat men aan hun 
ekonomische en sociale argumenten 
dreigde voorbij te gaan. 

Zij hebben ons gezegd wat er op 
het spel staat. Zij hadden gedroomd 
van expansie. Zij hadden gedacht 
de uitvoerders te worden van een 
konkreet, ekonomisch en technisch 
verantwoord plan voor een geïnte
greerd staalbedrijf. Naast het be
staande hadden zij de verdubbeling 
voorzien, samen met de noodzake
lijke gieterij. Zij hadden daarvoor 
tegen een spotprijs 82 hektaren 
goedgelegen grond ter beschikking 
gekregen. Zij herinnerden zich wat 
hen was beloofd bij de stichting van 
het bedrijf. Zij hadden alle rede
nen om te geloven, dat de toegezeg
de overheidssteun niet zou uitblij
ven. 
. Reeds op het einde van vorig jaar 
was een investeringsprogramma van 
1 miljard, behelzend de oprichting 
van een gieterij en een uitbreiding 
van de produktiekapaciteit, goedge
keurd. De gieterij was een ekono
mische noodzakelijkheid gebleken. 
De verdubbeling van de fabriek was 
verantwoord. 600 nieuwe arbeids
plaatsen ! Maar bovendien werd 
daardoor de leefbaarheid van het 
hele kompleks gestabilizeerd. 

Toen kwam het overlegkomitee. 
Cockeril-Ougrée, Espérance-Long
doz, regering : 26 Walen zegden 
« neen ». Geen gieterij te Genk ! 

De Volksunie heeft zich in deze 
zaak zonder dralen achter het be
dreigde arbeidspersoneel geschaard. 
Zij roept alle mensen van goede wil 
op om « neen s> te zeggen aan hert 
volksrveemd kapitali^ti§|^j ggknoei. 

i. OLAESTS. 
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Het is de jongste jaren niet mogelijic een franstaiig blad ter hand te 

nemen, zonder dat daarin sprake is van de « liberté du père de familie », 

wat in onze nederlandstalige kranten vlijtig maar letterlijk — en dus ver

keerdelijk — vertaald wordt door de vrijheid van de familievader, waar 

het vanzelfsprekend moet zijn « vrijheid van het gezinshoofd » (een 

weduwe met kinderen is immers wel een gezinshoofd, maar geen... fami

lievader). 

Wij zijn absoluut voorstander van de vrijheid van het gezinshoofd. En 

waar de frankofonen beweren dit ook te zijn, is het duidelijk dat de 

meningen wel uiteenlopend moeten zijn wat betreft de bepaling van het 

begrip « vrijheid ». Daarom wensen wij vandaag onze vizie ter zake even 

nader te verduidelijken. 

DE VRIJHEID 

VAN HET 

GEZINSHOOFD 

ONZE VIZIE 
Beginnen wij met te zeggen dat de 

absolute vrijheid van het gezinshoofd 
niet bestaat : het gezinshoofd is bi.i de 
wet verphcht zijn kinderen onderwijs 
te laten verstrekken op school of door 
een partikuliere leraar. 

De vrijheid van het gezinshoofd bete
kent voor ons enkel en alleen dat het 
gezinshoofd het recht moet hebben, de 
school te kiezen waaraan het zijn kin
deren wil toevertrouwen. Dit recht 
ir oet darL echter volledig kunnen uitge
oefend worden, wat onderstelt dat al de 
middelen daartoe voorhanden zijn; zo 
moeten ook te Brussel en in de hoofd
stedelijke agglomeratie overal en op 
behoorlijke afstand voldoende vlaamse 
scholen aanwezig ziin om die keuze 
mogelijk te maken. 

Waar nu in de hoofdstad de zogezeg
de paladijnen van de «liberté du père 
de familie» steeds angstvallig er voor 
gewaakt hebben dat er geen voldoende 
net van vlaamse scholen zou uitge
bouwd worden, blijkt overduidelijk 
hoe weinig ernstig zij het met die vrij
heid menen 

DE FRANKOFONE VIZIE 

Voor de frankofonen dekt de vlag van 
de «liberté » een geheel andere lading. 
Met de vrijheid van het gezinshoofd 
beogen zij enkel de vrije taalkeuze van 
het onderwijs. En in konkreto komt het 
hierop neer, dat zij het vlaamse gezins
hoofd te Brussel met alle middelen er 
toe willen brengen zijn kinderen naar 
franse scholen te zenden. Let wel : met 
al hun geschreeuw over de liberté is 
het de frankofonen er enkel om te doen 
zich te bemoeien met de onderwijstaal 
van de vlaamse kinderen alleen, want 
de onderwijstaal van de frankofone 
kinderen is vanzelfsprekend het Frans. 

Waar voor ons, volgens het gezonde 
pedagogische beginsel, de taal — de 
moedertaal dus — het middel is, het 
vsrerktuig om de nodige kennis te verga
ren, maken de frankofonen van de taal 
— in casu de franse taal — het doel, 
het enige doel : de vlaamse kinderen te 
Brussel moet genoeg Frans bijgebracht 
worden, opdat die zich later met hen 
i n het Frans kunnen onderhouden, 
zodat zij zelf ongestoord eentalig Frans 
kunnen blijven. Daarom en daarom 
alleen moeten de vlaamse kinderen in 
de hoofdstad van in de kinderbewaar
plaatsen en de peutertuinen en later in 
het lager en het middelbaar onderwijs, 
jaren lang in een frans bad gedompeld 
worden, met als uiteindelijk doel 
«l'annexion des esprits», de vervreem
ding van het vlaamse individu van zijn 
natuurlijke gemeenschap. 

De frankofonen willen, waar het om 
onze kinderen gaat, onder het mom 

van de vrijheid stelselmatig de inhoud 
(de kennis) opofferen aan de vorm (de 
franse taal). En dat dit geschiedt ten 
koste van de algemene vorming en 
ontwikkeling laat hen onverschillig. 

VALSE ARGUMENTEN 
Een van de valse argumenten van de 

frankofonen is, dat enkel «la personne 
intéressée » het recht heeft om over de 

moet de lijdensweg opgaan die het 
onderwijs in een vreemde taal vertegen
woordigt. Ik zou wel eens het gezicht 
willen zien van die «libertéschreeu-
wers », indien men hen er toe verplicht
te hun studies geheel opnieuw te begin
nen, maar dan in het Nederlands, het 
Duits of het Engels. Dan pas zouden zij 
met hun grote-mensen-verstand wel 
ondervinden, hoe krankzinnig en mis
dadig het is kinderen met hun pas ont
luikende verstandelijke vermogens in 

onderwijstaal te beslissen. j_,xi vuigens 
hen is dat het gezinshoofd, wat natuur
lijk je reinste onzin is. De rechtstreekse 
belanghebbende is niet het gezinshoofd, 
maar wel het kind zelf. Niet de vader 
of de moeder moet op de schoolbanken 
gaan zitten, niet de vader of de moeder 

een vreemde taal te doen onderwijzen. 
Het is hetzelfde als, bij voorbeeld, van 
een meubelmaker te eisen goed werk te 
leveren met een zaag zonder tanden en 
een botte beitel en schaaf. 

Het is met de vrijheid van het gezins
hoofd hetzelfde als met die van de zie

ke : deze laatste heeft natuurlijk het 
volste recht zélf zijn geneesheer te kie
zen, maar die vrijheid geeft hem niet 
de bevoegdheid om te zeggen hoe en 
met welke geneesmiddelen hij wenst 
behandeld te worden. Alleen de peda-< 
goog is bevoegd om de onderwijstaal te 
bepalen, maar zijn oordeel moet daa 
berusten op de wetenschappelijk ver
antwoorde grondslag van het beginsel 
«moedertaal is onderwijstaal» en niet, 
zoals te Brussel al te vaak geschiedt, op 
grond van zijn eigen politieke en fran
kofone betrachtingen. En wanneer een 
verblind of verkeerd voorgelicht gezins
hoofd verzoekt om zijn nederlandstalig 
kind in een franse klas op te nemen, is 
het de beroepsplicht van de pedagoog 
de vader het verkeerde en misdadige 
van zijn verlangen te doen inzien. 

De jongste tijd is er in de kranten en 
vooral in onderwijskringen veel gespro
ken over de studie van de wiskunde. De 
vraag was : moet men voortgaan met dé 
traditioneel toegepaste metoden of 
moet worden overgeschakeld naar de 
zogenaamde moderne wiskunde? De 
diskussie is uiteraard haast uitsluitend 
gevoerd onder vakmensen, en naar 
mijn weten is het in niemands gedacht 
opgekomen de ouders daarbij te betrefe
ken en het gezinshoofd ter zake vrij
heid van keuze te geven. Waarom niet J 
Omdat dit domein tot de uitsluitende 

-bevoegdheid van de vakmensen en niet 
tot die van de ouders behoort. 

Zo gaat het ook met de beroepskeuze
oriëntering. Wanneer een kind op een 
bepaalde leeftijd nog niet weet wat het 
zou willen worden, gaan de ouders te 
rade bij de dienst voor beroepskeuze
oriëntering. En daar maken de specia
listen dan met allerlei tests uit, waar
voor het kind de meeste aanleg en 
geschiktheid heeft. En verstandige 
ouders zullen zich er wel voor wachten, 
de door bevoegde personen gegeven 
raad in de wind te slaan 

Wij menen aan de hand van wat voor
afgaat voldoende duidelijk te hebben 
gemaakt dat de vrijheid van het gezins
hoofd alleen kan betrekking hebben op 
de keuze van de school en niet op die 
van de onderwijstaal. Het is werkelljlc 
wraakroepend dat onbevoegde politie-
kers met leugens en bedrog misbruiK 
maken van goedgelovige en gemakke
lijk te misleiden «uders om hen een 
pedagogische dwaasheid te doen be
gaan, waarvan hun kinderen de onschul
dige slachtoffers zijn. 

in.v.d.b. 
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

UNIVERSITAIR ONDERWIJS 

Het is geen aangename taak noch voor een rege
ring, nocli voor een partij, noch voor mandataris
sen om een rechte lijn trachten te treltJcen in de 
chaos van het universitah- onderwijs en het weten-
schapplijic onderzoelc. 
Omdat hier veel miljarden en dus vette kazen, vele 
ambities en dus machtige mannen, een warnet van 
achtenswaardige en van vuile inzichten mede ge
moeid zijn mag men op voorhand zeker zijn «tegen 
de kar te rijden» van een of andere « belangheb
bende partij ». 
Staatslieden en integere wetenschapslui weten 
evengoed als de opstellers van het V.U.-voorstel (F. 
Baert. M. Coppieters en auteur dezes), wat er 
dient gedaan. Gelet op het feit dat zij over meer 
Informatie beschikken, weten zij het wellicht 
beter. Maar, gelet op hun bindingen, kunnen of 
mogen zij « het niet doen » of zelfs niet zeggen. 
Het is waarachtig niet uit elektoraal belang dat 
de Volksunie, op gevaar af ook eigen simpatizanten 
persoonlijk te ontstemmen, dit algemeen voorstel 
van Wet heeft ingediend. Het was voor de Volks
unie eenvoudigweg een volksnationalistische gewe
tenskwestie ! 

Vlaanderen dwingt ons 

Er waren in 1967 in België 22.353 nederlandsta-
lige en 27.707 franstalige universiteitsstudenten 
(ofschoon wij de 65 % benaderen in de betrokken 
leeftijdsgroep). 

De verhoudingen verslechteren voor de Vlamin
gen. Van de meer dan 10 miljard aan v^etenschap-
peüjk onderzoek besteed, worden ± 30 % door de 
Vlamingen opgebruikt die meer dan 60 % van de 
bevolking uitmaken. 

Men gewaagt van de beruchte «technological 
gap » tussen de U.S.A. en Europa. Voor Vlaanderen 
komt daar de specifiek vlaamse achterstand bi j! 

Het is duidelijk dat uiteindelijk de ekonomische 
welvaart, de sociale welstand en de kulturele ont-
plooiingr van een volk sterk afhankelijk zijn va» 
een hoge ontwikkelingrsgraad. 

Deze waarheid geldt in eender welk sociaal-
ekonomisch sisteem. 

Daar ligt momenteel, wat Vlaanderen betreft, 
het knelpunt van demokratisch meesterschap in 
eigen huis. 

De problemen van wetenschappelijk onderwijs 
en onderzoek kunnen niet opgelost warden door 
de verschillende «belangen» af te wegen; dat is 
de slechte weg die opeenvolgende belgische rege-
ringöi volgden. 

Het is alleen van uit een stoute vizie op het 
algemeen welzijn dat men de algemene kanalen 
kan aanwijzen die dienen bevaren en daarom is 
het volkomen normaal dat alleen een volksnationa
listische partij ertoe bekwaam is een sluitend 
voorstel te formuleren als uitgangspunt. 

In afwachting dat de tekst zelf met de toelich
tingen als brochure wordt beschikbaar gesteld, 
kunnen de belangrijkste aspekten van het V.U.-
wetsvoorstel worden toegelicht. 

kultureel federalisme 

De autonomie van iedere gemeenschari wordt 
radikaal doorgetrokken wat betreft 
• de advizering (twee Hoge Raden Wetenschaps

beleid die kunnen samenwerken en 'twee Parle
mentaire Kommissies) 

• het beleid : geheel het wetenschapsbeleid dat 
nu versnipperd is over verschillende departe
menten, wordt bij de twee ministers Nationale 
Opvoeding ondergebracht 

• de financiering. De vlaamse gemeenschap ont
vangt op de totale begroting wat haar toekomt 
volgens demografische verhoudingen en zulks 
op 1 fr na! 

Kultureel federalisme betekent geen weten
schappelijk «separatisme» : in een aantal instel
lingen moeten franstalige en nederlandstalige 
wetenschapslui samenwerken (ook in een federaal 
België)... maar deze noodzakelijke «unitaire» 
organismen zullen uit de twee gescheiden begrotin
gen gespijsd worden pro rato de franstaligen of 
nederlandstaligen die zij te werk stellen. 

Dit betekent meteen de meest radikaal mogelijke 
demokratizering voor onze vlaamse studenten. 

planmatigheid 

Momenteel overheerst wilde vrijheid en een 
ordeloze paddestoelpolitiek vooral van de zijde van 
de vrije universiteiten. 

ledere uitbreiding zal voortaan moeten passen in 
een algemeen plan en daarom afhankelijk gesteld 
van voorafgaandelijk overleg, te bekrachtigen door 
de wetgever. 

Verdere ordeloze groei is door het land fmancieel 
niet te dragen en trekt ons wetenschappelijk naar 
de dieperik. 

Verdere expansie en nieuwe lokalizaties dienen 
gepaard te gaan met een zinvolle taakverdeling. 
Om het duidelijk en scherp te stellen : binnen een 
gemeenschap van 5,5 miljoen Vlamingen (of 18 
miljoen « Nederlanders » of 9 miljoen « Belgen ») 
kan niet iedere universiteit alles willen doen. 

Alvorens verder voort te plodderen met voorlo
pige wetten of stukjes wet, dient een sisteem van 
demokratische advizering uitgebouwd. Deze advies
organen mogen echter niet als ijskast fungeren. Zij 
moeten zich aan welbepaalde tijdsbepalingen hou
den. 

demokratizering 

Zowel binnen iedere instelling als op nationaal 
vlak moeten alle betrokkenen recht van inspraak 
hebben en natuurlijk recht op informatie. De demo-
kratie veronderstelt het glazen huis. De recht
streeks betrokkenen zijn de hoogleraren, de 
wetenschappelijke vorsers en de studenten. 

Betrokkenen ook en vooral zijn de arbeiders en 
de werkgevers. Dit mag echter niet betekenen dat 
de universitaire vorming zou omgebogen worden 
tot het klaar stoven van «vakidioten», in dienst 
van grote financiële belangengroepen of politieke 
machtsgroepen. 

De universitaire vorming, volgens de behoeften 
van de maatschappij toegankelijk voor iedere jon
gen of meisje volgens zijn of haar aanleg en talent 
en niet volgens zijn oï haar vaders portemonnaie, 
staat ten dienste van de gemeenschap en niet van 
de brandkoffers. 

De uiteindelijke besluitvorming moet berusten 
bij de gemeenschap, d.w.z. in ons politiek sisteem 
bij de volksvertegenwoordiging. 

Met het recht op inspraak is de kous van de 
demokratizering niet af. Behalve de financiering 
ervan is zij tevens een probleem van een ver
nieuwde akademische geest, dus een proces van 
vernieuwing. 

vernieuwing 

Eenmaal gesteld dat er vaste regels gelden o.m. 
op het gebied van de algemene inhoud van de 
studies en de programmas van wetenschappelijk 

speurwerk, de bescherming van titels en graden, 
de gelijke tijdsduur en gelijkwaardigheid van de 
studies, de besteding van 's lands financiële mid
delen, de planmatige lokalizatie, moet iedere 
instelling zowel wat betreft haar interne struktuur 
als haar metoden over de nodige bewegingsvrijheid 
beschikken, zodanig dat er voortdurend naar ver
nieuwing en aanpassing kan gestreefd worden. 

Kultureel federalisme, planmatigheid, demokra
tizering, vernieuwing : dit zijn de vier hoofdprin
cipes van het V.U.-voorstel. 

De ideologische vrijheid van de vrije universi
teiten wordt geëerbiedigd maar... gesteld op het 
plan van wat inderdaad met levens- en wereldbe
schouwing te maken heeft! 

Enkele bijzondere punten kunnen nog worden 
toegelicht. 
• Tegen belgische gewoonte in willen wij in 

Vlaanderen de algemeen-nederlandse termen en 
begrippen hanteren. Het voorstel hield rekening 
met de noordnederlandse wetgeving in het heel
nederlands perspektief dat de Volksunie a.u.b. 
nooit vergeten mag. 

• De instellingen van wetenschappelijk onderwijs 
moeten een ondernemingsraad of ondernemings
raden oprichten. 

• De zgn. A5 Handelshogescholen ontvangen uni
versitair statuut. 

• De overgang uit het niet-universitair Hoger 
Onderwijs wordt voorzien. 

• Het belachelijke onderscheid tussen zgn. «aka
demische » en « wettelijke » graden wordt opge
heven, maar nieuwe studierichtingen mogen 
voortaan niet zo maar lukraak opgericht wor
den. 

leuven en hrussel 

Het hoeft niet gezegd dal het voorstel de volle-
lige tweeledigheid van de brusselse universiteit 
voorziet en de overheveling van Leuven-Frans 
naar «het hart van Wallonië», nl. naar keuze to. 
een arrondissement in de provincies Namen en 
Henegouwen, met uitsluiting van de voorgenomen 
vestiging te Woluwe voor 6.000 studenten. Deze 
lokalizatie is noch van nationaal noch van medisch, 
noch van wetenschappelijk standpunt uit te ver
antwoorden. 

Wij mogen echter niet menen dat het vlaams 
belang veilig gesteld is, alleen door de lokalizatie. 
Het voorstel is dus veel meer dan alleen een taai-
voorstel. De V.U. is immers geen «taaipartij», 
maar een nationale partij. 

Het voorstel Is een algemeen voorstel, een soort 
kaderwet. Vele belangrijke bijzonderheden worden 
er niet door geregeld; hierbij wordt welbewust van 
de stelling uitgegaan dat de nu ter tafel liggende 
adviezen en voorstellen ofwel onvolledig zijn of
wel onzuiver, als rezultaat van een eenvoudige 
koehandel. Voorafgaandelijk dienen dus de demo
kratische inspraak en het kultureel federalism^ 
waar de regering lippendienst aan bewijst, te wor
den gewaarborgd. 

Het voorstel heeft niet de pretentie, volledig te 
zijn. Het heeft ook de pretentie niet, volmaakt te 
zijn. Als bazis tot bespreking dient het echter er-
kend als een nationaal voorstel, in zijn algemene 
trekken uitsluitend gedikteerd door het algemeen 
welzijn. 

M. VAN HAEGENDOREN 
SENATOR 
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D volksraadpleging in Griekenland geeft ons gelegenheid even de toestand in 

Ztdd-Etiropa onder de loupe te nemen, waar momenteel vijf diktaturen aan de 

macht zijn, geografisch gescheiden door twee detnokratieën, waarvan de ene eer

der een «verlichte monarchie» kan genoemd worden en de andere met 

Fiankrijk gemeen heeft dat ze de sterkste westerse kommunistische partij telt. 

Van deze vijf uitgesproken diktaturen zijn er drie rechts en twee links, nl. 

Zti'd-Slavië en Albanië (waarover op blz. U wordt gehandeld). De griekse dik-

tatuur is de jongste in de rij en is lid van de NATO, omdat het land nu eenmaal 

vóór de staatsgreep van Papadopoelos reeds aangesloten was bij de atlantische 

verdragsorganizatie. 

Papadopoelos heett zoals de meeste 
diktators behoefte gehad aan legahze-
ring van zijn bewind. Dat ja 25 % der 
kiesgerechtigden verkoos thuis te blij
ven verandert mets aan het feit dat 
een ^rote meerderheid de machtover-
name heeft goedgekeurd De griekse 
bevolkin^ nad reeds tijdens de mislukte 
te-^en put<;''h van Konstantijn blijk 
gegeven van een grote apatie. welk 
gt>voel blijkoaar ook tans een verkla 
ring aan de hand doet voor deze uitslag 

Het militaire bewind handhaaft zich 
dus te Atene fiN rechtse diktatuur die 
K^nstantiin in balhTig<:'"hap houdt, en 
zich voor het üvcri:;c ook in de NATO 

handhaaft. Amerika heeft geen bond
genoten te veel in de Middellandse Zee 
waar het niet langer alleen als groot-
mogendheid patroeljeert doch waar ook 
de russische vloot in steeds toenemende 
mate gaat kruisen. Dat gebeurt niet 
alleen doorheen de Dardanellen doch 
ook vanuit vlootbazes in Egypte en... 
Zuid-Slavié Er is over dit laatste 
aspekt weinig gekend doch de verwij
dering die sinds de russische inval in 
Tsjecho-Slovakije tussen Rusland en 
Zuid-Slavië is ontstaan ka:» niet zonder 
gevolgen blijven op de aanwezigheid 
van russische vlooteenheden aan de 
zuidslavische zeekust. Wel moet men 

rekening houden met een verhoogde 
russische aanwezigheid in egyptische 
vlootsteunpunten nu toch de verhou
dingen tussen Belgrado en Moskou op 
zijn mmst voor geruime tijd sterk aan 
afkoeling zullen lijden al neemt het na 
Praag 1968 zulk geen vaart met andere 
russische invazieplannen zoals sommige 
roemeense en zuidslavische verklarin
gen lieten blijken. De ontwikkeling in 
Tsjecho-Slovakije j s voor Moskou in 
zekere zin een ontnuchtering geweest 
en het tergend langzaam tempo waarin 
het regime Svoboda-Doebstjek poogt de 
str ikte toepassing van het diktaat van 
Moskou te omzeilen is een tweede 
reden voor Moskou om geprikkeld te 
zijn Het verloop echter van de voorbe
reidende besprekingen te Boedapest, 
waar de laatste hand moest gelegd 
worden aan de moskouse topkonferen-
tie van de kommunistische parti jen in 
de wereld en waarbij men tot de vast
stelling is gekomen, dat men die top-
konferentie moet uitstellen omdat men 
het grondig oneens is, speelt zeker in 
de kaart van Tito. 

Hoe dan ook, voor de russische mari
tieme oogmerken in de Middellandse 
Zee is de krizis die door Praag is ont
staan aanleiding om een aksentverleg-
gmg te overwegen. Egypte en Algerië 
zullen waarschijnlijk in dit verband een 
steeds belangrijker rol gaan spelen, 
vooral Egypte dat qua wapenuitrust ing 
grotendeels van de Sovjet-Unie afhan
kelijk is. De spanning in het Midden 
Dosten houdt aan en is een reden 
;emeer om Kairo voor sommige verlan
gens van de Sovjet-Unie in verband 
ne t de russische vlootaanwezigheid in 
Je Middellandse Zee toegankelijker te 
naken. Alleen al de ui trust ing van de 
Egyptische vloot en de onontbeerlijke 
lanwezigheid van russische vlootdes-
cundigen en opleidingskrachten ten 
Ijehoeve van de egyptische vloot, naast 
Ie zelfde vereisten voor de egyptische 

land- en luchtstri jdrachten doen een 
logische verklaring aan de hand voor 
ie geleidelijk groeiende russische mari

t ieme aanwezigheid in Egypte 

Met een zelfbewuster militair regime 
te Atene behoort een heropflakkering 
van de wrijvingen met Turkije omwil
le van Cyprus tot de mogelijkheden. 
Voor het Westen blijft het oostelijk 
gebied van de Middellandse Zee een 
zeer onzeker gebied. 

Amerika en Rusland moeten dus elk 
voor zich met enkele onzekere elemen
ten in hun invloedssferen rond de Mid
dellandse Zee rekening houden. In hoe
ver deze wisselende moeilijkheden 
mekaar neutralizeren valt ui teraard 
moeilijk uit te maken. 

Waar asfalt ligt, bloeien geen bloemen 
meer. Op straten die met asfalt bedekt 
/i |n spelen ook geen kinderen meer ; dit 
/.Hg tientallen jaren geleden al de be
kende berlijnse studentenpastoor (".tri 
Sonnenschein. Asfalt is het laatste ^n 
fie re.stprodukten van aardolie ; i-r ' . n 
er heel wat. De lijst van die \i o-
diïkten neemt in een groot n-islagi, .'"'k 
een volledige blad/iide in beslag, alleen 
maar om de namen en de plaats in het 
raffineren aan te ge\en. 

Aardolie en aardolieprodukten u t het 
moderne le\en doen verdwijnen is dit 
le\en gewoonweg stilleggen, betekent 
het moderne leven doden. 

Aleerdere diii/ende jaren geleden was 
aardolie al bekend rond de Zwarte en 
de Kaspische zee (d.w.z. daar werden 
sporen gevonden ). Het hedendaagse 
aardolietijdperk begon niet veel meef, 
dan honderd jaar geleden : op 27 augus
tus 1857 werd te ï i tusville in Pennsyl
vania de (kolonel E.A. Drake's put aan
geboord. In 1865 werd reeds de eerste 
pijpleiding in gebruik genomen, maar 
het duurde tot 1907 vooraleer het eer
ste « benzinestation » werd gebouwd. De 
reden hier\an is eenvoudig : de \ er-
brandingsmotor en vooral de auto wa
ren er vroeger nog niet ! Maar ook 
daarna duurde het nog enkele tientallen 
jaren vóór de heerschappij van de aard
olie haar hoogtepunt bereikte. Na de 
jongste wereldoorlog werd in ons land 
nog de fameuze « kolenslag » geleverd ; 
twintig jaar later zitten we in volle « ko-
lenkrizis » ! 

liet aanboren van petroleum en het 
verbruik gingen uiteraard samen : tus
sen 1954 en 1964 is het wereldverbruik 
met meer- dan 90 % gestegen ! In som
mige landen was de produktiestijging 
zonder meer fantastisch : in 1950 pro-
duceei'de Algerie 24 duizend vaten, in 
1964 reeds 191 miljoen ; Kanada in 1950 
29 miljoen vaten en 297 miljoen in 1964. 
Koeweit kwam van 126 miljoen tot 732 
miljoen vaten ; de Sovjetunie vervijfvou
digde (waarschijnliik, want — de cij
fers zijn geheim) haar produktie, ter
wijl de grootste producent — de V.S. — 

HOEVEEL MACHT? 

AARDOLIE 
ook nog bijna de opbrengst verdubbelde. 
Sinds 1900 is in alle stilte, zonder veel 
publiciteit (behalve dan voor de ver- ' 
koop) het wereldrijk van de petroleum 
opgebouwd. Ontzettend machtige maat
schappijen beheersen dit rijk. En ook de 
Sovjetunie doet heel wat moeite om als 
een gelijke (kapitalistische) partner te 
worden aanvaard. 

De machtigste maatschappij ter we
reld (de kommunistische landen, waar 
staat en ekonomie samenvallen, buiten 
beschouwing gelaten) is de General Mo
tors met een verkoopscijfer van bijna 17, 
miljard dollars, dat is 850 miljard bfr, 
(Vergelijk met de gewone belgische be
groting voor 1969 van 164 miljard !). 
Maar tot de tien grootste amerikaanse 
maatschappijen behoren : Standard Oil 
(11 miljard dollars en 12,5 miljard akti-
va), Socony Mobil Oil, Texaco en fuilf 
Oil. De machtigste niet-amerikaanse fir
ma is weer 'n aardoliemaatschappn. de 
Royal Dutch Shell, met 'n verkoops» iiter 
van zowat 7 miljard dollars en met meer 
dan 11 miljard dollars aktiva. Tot de vijf 
grootste niet-amerikaanse maatschappij
en behoort verder nog de British Pe
troleum. 

De machtigen zijn overal en altiid, op 
een of ander manier, in strijd om de 
macht. Want wellicht onbewust kennen 
zij deze regel van ons bestaan : macht 
die niet aangroeit, vermindert. Wij leven 
van aardolie : wij ademen ze in en we 
drinken ervan. De strijd tussen de maat
schappijen manifesteert zich ook hier in 
ons land duidelijk, al gaat het « maar # 
om pijpleidingen. Het konflikt in het 
Midden-Oosten, maar daar niet alleen, 
zou anders zijn zonder de strijd om olie 
en pijpleidingen. 

Dat aardolie dodelijk is, en niet alleen 
als asfalt op de wegen, wordt luid uit
geschreeuwd in Biafra. Het Internatio
nale Rode Kruis heeft voor het eerst 
zelf en officieel een dodencijfer bekend 
gemaakt : 10.000 per dag — voornamelijk 
kinderen. De British Petroleum wil kost 
wat kost de biafraanse produktie. Maar 
in het sinds maanden bezette Port Har-
court zijn er geen arbeiders meer. 

DEZE WEEK /i\ DE WERELD 

Hoewel we niet hoog oplopen met prinsessen, toch kan men waardering 
opbrengen voor prinses Irene van Nederland, tans van Bourbon-Parma, die zich 
persoonlijk in Biafra inzette bij de hulpverlening aan hongerende biafraanse 
kinderen. Doorgaans komen prinsessen om heel wat minder mteressante. 

« bezigheden » in het nieuws. 

Labourkongres te Blackpool keurt so-
berheidspolitiek van regering Wilson 
af doch brengt de gewiekste regerings
leider een ovatie na een rede, waarin 
hij zijn beleid verantwoordt. 

De besprekingen tussen de GauIIe en 
Kiesinger te Bonn leiden tot het in
trekken van de relance-plannen van de 
bondsregering inzake de toetreding van 
Engeland tot de EEG. 

Kommunistische partijtop, voorzien in 
november te Moskou, wegens onenie-
heid sine die verdaagd. 

Tegenstelling tussen prezident Johnson 
en demokratische kandidaat, vice-pre-
dent Humphrey wordt groter. De ver
kiezingsstaf van Humphrey acht zijn 
kansen op verkiezingen steeds kleiner. 
NPD boert tijdens gemeenteraadsver
kiezingen in Saksen achteruit. CDU 
boekt winst, SPD liidt aan licht ver
lies, de liberalen noteren een status 
quo. 
Met 92 % der uitgebrachte stemmen 
keurt het grieks kiezerskorps de nieu
we grondwet goed. Er zijn echter 25 % 
onthoudingen, ondanks de zware voor
ziene sankties. 



HEERSEND OORLOGSRECHT 
Hoe zwaar de rechtstreekse 

gevolgen van de manier waar
op de tweede wereldoorlog 
beëindigd werd nog wegen op 
de hedendaagse verhoudingen, 
beseffen we m a a r moeizaam. 
Daar toe is een of ander brutaal 
optreden nodig. De bezett ing 
Van Tsjecho-Slovakije was zo 
Sets. Minder bekend is dat de 
sovjetgezant te Bonn, Semyon 

«Tsarapkin, t i jdens een storm
acht ig onderhoud me t kanse
l ier Kiesinger gewoonweg eis
t e dat de Bondsrepubliek een 
e inde zou stellen aan de nieu
w e « Ostpoli t ik». En wel met 
a rgumenten die e r n ie t om lie
gen : die Oostpolitiek wordt 
door d e Sovjetunie als een 
aggressieve daad beschouwd. 
E n volgens ar t ikels 53 en 107 
van he t Handvest van de Vere-
jbigde Naties hebben de over
winnaars van de tweede we-

'|ï*eldoorIog he t recht (ja, he t 
irécht) in Duitsland in te gr i j 
p e n (en niet alleen door pro
tes ten van de gezant ! ) te lkens 
zij van mening zijn dat de 
'Duitsers de vrede bedreigen. 

ZONDER ERBARMEN 

Het grootste probleem voor Portugal, ook na Salazar : wat met de afrikaanse gebieden ? In 
Angola trainen manschappen van de «Volksbevrijdingsbeweging » zich voor de junglegevechten 

tegen de Portugezen. 

I 

ENVER HODSJA 
In het Isjechoslovaaks drama is eens te 

meer aangetoond, welke belangrijks rol het 
nationalisme speelt binnen de kommunisti-
'sche wereld. De voorbeelden liggen overi
gens voor het grijpen in Europa zowel als 
in de rest van de wereld. 

Het schoolvoorbeeld blijft nog altijd Al-
banië. De stierlijke ernst waarmee in dat 
land getimmerd wordt aan de facade waar
achter een ontembare nationale zelfstan-
digheidswil zich (voorlopig beschaamd) 
schuil Itoudt, zou stof kunnen leveren voor 
een operette, ware er niet de kommunisti-
sche realiteit met haar vreselijke gevolgen 
voor de bevolking. De manier waarop de 
Albanezen tijdens vorige periodes van hun 
bewogen nationale geschiedenis uiting ga
ven aan hun zelfstandigheidsdrang, stond 
trouwens al vaker in het leken van de 
klucht; zo permitteerden zij zich tot aan de 
annexatie door Mussolini de onrriogelijke 
koning Zog als nationaal uithangbord. 

Om zich te bevrijden van de ilaliaanse 
overheersing zochten de Albanezen tijdens 
de tweede wereldoorlog hulp bij een an
dere erfvijand : foego-SlaviS. Tito's offi
cieren drilden de albanese partizanen. De 
samenwerking zal wel niet van harte ge
weest zijn : de Albanezen — beter gezegd : 
de Skipetaren of « adelaarszonen > — koes-
'telden tegen Belgrado de oude wrok dat 
één vierde van de bevolking binnen de Joe
goslavische staatsgrenzen moest wonen. De 
kommunistische regime's die zich na de in
eenstorting van de As-mogendheden te Bel
grado en te Tirana vestigden, waren dan 
ook van meet af aan « feindliche Briider >. 
De woede van de twee miljoen Albanezen 
groeide, l^en zij vaststelden dat Joegosla
vië zinnens was het rijk der Skipetaren toe 
te voegen aan zijn volkerenmozaïek : te 
Belgrado diukte de munt dezelfde bankbil
jetten voor de twee landen, Tito's partiza
nen bezetten grote delen van Albanië en 
Belgrado eiste te Tirana zeggenschap op in 
ruil voor het feit dat Joego-Slavië 60 t. h. 
van het albanees budget betaalde. Enkele 
jaren later is gebleken, hoe dun het zijden 
draadje was waaraan de albanese zelfstan
digheid bengelde : toen Tito bij gelegen
heid Stalin eens fA)lste over de toekomst 
van Albanië, had de Rus geantwoord dat 
de Joegoslaven voor zijn part de Albane
zen mochten « vreten >. 

De redding kwam even later en — om 
in de stijl van een rode klucht te blijven — 
ze kwam van dezelfde Stalin die de Skipe
taren kort voordien nog als beleg op Tito's 
ochtendbroodje had aangeboden. In 1948 
brak fioego-Slavië met de Sovjet-Unie. Op 
slag zochten de Albanezen steun bij Sta
lin. De Joegoslavische advizeurs te Tirana 
werden vervangen door russische, de reke

ning van het albanese stadtshuishouden 
werd voortaan door Moskou en niet meer 
door Belgrado vereffend en Rusland kreeg 
in ruil een onderzeeboothaven te Valona 
aan de Middellandse Zee. 

De Skipetaren waren in hun rK>pjes.met 
hun nieuwe bondgenoot : de Russen had
den het reusachtig voordeel dal zij een eind 
uit de buurt woonden. Enver Hods ja, de 
albanese partijleider, werd 's wereld hard
ste stalinist en ergste Tito-vijand. 

De russisch-albanese idylle overleefde Sta
lin nauwelijks. Toen Kroesjtsjev het heft in 
handen kreeg, zocht het Kremlin terug toe
nadering tot Tito. Voor Albanië brak op
nieuw een uiterst gevaarlijke tijd aan en 
Enver H^dsja toog ijverig op zoek naar 
een bondgenoot, die de albanese zelfstan
digheid zou kunnen garanderen. Hij vond 
hem in Peking. Het was de periode van de 
eerste openlijke spanningen tussen Rusland 
en een China, dat zich van de russische 
voogdij aan het losmaken was. De breuk 
was niet volkomen en Albanië bood Peking 
een uitstekende gelegenheid om, via een 
tussenpersoon, de ideologische geschillen uit 
te vechten. De chinese pers putte zich uit 
in beschuldigingen tegen het joegoslaafs re-
vizionisme; in feite waren die aanvallen te
gen Moskou gericht. De Russen van hun 
kant verweten de Albanezen linkse deviatie 
en stalinisme; deze beschuldigingen golden 
onrechtstreeks de Chinezen. 

Toen de breuk tussen Moskou en Peking 
volkomen was, had Tirana een nieuwe en 
stevige bondgenoot die (en dat zal men te 
Tirana wel bijzónder fijn gevonden heb
ben) nóg verder woonde : Mao. De russi
sche technici werden vervangen door chi
nese en de budgetaire nota wordt voortaan 
door Peking geregeld. De russische duikbo
ten die te Valona lagen, werden zonder veel 
protokol door de Skipetaren in beslag geno
men. In ruil voor de chinese garantie bie
den de Albanezen aan Peking een zuideuro
pees platform t\)or propaganda en aktie. 

Van het kommunisme heeft Enver Hod-
sja de metode overgenomen om met ijzeren 
vuist en genadeloos te regeren. Voor de rest 
is er aan deze diktator (die de helft van de 
62 mandaten in het Centraal Komitee van 
de partij laat bezetten door familieleden) 
weinig ideologische kant te bekennen. Hij 
is de Skipetaar die het spel speelt. 

Er zal in die hoek van de Balkan onder 
alle regimes en in iedere ItOn tekst wel al
tijd een « adelaarszoon > zijn om het spel 
te spelen. En er kan bloed kleven aan 
het dekor of het kan in operette-stijl zijn : 
het stuk dat gespeeld wordt, draait onver
anderlijk rond het tema van de nationale 
zelfstandigheid. 

A.N. Tovano. 

In gewone woorden weerge
geven : in Europa, in het mid
den van Europa ligt een kolo
nie. Maar ze mag zelfs die 
naam niet dragen. 

MILITAIRE MACHTEN 
Sinds de bezetting van Tsje

cho-Slovakije zijn de militaire 
machtsverhoudingen in Europa 
toch wel wat gewijzigd. De le
gers van het Warschaupakt : 
112 russische divizies in Oost-
Europa en daarnaast nog 74 di
vizies van de andere verdrags
par tners (één divizie is daar 
10.000 man) ; 1.860.000 man. De 
legers van de Navo : 50 Navo-
divizies in Europa en 19 andere 
geallieerde divizies (één divi
zie is 15.000 man) ; 1.149.000 
man. 

Over de échte militaire waar
de oordelen, zal zelfs voor de 
inlichtingsdiensten van de twee 
blokken een zware dobber zijn. 
Wij kunnen wél aanstippen 
dat we niet mogen rekenen 
met een voorbereidende mobi-
lizatie als waarschuwing voor 
hét beslissende ogenblik. 

De menselijke tragedie v a a 
Tibet is het Europa van de te le-
viziekijkers al lang vergeten. 
En de berichten uit dit n u 
meer dan ooit tevoren afgezou» 
derd gebied zijn zeldzaam. De 
eerste invazie in 1950 en de 
tweede door rode wachters een 
paar jaar geleden zou de ui1>. 
moording van 300.000 van de 
1.300.000 inwoners tot gevolg 
hebben gehad. De kul turele 
schade zou al even groot zijn 3 
talloze onschatbaar kostelijke 
kunstschatten zouden naa r 
China gebracht zijn en nog 
onlangs zouden rode wachters 
he t 1.300 jaar oude beeld van 
Avalokite-shvara hebben stulc 
geslagen. Voor ons wel geen 
heilig beeld, maar toch eea 
onvervangbare kunstschat. 

« VOLKS- » DEMOKRATIE 
Vanuit Praag werd aan wes

terse joernalisten de lijst toe
gespeeld van de eisen die de 
Russen stellen voor het (ge
deeltelijk) ontruimen der be
zettingstroepen. 

Een paar grepen uit deze 
volksdemokratische waslijst ; 
de partij en niet de regering 
draagt de politieke verant
woordelijkheid; de partij s taat 
in voor de censuur van pers en 
massamedia; er zal een cen
suur op post en telefoon wor
den uitgeoefend; tsjechoslo-
vaakse burgers mogen hun 
land slechts verlaten na een 
speciale vergunning te hebben 
aangevraagd en binnen de 
grenzen van wat in Oost-Duits
land terzake is voorzien; wes
terse kunstenaars, joernalisten 
en politici moeten zo weinig 
mogelijk worden uitgenodigd; 
de westduitse ekonomische 
missie te Praag dient over de 
grens gezet; ekonomische en 
financiële kontakten met wes
terse landen dienen over Co
mecon te lopen; de ministers 
die tijdens de dagen der bezet
t ing in Joego-Slavië waren, 
dienen afgezet; de slovaakse 
partij mag zich niet afzonder
lijk organizeren. 

Enzoverder, enzovoort! Dat 
is de «rote Freiheit die wir 
meinen. . .» 

In het Rode Kruiskamp van Opobo in Biafra hongeren deze 
kinderen, ondanks de (te geringe en te late) hulp, hun dood 
tegemoet. Maar een brits minister, op inspektiereis in Nigeria, 
kon verklaren dat de politiek van hulpverlening aan Lagos 

ongewijzigd mag doorgaan... 



DE ORGANIST 
VAN 
NIEUWKERKEN 

Het gezellige huis met het nummer 125 in de Klapper-

beekstraat te Sint-Niklaas staat steeds wagewijd open 

voor iedereen die van muziek houdt. Iedereen kan er zo 

maar binnenstappen en vragen naar Raoul Steppe om 

een boompje op te zetten over muziek. Wannéér ie er 

binnen gaat weet je wel, het uur van buitengaan bl i i f t 

echter een vraagteken Want Raoul Steppe kan uren dis-

kussieren over muziek, over « zijn muziek » Zijn betoog 

verveelt echter niet omdat 't zo recht uit het hart komt. 

En omdat het zo nieuw is dat al het gevestigde daarbij 

in het met verzinkt. 
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KOMPONIST. MUZIKOLOOG EN UITVINDER 

in Vlaanderen R A O U L 
KUNSTENAARSBLOED 

De geschiedenis van de familie Steppe 
is een geschiedenis van kunstenaars 

Raoul werd op 24 januar i 1882 te 
Aalst geboren Zijn vader was leraar aan 
de Rijksmiddelbare School en laureaat 
in piano van het konservatorium van 
Gent N" zijn overlijden volgde moeder 
Steppe haar man op als lerares in pia 
no 

De gezondheid van de kleine Raoul 
was niet al te best en de dokter advizeer-
de dat bui tenlucht hem goed zou doen. 
Zo belandde de knaap te Nieuwkerken, 
waar zijn grootvader organist was Van 
deze grootvader kreeg hi] zijn eerste 
pianolessen. 

Begaafd als hij was, had hij op 13 
jarige leeftijd de middelbare studies 
achter de r u g ' Reeds op die leeftijd 
verving hij af en toe zijn groot \ader 
op het orgel. 

Door middel van valse papieren werd 
hij toegelaten tot de Bisschoppelijke 
Normaalschool te Sint Niklaas, waar hij 
op 16 jarige leeftijd het diploma van 
organist behaalde. 

Zijn uitzonderlijke begaafdheid had 
de aandacht van de overheid gewekt en 
hij mocht op kosten van de staat stude 
ren aan het konservatorium te Antwer 
pen De toenmalige direkteur was nie
mand minder dan de grote Peter Be 
noil ; zijn leraren de Latin Blockx, 
Wambach en Callaerts 

Peter Benoit hechtte echter geen 
waarde aan « ezelsvellen » en later heeft 
Steppe daar wel eens last van gehad, 
vooral wanneer het op de wedde aan 
kwam 

ORGANbi 
Ondertussen moest Raoul zijn zieke 

grootvader op het orgel vervangen In 
1902 werd hij dienstdoende organist en 
twee jaar later werd hij vast benoemd. 

De beste beoordeling over zijn orgelspel 
kreeg hij met van geleerde heren, maar 
van een volksfiguur uit Nieuwkerken 
zelf, « 't Muske ». T o e n Raoul eens door 
het mooie wase landschap aan het wan
delen was kwam hij « 't Muske » tegen 
die elke dag naar de laatste mis kwam. 
Het boerke hield hem staande en zei 
vol overtuiging : « Manneke, ik hoor u 
verdomme geren spelen Daar kan ik n u 
echt naar zitten luisteren 't Is precies 
dat ge altijd iets te vertellen hebt ». 
Deze waardering kwam recht uit he t 
har t en toch was het niets anders dan 
de opvatt ing van Hugo Riemann die 
zei dat « ausdrucksvoll spielen nichts 
anders ist als sinngemass sprechen ». 

KOMPONIST 

In die periode was Raoul Steppe zeer 
bedrijvig als komponist In 1901 schreef 
hij een stuk voor orgel, koor en solo, 
« Dominus conservet eum », waai voor 
hij een zeer lovende kritiek kreeg Hij 
komponeerde ook verschillende kanta-
tes, waaronder de belangrijkste geschre
ven werd ter gelegenheid van de aan
stelling van pastoor Van Vooren te 
Nieuwkerken m 1910 Deze kantate 
werd uitgevoerd m open lucht, door een 
koor van 250 zangers onder de leiding 
van de toondichter. O p 8 september 
1912 werd door de zangvereniging van 
Nieuwkerken zijn vierstemmige mis ge
zongen 

1 er gelegenheid van de plechtige kom. 
munie van zijn dochter Lea schreef hij 
het prachtige lied « Ecce Panis » en voor 
zijn zoon Honore een driestemmige mis 
« In honorem sancti Honorat i ». 

H I J schreef ook nog talrijke liederen, 
te veel om op te noemen T o t zijn vrien
denkring behoorden beroemdheden als 
de dichter Gerry Helderenberg Albert 
Hansen, Jan Ceulemans, Dom Jozef 
Crebs o.s b., P. Fr. Junius o f m en Gus-
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taaf van Hulse (vader van de beroemde 
organist Kamiel). 

Alles wees erop dat Raoul Steppe een 
schitterende toekomst tegemoet ging. 

MUZIKOLOOG 
Scheen er voor hem een schitterende 

toekomst als komponist en organist weg
gelegd, Raoul smeet zelf deze toekomst 
aan scherven. Omdat hij niet akkoord 
kon gaan met de vigerende harmonie
leer. Rusteloze zoeker als hij was, ble
ven er te veel vragen onopgelost. H i j 
kwam in opstand tegen het sisteem dat 
in alle muziekscholen heerste : tegen de 
werkstukken waarmee alle leerlingen 
worstelen in de hoop een prijs in de 
wacht te slepen, werk dat hen meestal 
muzikaal steriel maakt . De leraren die 
deze werken moeten verbeteren noemt 
hij wel eens spottend « kwinten jagers », 
omda t zij meestal slechts zoeken naar 
niet-geoorloofde kwinten in de kompo-
zities. De traditionele harmonieleer, die 
van het generaal bas-sisteem, zegt hoe 
he t moet maar laat het waarom onop
gelost. Daarbij verschilt het « hoe » 
meestal nog van leraar tot leraar. 

De muziek bracht hem niet het abso
lute en hij stortte zich hals over kop in 
de studie van de bouwkunde. In dit do
mein heeft hij verschillende gebreve-
teerde ui tvindingen op zijn naam Hi j 
ontwierp verschillende woningen, waar
onder zijn eigen huis 

Een beslissend keerpunt in zijn leven 
kwam toen hij na een koncert zijn vroe
gere vriend doctor Louis Delhaye ont
moette. Deze vriend sprak hem over 
H u g o Riemann en hij wist hem zo te 
begeesteren dat Raoul onmiddellijk alle 
werken van deze duitse muzikoloog ging 
kopen. Er was echter een probleem : 
Riemann doceert vrij moeilijk en zijn 
werken waren slechts in het Duits te ver
krijgen, taal die Steppe niet machtig 
was. Daarom ging hij privélessen volgen 

danzen te belichten, maar ook en vooral 
om de ritmische maat tot haar recht te 
laten komen in de trazering, in de rit
mische notatie en in het maatslaan \n 
die zin heeft hij de Toccata en Fuga in 
D mol van Bach in een gans ander dag
licht gesteld, door ze uit te geven in de 
door hem opgevatte ritmische notatie. 

WAARDERING 
Het was er Steppe niet om te doen een 

hond in een kegelspel te zijn; hij is 
geen « opstandeling » in de muziekwe
reld, maar een mens voor wie het meest 
logische ook het meest juiste is Zijn lo
gisch denkende geest betekent echter 
geen hinderpaal voor zijn emotioneel 
kunstenaarschap. 

De vele leerlingen, die hij volgens zijn 
sisteem onderwees zijn daar het beste 
bewijs van. 

Een zijner leerlingen, P Fr. Jun ius 
o.f m. schreef het boek « Wetenschappe
lijke Harmonieleer » volgens zijn aan
wijzingen. Dit « levenswerk » werd opge
dragen aan zijn overleden echtgenote 
Elodie van Buynder « in dierbare herin
nering voor haar begrijpend en offerend 
medeleven ». Zijn echtgenote heeft im
mers steeds trouw aan zijn zijde gestaan 
en hem tot werklust aangepord : « Is 
uw huiswerk voor de pater al af ? ». 

Heel wat vooraanstaande komponisten 
en muzikologen spraken zich waarderend 
uit over dit werk. 

Zelfs in Amerika werd zijn boek op
gemerkt en kreeg het een zeer lo \ende 
kritiek in een wetenschappelijk tijd
schrift Ook een Kerstlied van Steppe 
werd naar de Nieuwe Wereld geëxpor
teerd Toondichter Kamiel van Hulse, 
Waaslander en vurige bewonderaar van 
Steppe, sinds 1923 verblijvend m Ame
rika, vroeg onlangs of hij zijn Kerstlied 
mocht vei talen in het Engels om het in 
de U S A uit te geven, omdat hij « het 
zo schoon vond ». 

S T E P P E 
m 

tot hij voldoende Duits kende om Rie
m a n n te begrijpen. Rusteloos, bijna dag 
e n nacht worstelde-de weetgierige Steppe 
zich door de moeilijke lektuur, omdat 
hij voelde da t daarin een antwoord lag 
o p vele van zijn vragen. 

WETENSCHAPPELIJKE HARMONIELEER 

Doch ook bij R iemann bleven vele 
vragen onopgelost en Steppe zocht het 
dan in de studie van de middeleeuwen, 
bij Guido van Arezzo. Zich steunend op 
deze muzikologen en verrijkt door eigen 
opzoekingswerk ontwikkelde hij dan een 
revolutionaire harmonieleer, waarin alle 
vragen die men zich over muziek kan 
stellen, worden opgelost. Werkelijk alles 
wordt door zijn werk veranderd, maar 
alles is beredeneerd logisch en sluit als 
een bus. 

Vroeger werd er in muziekleer wel 
eens gezegd : « Ie mode mineur est ma-
lade » omdat men er geen weg mee wist. 
Steppe werpt zich op als de dokter die 
aan deze ziekte een einde maakt. 

KARAKTERISTIEKEN 
Dualisme, funktionalisme en homoge

niteit zijn de voornaamste karakteristie
ken van het nieuwe sisteem, aangevuld 
met een grondige studie van het eeuwen
oude probleem der mi-fa-verhouding en 
haar invloed op de verbinding der ak
koorden. H I J bracht de oplossing van 
verschillende problemen, o a. hel okta-
ven en kwintenvraagstuk, de juiste op
stelling van de toonladder, het gebruik 
van de dwarsstand en van de chromati
sche halvetoon, de konsonantie van het 
dur- en mol-akkoord en hij bewees het 
niet bestaan van een zogenaamde kerk-
toonaard 

Ook aan het r i tme heeft hij een grote 
aandacht besteed, niet alleen om de ka-

ORGELBOUWER STEPPE 
orgel kunnen Zwijgen over « zijn 

we niet, want niettegenstaande zi|n 82 
jaar bespeelt hij nog dagelijks het or
gel in de kerk te Nieuwkerken. 

Elke morgen komt men hem halen 
met een auto; hij verdient er niks meer 
mee. « Zo lang ik kan spelen voor God » 
antwoordt hij erop. 

Reeds zeventig jaar bespeelt hij dage 
lijks 1 zijn >' orgel. Weikêhjk miussen 
is hei 71 ]n oigel geworden 

Het betreft hier een 18de eeuws or 
gel, gebouwd door Petrus van Peteghem. 

Dit orgel werd in 19>0 onder impuls 
van Steppe omgebouwd naar het elek 
Ironisch stelsel De speeltafel omvat 
twee hand klavieren met elk 56 toetsen 
een voetklavier met 80 toetsen, 27 spe 
len en een rugzweller Deze rug/weller 
is een gebreveteerde verbetering van 
Steppe voor de regeling der klank^cha 
kering, waardoor de voeten steeds vrij 
zijn voor het spel. 

NOG NIET VERSLETEN -

Raoul Steppe is een simpatieke man 
die graag mensen om zich heen heeft. 
Hoe meer mensen er bij hem zitten hoe 
gemakkelijker hij vertelt, verklapte ons 

zijn dochter kunstschilderes Lea Step
pe (voorheen gehuwd met de betreurde 
Sander Wijnants en nu met beeldhouwer 
Karel Houbroeck). 

Raoul heeft slechte één vijand zijn 
zetel, die hij « nog eens zal bui ten-
gooien » Slechts daarvan heeft hij 
schrik, want er is volgens hem nog zo
veel 'e doen, nog zoveel te ontdekken en 
op te klaren 

Toen hl) ons toevertrouwde dat hij 
het sukses van zi)n boek waarschiinhjk 
niet meer zou overleven, stelden wi) de 
venijnige vraag of hij misschien zinnens 
was te sterven « Dedju neen », wa^ zijn 
antwoord, « ik moet eerst nog veel siga
retten smoren ». 

Steppe rookt veel, maar drinkt nooit. 
Zijn dagindeling . nooit gaat hij voor 
24 uur slapen, maar om 5 uur is hij 
reeds terug prezent Zijn leven is niet 
dat van een welgedane rentenier (alhoe
wel hij dat zou verdienen), maar nog 
steeds dat van een rusteloze zoeker om
dat er « potverdikke nog te veel te doen 
is ». 

Tekst : Koen Willemssen. 

Foto's : Bruno Stevens. 
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BIJ DE FOTO'S 

In de huiskamer met een dikke sigaar 

is het gezellig babbelen (foto biz. 12 

boven). 

Raoul Steppe's klavier v/aarop hij nog 

vaak Bach en andere meesters speelt 

(foto bIz. 12 onder). 

Lesgeven bl i j f t Raoul Steppe een ge

noegen (bIz. 13 boven) evenals rus

t ig praten met vele mensen (bIz. 13 

onder). 
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haar 

Statuut 
voor nieuwe 
vrouwen 

De KAV publiceerde tijdens de afge

lopen week een merkwaardig doku-

ment : «De vrouw nu : een nieuw 

statuut». Merkwaardig om diverse 

redenen. Inhoud, prezentatie, weerslag 

maken er een «happening», een 

gebeurtenis van. De reakties zijn niet 

luidruchtig : het ministerieel glimlach

je van De Paepe is een beleefde vorm 

van mannelijke begripsuiting. Sommi-

gt. vrouwen voelen wellicht de gewet

tigde fierheid van mensen die voor een 

zaak gevochten hebben en die hun 

ideeën zien zegevieren. Bij jonge men

sen uit mijn omgeving overheerst een 

stuk bitterheid : de motivering is zo 

evident, de eisen zo elementair dat 

voor een « beschaafde wereld » als de 

onze dergelijk doktiment beschamend 

is. 

Daarmee heb ik zeker niet gezegd 
dat de KAV open deuren wil inbeuken. 
Als vereniging voor vormingswerk en 
vrouwenorganizatie moet zij zich sterk 
bewust zijn van de levende weerstan
den, zowel in de mannelijke s t rukturen 
als m de brede' massa van mannen en 
(bijgevolg ook) van vrouwen. Daarom 
slik ik de bitterheid graag door om deze 
publikatie toe te juichen. 

DE VROUW 
IN DE OVERGANGSTIJD 

Bedoeld wordt natuurl i jk onze tijd en 
het beeld van de vrouw van nu. Dat ver
schilt wel sterk van het vroegere. Dit 
was statisch, beheerst door onverander
lijke normen, ingegeven door een orga
nische ekonomie en gesteund door een 
westerse (lees « kristelijke » met Mana 
Rosseels) filozofie die dacht in tegen
stellingen. Wiskundig ui tgedrukt wordt 
dat zoiets van : de hemel staat tot de 
hel zoals de geest tot de stof, zoals de 
man tot de vrouw. Zo werd de vrouw 
opgesloten binnen haar gezinstaak en de 
man bouwde de wereld op. De rol van 
de vader in het gezin en de taak van 
de vrouw in de maatschappij werden 
hierbij over het hoofd gezien. Terwijl 
elk mens een taak heeft binnen het 
gezin en de maatschappij. Maar nu pas 
zijn wij in termen van « mensen » gaan 
denken Nu immers liggen de gegevens 
anders. 

Wij leven in een geïndustrializeerde 
maatschappij en de moderne weten
schap heeft ons de mens leren kennen, 
de mannelijke persoon en de vrouwe
lijke persoon. Mannen en vrouwen ver
schillen biologisch, maar kunnen een 
boel eigenschappen gemeen hebben. 
Hun biologische verschillen maken hen 
aangewezen op elkaar, zowel in de 
opbouw van een gezin als van een 
evenwichtige maatschappij. 

Dat is zowat, kort gezegd, het ver
trekpunt . Voor we tot een evenwichtige 
verhouding tussen beide taken komen, 

zal er zowel in de vrouw als in de 
maatschappij nog heelwat moeten 
veranderen. De ontmoeting moet op tal 
van vlakken verwezenlijkt worden : op 
sociaal gebied, in het beroep, op het 
terrein van kunst- en geestesleven en 
in de politiek. Op dit laatste gebied 
zou, volgens de publikatie, een reële 
hervorming noodzakelijk zijn om op 
dit terrein de vrouw als par tner en 
gelijke te kunnen aanvaarden. 

REVOLUTIE ? 

De problematiek wordt prangend 
geformuleerd Het nieuw ontworpen 
statuut is echter enkel voor de gehuw
de vrouw bedoeld. Het is een realisti
sche poging om de diskriminatie van 
de gehuwde vrouw op te heffen in het 
burgerlijk recht, in de uitoefening van 
de ouderlijke macht e.d. Tevens worden 

s t rukturen voorgesteld waar in de 
vrouw zich maatschappelijk dienstbaar 
kan maken of waardoor zij geholpen 
kan worden in de uitoefening van haar 
gezinstaak ten einde haar meer kansen 
te geven om zich als persoon te reali-
zeren. Men geeft suggesties inzake huis-
vestingbeleid en deelneming aan het 
sociaal-kulturele leven. 

Door dit alles kan een bazis gelegd 
worden voor sanering. Het geld dat 
hiervoor nodig is, moet gevonden wor
den. Maar de probleemstelling liet 
meer vermoeden. 

Wat ik in dit s t a tuu t 'mi s : het revo
lutionaire elan, nodig om de topstruk-
turen open te breken voor vrouwen. 
Men denkt de vrouwelijke ontplooiing 
binnen de huidige s t rukturen, zelfs af 
en toe binnen de vrouwenorganizat ies! 
Men ziet b.v. geen mogelijkheden om 
universitaire studies toegankelijk te 
maken voor gehuwde vrouwen, terwijl 
het tekort aan vrouwelijke akademici 
mede aan de bazis ligt van de huidige 
toestand. Men stelt geen eisen aan 
kabinetten, ministeries, parastatalen, 
kommissies en jury's allerhande. Denkt 
men werkelijk dat de vrouwelijke 
inbreng daar vanzelf zal komen ? 
« Het is een feit dat, wie macht en zeg
genschap verwierf, daarvan zeer zelden 
vrijwillig afstand doet. Dat de man 
weerstand biedt om de vrouw als vol
ledig gelijke te aanvaarden is een nor
maal verschijnsel» lezen wij op p. 12. 
Of zitten de vrouwenorganizaties zelf 
nog te veel vast aan hun rol van vrou
welijke dienstmaagd der manneli jke 
s t rukturen om ook hier spijkers met 
koppen te slaan ? De vrouwenorganiza
ties hebben al lang genoeg vertaal
dienst gespeeld van wat leeft onder de 
vrouwen ten behoeve van manneli jke 
politiekers uit welbepaalde parti jen en 
omgekeerd, of beoogt deze publikatie 
werkelijk m e e r ? Dat zal o.a. blijken 
uit de konsekwente houding van KAV 
ten opzichte van de politiekers die al 
dan niet bereid zijn «gelijke kansen» 
te scheppen. 

Nelly. 

'Ill 

Wie deze winter de bergen intrekt om te gaan skiën, is met deze 
Hij heet « Grenoble» en stamt kennelijk uit het tijdperk der 

ruimtevaartuigen. 

reuzebril « in ». 
renwagens en 

Een bekend modespecialist, ge
vraagd om een paar regels op te ge
ven waaraan een viouw moet vol
doen om er chik uit te zien, ant
woordde dat hij dat niet kon, omdat 
er geen regels bestaan die voor alle 
vi ouwen onder alle \)mstandigheden 
zouden gelden. Men is al tientallen 
jaren bezig met voorlichting in gespe-
cializeerde tijdschriften, er zijn ktir-
sussen, er zijn TV-kursussen voor 
vt ouwen en toch ergeren de mode
specialisten zich nog voortdurend 
over het grote aantal viouwen dat 
zich niet weet te kleden. Er is nog 
ontzettend veel kitsch in de mode, 
Doals er nog ontzettend veel kitsch in 
de al dan niet gekonsakreerde kunst 
aan de man (en de vrouw) wordt 
gebracht. 

Het kijken naar de viouwen, hoe 
ze gekleed lopen, is een nogal teleur
stellende bezigheid. Men heeft soms 
de indruk dat op iiikopen uitgaande 
viouwen net ontvlucht zijn uit een 
brandend huis en snel nog enkele 
kledingstukken hebben kunnen bij
een garen. Als het regent lopen ze 
met plastiekzakken op hoofd en man
tel en zien sommigen er als vormhze 
wandelende wezeiis uit. Men kan ook 
elegant in de regen lopen, al was het 
maar onder een sierlijk regen
schermpje, waarvan ze tegenwoordig 

SLORDie 

OF 

AANTREKKELIJK 
zulke heeilijke eksemplaren te koop 
bieden. Vele vrouwen denken ook dat 
ze thuis als slonzen kunnen rondlo
pen. Ondanks kinder- en mannenlast 
IS dat niet zoals het hoort en de ge
trouwde man wil net zo lief een 
pronte, aantrekkelijk geklede vrouw 
in de keuken of de eetkamer zien als 
hij van zijn werk thuiskomt. Het is 
absoluut niet nodig dat vrouwen on
verzorgd en slecht gekleed zijn en er 
kan altijd wel wat tijd van af, on
danks het vele werk, om met wat 
make-up en een fleurig dingetje er 
driemaal zeven uit te zien, of daar
omtrent. 

Neem nu bij voorbeeld de kleuren. 
Velen weten niet welke kleuren best 
bij hun figuur en hun eigen kleur-
image passen. Een van de meest inge-
woi telde wanbegrippen is dat een 
donkerharige vrouw iets wits of beige 
mvet dragen en een blonde vrouw 
iets donkers. Een goed opgemaakte 
vrouw kan alles dragen. Een rossige 
vrouw kan best een tweed van een 
aanverwante kleur verdragen, iemand 
met een min of meer flets gezicht 
moet niet bang zijn om neutrale kleu
ren te kiezen, ze zal er heus niet als 
een boe-vrouw bij staan. 

Men hoeft niet persé een zuiders 
uitzicht te hebben om met knab\)de, 
witte of roze jurken rond te lopen, 
dat mag wel, maar met een zwart en
semble zal men ook beeldig zijn. 
Een vrouw van grote gestalte zal met 
« omvallen » omdat ze een beige en
semble draagt en hoeft weikehjk met 
haar blonde haien niet altijd tn een 
donkere jurk te Iepen, 

Er zijn ook misverstanden in cte 
kombinatie van kleuren. Beige en 
bruin gaan wel goed samen, donker
blauw en wit ook, zivait en grijs zijn 
zelfs perfekt. Maar dat zijn alweer 
algemene vaststellingen. De vrouw 
moet <X)k haar eigen type in vedette 
kunnen stellen wanneer ze de kleur 
of de kleurenkombinatie van een en
semble kiest. 

Het is natuurlijk een kwestie van 
zien en van leren zien. Er is vooruit
gang maar er valt nog ontzettend veel 
te doen. Ook dat is me dunkt eman
cipatie. 
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> f H E D E N D A A G S E K U N S T " 
Het nieuwe seizoen in België's voornaamste kunsttempel, het brussels Paleis 

voor Schone Kunsten startte met een tentoonstelling «Hedendaagse Kunst in 

Kanada » en « Britse Gouaches ». Het is een ongelukkige start geworden al kan 

de leiding van het Paleis voor Schone Kunsten als verzachtende omstandigheid 

inroepen dat ze zelf niet wist wat ze over de vloer zou krijgen. En er is nu 

eenmaal het mekanisme van de planning in de kulturele uitwisselingen. Ook 

wie niet tegen vernieuwing is — en elke waarachtige esteet staat open voor ver

nieuwende krachten — zal echter getuigen dat veel groepstentoonstellingen, die 

tegenwoordig en bij voorkeur in de meest vooraanstaande kunstcentra plaats 

vinden, op een uitstalling van wansmaak, infantilisme, onkunde en provokatie 

van het schoonheidsgevoel neerkomen. Wat ons nu als hedendaagse kunst uit 

Kanada wordt opgedist komt daar grotendeels op neer. 

te werk gegaan. Graham Sutherland en 
Adrian Heath steken met kop en schou
der boven hun kollega's uit, met een 
schriftuur en een plastisch vermogen, 
die dadelijk het echte uit het onechte 
doen « ruiken ». 

Als ouverture dus geen meevaller. De 
huidige politiek van kulturele uitwis
seling lijdt te sterk onder 'n eenzijdige 

richting bij de selektie en de oriëntatie, 
er zijn op dit ogenblik nog andere kun
stenaars aan het werk, voor wie de offi
ciële deuren echter gesloten blijven. 
Blijkbaar ook in Kanada. 

Stellig zal de tentoonstelling « Schat
ten der Mexikaanse kunst», aangekon
digd tegen einde dezer maand ons meer 
autentieks bieden al zien we ook 
benieuwd uit naar «Amerikaanse nale
ven », geprogrammeerd voor november-
december. Na deze slechte start is het 
Paleis voor Schone Kunsten te Brussel 
ons inderdaad een revanche schuldig. 

De kanadese beeldende kunsten zijn 
van in hun oorsprong eng verbonden 
geweest met die van Frankrijk. Het 
heeft weinig zin hierover uit te wijden 
al heeft het wel zijn belang omdat we 
aan de hand van de huidige tentoon
stelling te Brussel de toenemende 
invloed van de Verenigde Staten op 
Kanada kunnen zien. Dat is niet ver
wonderlijk omdat met het stijgen van 
de ekonomische Invloed vaak de rest 
volgt en het mag dan al zijn dat het 
vraagstuk van de kanadese volksge-
meenschappen s t e r k e spanningen 
oproept en met name de franse Kana-
dezen uitdrukkelijker dan ooit hun 
franse afkomst en hun geestelijke ver
wantschap met Frankrijk onderlijnen, 
men ontkomt de indruk niet van een 
toenemende US-druk op Kanada, ook op 
het vlak der beeldende kunsten. Dat 
blijkt vooral uit de pop-art-ingrediën-
ten van deze expozitie zoals bvb. van 
een Joyce Wieland, wiens maaksels in 
kleurenreproduktie fleuriger voorko
men dan in werkelijkheid. Dat we 
tijdens ons bezoek, verdiept in de kata-
logus, tegen een aan een draad van het 
plafond bengelend «kunstvoorwerp» 
aanliepen, zodat het begon te «mobi-
leren» zal te wijten zijn aan het feit, 
dat gewoonlijk «kunstvoorwerpen» 
niet zo laag tegen de grond hangen. 
Men is trouwens zo fijngevoelig(!) 
geweest deze kaki-zak, betiteld «Zak 
inhoudend het kussensloop van de 
artiest» (sic!) niet in de katalogus te 
reproduceren. 

Onze blik glijdt langsheen andere 
« kunstvoorwerpen » zoals de vier fazen 
van het leegdrinken van een kop kof
fie, het voorbijvaren van een passa-
giersboot, de « metamorf ozes» van een 
gaande vrouw, het « schilderij» in zijn 
«filmische funktie» (omlijst door een 
schreeuwlelijk roze rubberzak) en der
gelijke meer. Waarom van deze onder
werpen geen kleurenfilm gedraaid, het 

MOMENTOPNAME 

4MER1KAANSE 

GRAV EERKUNST 

In de Koninklijke Biblioteek 
(Brussel, Keizerslaan 2) werd het 
nieuw tentoonstellingsseizoen ingezet 
met « amerikaanse avant-garde gra-
veerkunst >• Alleen de nieuwste ten
densen komeri aan bod. De budste 
prenten zijn slechts vijf jaar oud. Het 
betreft weik van Robert Rauschen-
berg, Jim Dine, Louise Nevelson, Lee 
Bontecou, Jasper Johns en R.B. Kitaj. 
We leiden er uit af dat de ameri
kaanse schilders en beeldhouwers zich 
meer en meer toeleggen op de gra
fiek, vooral op de lithografie, de diep
druk en in mindere mate op de zeef
druk. Alen kan er dus werkelijk het 
meest recente zien van wat er in de 
Verenigde Staten werd gekreëerd op 
gebied van ideeën, voimen, kleuren, 
graveer- en druktechnieken. T\)t 26 
oktober. 

rezultaat zou zoveel beter zijn! De rest 
zijn aluminiumtoepassingen, kleurente-
genstellingen en experimenten in het 
oproepen van beweging, glasskulptuur, 
kortom allemaal vormen van toegepas
te kunst die én niet meer nieuw zijn 
én met de beste wil van de wereld niet 
tipisch kanadees zijn. Men kan daar nu 
nog zoveel technische namen aan geven 
als men wil zoals «hard edge», «des-
tructibles», lirisch oi realistisch 
abstrakt, het is in zijn geheel een uit
stalling van wansmaak en vaak ook 
nauwelijks gekamoefleerde onkunde. 
Moet inderdaad «hedendaags» dan 
persé sinoniem worden van gebrek aan 
technische kennis, aan finishing touch, 
aan elementaire smaak ? We kennen 
pop-artwerken van eigen vlaamse en 
vreemde kunstenaars die wel getuigen 
voor de materialenkennis van hun 
makers, voor hun ^oede smaak, voor 
hun zin voor afwerking, volledigheid 
als men wil. Wat we hier van kanadese 
zijde te zien kregen is meestal (altans 
in dit genre) slecht amateurisme. Ook 
de zuiver schilderkundige bijdrage 
breekt geen potten. 

De simultaantentoonstelling «Britse 
Gouaches» w.o. ook gewassen tekenin
gen en olie op papier, is evenmin zo dat 
men er bij gaat juichen. Wie met in 
zijn achterhoofd de herinnering aan de 
britse waterverf- en gouachetraditie 
deze expozitie binnenwandelt mag 
direkt zijn hooggestemde verwachtin
gen matigen, al is het dan niet zo gor
tig als bij sommige Kanadezen. De sub
tiele toets, vroeger zo kenschetsend 
voor de britse akwarellisten is hier bij 
de meeste deelnemers zoek, deze bla
den ademen niet,~ het is soms alsof er 
met stopverf in plaats van waterverf is 

Een u Cl k van de vlaamse meester Rogier van der Weyden «Madonna en kind» 
in hel madnleense Prado werd door een maniak beschadigd (zie cirkel) Hij 
beschadigde ook nog vier andere doeken. Over het waarom van dergelijke van-
dalenstreken verschenen heel wat psichologische beschouwingen. Gelukkig is de 
restauratietechniek zo ontwikkeld dat er binnen enkele maanden niets meer zal 

te bespeuren zijn van deze « a-estetische agressie ». 

TONEEL TE BRUSSEL 

Anton Tsjechov, de russische sim-
bolische realist van het einde dei vo
rige eeuw, kent een algemene opbloei 
van zijn werken : novellen en toneel
stukken, die men zowat overal op
nieuw schijnt te ontdekken. 

Hij IS een der laatste van de xKior-
revolutionaire auteurs van betekenis, 
die de russische bourgeoisie van het 
platteland uittekende in haar onbe
grip van het leven, haar overgevoelig
heid en haar gebrek aan energie en 
wer kelijkheidszin. 

Zijn werken, opgebouiud met een
voudige middelen, bezitten alle een 
ondergrond van melancholie, door
weven met subtiele spot. Zijn perso
nages leven als tn een waas, met 
slechts af en toe een korte opflakke
ring, een botsing die dan bijgelegd 
wordt om verder een futloos leven 

te leiden in een weemoedig berusten, 
zowel de ouderen als de jongeren " 
zij geven een komische indruk, juist 
omdat zij zo treurig zijn Zoals Tsje
chov zélf zegt : « de ontgoocheling ;s 
bij hen een tweede natuur gcwt»-
deri » 

Als handeling gebeurt er met veel 
in zijn ton-eh, erken, die vele ken
merken vuil -ijii novellen hebben. 
Zijn « Oom Wan je » (« enkele scè
nes uu het leven te lande ») ts hier
van een tipisch t/oorbeeld . een ele
gie met humoi. Alia is er wrang en 
saiknslisi II III een scherpe ontleding 
tan het nutteloze bestaan van de 
kleine, mets doende, zirh vervelende 
middenstand Als oom Wanja op zijn 
sihoonbioeder schiet, hem mist en 
zichzelf beschimpt, bewijst Tsjechow 
dat hij een groot humorist is, geen 
dramaturg, een humorist die doel la
chen en door dit lachen de pijn, ver-
ooizaakl door de ivan/toop om het 
mislukken, een biezondere kracht bij

zet. De tu'eede grote figuur in dit 
werk, de arts Astrof, (m zijn werken 
laat hij, die zelf geneeskunde gestu
deerd heeft, geregeld een dokter op
treden) geeft hem de gelegenheid de 
andere personages als patiënten te be
handelen en hun doen en laten met 
juistheid te belichten een diagnoze 
die met mot aal geen rekening houdt. 

Het Brussels Kameilkjneel is tans 
een privé-beroepigezelschap en ^komt 
als jongste de rij vervoegen van hen 
die zich inzetten om elk op hun wij
ze de invloed te bepalen die het to
neel op de gemeenschap zal hebben >. 

De opvoering van « Oom Wanja » 
heeft weer bewezen — als dit nog 
mocht nodig zijn — dat de inzet to
taal is, zodat we hopen dal de brovg-
de invloed met zal uilbltjver, het 
was een avond van kunstgenot waar
in Tsjechov op verantwoorde manier 
werd gediend. Onder de regie van 
LoLi De Vel treden op : de dames Ni
cole Detvaux. Mia Van Roy, Lta Lee 
en Annelies Vaes en de heren Rik 
Haesen, Johan Van der Bracht (die 
met een juist begrip van ^pel en hu
mor de enige figuur van Wanja pas
send naar voren brengt) en Raymond 
Bossaerts. 

IV. 
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WAAR DE SCHELDE BLEEF STILLE STAAN 
Hel voorstel om Anlwerpen met Rotterdam te verbinden dooi een pijpleiding 

heeft al heel wat slof doen opwaaien. De Volksunie heeft trouwens terzake stelling 

genomen en aangedrongen om naar een oplossing te zoeken die voor Vlaanderen de 

gunstigste is. 

Inmiddels werd de oplossing van de uitbouw der haven van Zeebrugge — e?? de 

verbinding met Antwerpen door een pijpleiding of een diepzeekanaal — meer en 

meer beklemtoond en vooropgesteld. Minister De Saeger kondigde de uitbouw der 

haven van Zeebrugge aan. Het plan voor een eiland-haven voor Zeebrugge kivam 

eveneens terug in de belangstelling, nu blijkt dat de duitse industrie er zich voor 

interesseert. 

Volgens de jongste berirlilen 7ou rle iicn. Het verzet legen dit pi;in groeit 
beslissing voor de pijpleiding naar Rot- echter en de aktie \oor /eebru^ge blijkt 
tcrdam binnenkort vallen; misschien is ook van sindikalc zijde belajigstelling 
ze reeds gevallen als deze lijnen verschij- en steun ic genieten : liet A.CA . lirugg*; 

b r e d e rO 
Einde vorige maand was het 350 jaar geleden dat Bredero op 33-jarige leef

tijd overleed. Iedereen kent minstens een regel van deze toneel- en 

boertenschrijver uit de 15e-16e eeuw, het vaak gebruikte « het aan verceeren » 

Bredero was een vruchtbaar schrijver van balladen en van liefdesgedichten, 

een aspekt van zijn werk dat minder bekend is, waar men doorgaans over Bre

dero spreekt als over de auteur van de « Spaanse Brabander » (best gekend in 

Vlaanderen) de « Klucht van de Koe » en de « Klucht van de molenaar ». 

Er bestaat wel een zeker siilogisme 
tussen leven en opvattingen van Bre
dero, de schrijver en Adriaan Brouwer, 
de schilder, die eveneens bij voorkeur 
het volksleven beschreef in zijn kleine 
schilderijen, die destijds de bewonde
ring gaande maakten van niemand min
der dan Rubens. En tot op heden van 
Rubens niet alleen. Ook Brouwer leef
de maar kort (hij overleed aan de ver-
wondintren die hij tijdens een herberg-

twist — een vaak weerkerena tema in 
zijn oeuvre — opliep). Breder j had 
dezelfde belangstellingsfeer en al was 
hij dan schrijver van minnegedichten 
in zijn toneeloeuvre komen heel wat 
redetwisten voor. Maar als scheppend 
kunstenaar bereikt hij zeker niet het 
peil van hem, die men wel eens zijn 
zusterziel heeft genoemd. 

Het is het volkse, rumoerige leven 
van zijn tijd dat hij in zijn werk 

deed een oproep om over de partijen 
heen tot een eenheidsfroiit te komen in 
de aktie. 

De kwestie van de eiland-haveu, die 
van hel zeekanaal Zeebrugge-Antwerpen, 
die van de verleg-ging der Sthelde-vaar-
geul ; het zijn allemaal kwesties waiirin 
het technische en financiële aspekt een 
bél-angtijke rol speelt. Of zou moeten 
spelen. Want er is ook een politieke kant 
aan de zaak, en het is hier dat wij als 
Vlamingen een oog in 't zeil moeten 
liouden. Niet het belang van enkele pe-
tro chemische bedrijven alléén — met 
hun zetel te Brussel ot elders - mag 
doorslaggevend zijn. maar wél de toe
komst van onze havejis en daarmee van 
heel het vlaamse land. De/e toekomst 
is echter niet gediend met een konkur-
rentie-sirijd tussen de ene haven en de 
anylere wél door een koördinatie van 
beider nKjgelijkheden. 

In dit verban<l is het nuttig, alle ar 
gunienten te aanhoren, alle klokjes te 
horen luiden. Wij mogen ons bij deze 
argumentatie niet laten leiden door par 
tikularisiiie en ajjriorisme : wij staan 
voor een toekomst waarin de havens niet 
meer tot één stad nullen beperkt blijven, 
maar een hele zone, een hele streek zelfs, 
zullen benutten. Wij zien dit nu reeds 
gebeuren met Rotterdam dat zich meer 
en meer naar de zee toe uitbreidt. 

Met betrekking tot het gesieJdt pro
bleem heelt een werkgroep, bestaande 
uit technici, een lijvige studie .samenge 
sield waarbij het probleem der Schelde, 
dat van Zeebrugge en het diepzeekanaal, 
en in tiet algemeen dat der havens wordt 
beschouwd van alle zijden, en de argu
mentatie gewikt en gewogen wordt. De 
zeehavens zijn de trekpaarden der belgi-
sche ekonomie : of zij de <i vaak ont
hutsend uiteenlopende » dominanten in 
een onzer voornaamste problemen zullen 
blijven, zal afhangen van het perspek 
tief waarin onze regeerders onze toe
komst durven zien. In ieder geval mag 
die toekomst niet bepaald worden door 
kortzichtigheid en door een politieke ot 
financiële koehandel, die ons tijdelijk 
profijt brengt, maar die de toekomst van 
de sociaal-ekonomische eenheid die de 
Scheldestreek is. op lansrere termijn be
dreigt 

Wij hopen ctai al wie hel probleem 
interesseert, en al wie er iets mee te ma
ken heeft, dit boek zal lezen en er de 
konkhizies uit trekken. 

" Waar de Schelde bleef stille staan.. » 
RA-werkgroep. DGB-pocket. ]. Sonne-
ville, Brugge. 

registreerde, de barokke brutali tei t van 
het volk in de Nederlanden, zoals men 
het uiteraard niet kan horen in de kerk 
of op deftige vergaderingen Deze her
denking zal zeker niet tot gevolg heb
ben dat de belangstelling nu voor Bre
dero zal stijgen en hijzelf zou waar
schijnlijk de eerste zijn om als repliek 
op deze vaststelling zijn lijfspreuk 
« ' t can verceeren» nog eens te cite
ren. De beste herdenking is dan nog 
altijd het opvoeren van enkele werken 
w.o. de « Klucht van de Molenaar ». 

Nu zou men spreken van rijmelarij of 
karamellenverzen, in Bredero's tijd 
vond men dat l i teratuur al waren er 
fijner besnaarde en zich eleganter 
uitende dienaars van de literaire muze. 
Bredero kon bepaalde sterk menselijke 
gevoelens niet sublimeren en bleef te 
zinnelijk in zijn liefdepoëzie. Hij was 
te zeer kind van zijn tijd om te beantr 
woorden aan algemener normen, die 
ook het puriteinse Holland zou stellen, 
waar dit zelfde Holland t rouwens ook 
de neus optrok voof zekere ui tspraken 
van Vader Cats. Toch leeft in Bredero's 
werk een zekere volkse oorspronkelijk
heid, die in deze eenvoudige doch kom-
plekse na tuur een vertolker vond. 

75 JAAR K.V.0. 

Op 3 oktober viert de Koninklijke 
Vlaamse Opera zijn 75ste verjaardag. 
Te dier gelegenheid werden niet al
leen gulden cijfers aangebracht op de 
deuren van het gebouw, maar werd 
een -uitstekende traditi€ vcArrtgezet, 
nl. de kreatie van eigen vlaanis werk. 

Hel was inderdaad Veremans' ope
ra « Lanceloot en Sanderien » die het 
Sóste speeljanr van de K.V.O. inzette, 
als iveretdkreatie. Het werk is zvelis-
waar misschien onevemvichtig te noe
men, zoals de meeste opera's ; goede 
en soms zelfs prachtige muziek bij 
een banale tekst. Het libretto van de 
hand van feris Di^ls werd inderdnad 
algemeen ais een mislukking be-
schouwd. Gemaakt naar het middel
eeuwse abele spel van dezelfde naam 
mis de'opera vertoont het een verou
derde sentimentele stijl, die ons moei
lijk kan aanspreken. De regie m han
den van An.\m Fan de Velde kende 
iioogtepunten (de koorgroepen, de 
slotscène) en laagtepunten (de on-
verstaanbaaiheid van de tekst in de 
eerste bedrijven hv i 

MUZIEK
LEVEN 

Kortom, tiet is werkelijk Veremans 
die met zijn verfijnde orkestratie het 
stuk redt. In zijn eigen stijl, die men 
misschien geringschattend 19de-eeuws 
zou kunnen noemen. Maar heeft dat 
eigenlijk belang? Wie een nieuwe 
Veremans verwachtte, komt bedrogen 
uit, wie echter muziek wil genieten 
zonder meer, kan zeker zijn hart op
halen. En voor at wie iets ajweet van 
het harde, zware en langdurige werk 
dat met het schrijven van dergelijke 
komjAizitie gepaard gaat, mag het een 
u'ouder helen dat Renaat Veremans, 
zelf bijna 75, deze titanenarbeid tot 
een goed einde bracht. 

Het waarlijk overdonderende suk-
ses van de première laat het beste 
verhopen voor de toekomst van uLan-
celol en Sanderien ». 

BELANGRIJK 

NIEUW INITIATIEF 

WIJ wensen de aandacht van onze 
muziekiiefhebbende lezers deze week 
zeer speciaal te vestigen op de « Luis
ter van de muziek in Vlaanderen T>, 
hel projekt van de Kultuurraad voor 
Vlaanderen, die reeds 6 jaar met 
4 Openbaar Kuntsbezit > de beelden
de kunsten een onschatbare dienst be
wijst. 

Samen mei de BRI en met de 
steun van de Kredietbank, wil de 
KRV vier langspeelplaten per jaar 
legen lage prijs op de markt bren
gen, aangeboden in een hoes en aan
gevuld met geïllustreerd kommen
laar. 

De eerste vier platen hebben be
trekking op resp. « De Kapelmeesters 
van de St. Michielskatedraal », de mu
ziek uit 19de en 20ste eeuw, muziek 
VOO) hout- en koperblazers en ten
slotte < / Fiamminghi in Europa ». 
Een groots opgevat panorama der 
vlaamse muziek dus, dat door de ra
dio en door de TV zal geprogram
meerd worden met verklarende kom-
mentaar. 

De eerste plaat wvrdt begin 1969 
uitgebracht, maar tot 1 oktober 1968 
geldt de speciale lanceerffrijs van 
slechts 500 fr.. voor de vier platen sa
men, met opbergband. Dit bedrag 
kan gestort worden op postrekening 
1419.29 van de Kultuurraad voor 
Vlaanderen, Jan Van Rijswijcklaan 
28, Antwerpen. Op dat adres kunnen 
ook alle inlichtingen bekomen wor
den. 

Wacht dan ook niet langer om de
ze buitenkans te grijpen. 

STEF. 
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LA BELLE ET LA BETE 

Maandagavond de onvergete
lijke speelfilm waarmee de vijf 
jaar geleden overleden Jean 
Cocteau de wereld verbaasde. 

Het verhaal is dat van een 
sprookje; een zakenman ge
raakt op een stormachtige 
avond verdwaald in een ge
heimzinnig domein waar een 
monster woont. Het monster 
heeft de gestalte van een mens 
en houdt de zakenman gevan
gen totdat deze belooft één van 
zijn dochters in zijn plaats 
naar het domein te sturen. De 
dochter (la Belle) wordt op het 
kasteel van la Béte met alle 
mogelijke weelde omringd. 
Wanneer ze zich voor korte 
tijd moet verwijderen om haar 
zieke vader te bezoeken, word* 
het monster ziek en kwiji t 
weg van verdriet. Maar la Bel 
Ie keert terug en wanneer 5 
zich liefdevol begrijpend tooi t 
voor het verdriet van het mon
ster, verandert dit in een 
sprookjesprins die haar mee
neemt naar zijn rijk... 

Maandag 7 oktober om 
20.25 u. (Brussel Ned ) 

DE MOORD 
OP WALTER RATHENAU 

Op 24 juni 1922 werd ïn Ber
lijn de toenmalige rijksminis-
ter van buitenlandse zaken 
iSi^alter Rathenau door rechts-
radikale elementen vermoord, 
In deze speldokumentaire wor
den feiten en achtergronden 
rond deze politieke moord ge
schetst aan de hand van histo
rische dokumenten en getuige
nissen van leeftijdsgenoten van 
Rathenau. Met het verdwijnen 
van deze joodse politikus, let
terkundige en grootindustrieel 
verloor de republiek van Wei-
mar étn van haar meest be
kwame figuren. 

Vrijdag 11 oktober om 
20 25 u. (Brussel Ned) 

TOKIO OYMPIADE 
Om ons ïn de stemming te 

brengen van de Ohmpische 
Spelen die volgende zaterdag 
in Mexico City beginnen, dit 
meesterwerk dat de Japanner 
Kon Ichikawa maakte over de 

Vlaamse T. V. 
Zaterdag S-10-68 
16 00 tot 18 00 t Volksuniversiteit — 
18 50 : Zandmonnetje — 18 55 : Huck 
Finn 29 afi. : The mogic Shilleogli — 
19 20 : Autorama — 19 50 : Franse 
taalwenken — 19 52 : Zoeklicfit — 
19 57 ; Mededelingen — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : 100 000 of niets Spel-
brogramma van Nest Jansen — 21 40 : 
lytio — 22 10 : Geheime opdracht. 25e 
afl . : De moordenaar — 23 00 ; TV-
nieuws 

Zondag 6-10-68 
J I 00 tot 11 40 : Eucharistieviering, In 
openlucht te Wieze — 14 00 : Voor boer 
en tuinder — 14 30 : De gordel van 
slangeleer : De tempel van Limbasi — 
14 45 : Tokio Olympiade De beroemde 
Japanse film van Kon Ichikawa over do 
Olympische Spelen van Tokio 1964 — 
16 35 : Afwisselend : Wielrennen, Parijs-
Tours - Sportuitslagen — 17 15 : Inter
nationale muziekwedstrijd et Nicolai Mal-
ko » voor jonge dirigenten — 18 15 : 
Klem, klein kleutertje — 18 35 ; Sport-
reportoge — 19 05 : Daktari : De In
dringers — 19 55 ! Mededelingen — 
2 000 : TV-nieuws — 20 15 : Sportweek
end — 20 40 ; De lustige weduwe — 
22 25 : TV~nieuws 

Maandag 7-10-68 
14 05 tot 15 10 : Schooltelevisie 
18 30 : Guten Tag Duitse les — 18 55 : 
Zandmannetje — 19 00 : Zorro : Af
spraak bij zonsondergang — 19 25 ; 
Jonger dan je denkt — 19 50 ; Hier 
spreekt men Nederlands — 19 55 : De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Speelfilm : De schone en het 
monster, van Jean Cocteau met Jean 
Marais en Josette Day — 22 00 ! Gost-
programma De Socialistisch* gedachte 
— 22 30 i TV-WMuws. 

« Tokio Olympiade » de beroemde Japanse -film van Kon Ichikawa over de Olympiade 1964. 
Brussel Ned., 6 oktober. 

Olympiade te Tokio in 1964. De 
film werd gedraaid aan de 
hand van een op voorhand op
gemaakt scenario, met meer 
dan honderd kamera's die sa
men zeventig uren film produ
ceerden, Ichikawa heeft daaruit 
een dokument samengesteld 
dat in een bijna geniale kom-
binatie het eigenlijke sportge
beuren en de menselijke bewo
genheid er achter weergeeft. 

De film werd bekroond met 
de grote prijs van de interna
tionale filmkritiek op het fes
tival te Cannes in 1965. Hij be
haalde ook de prijs van de 
beste film voor de jeugd 

Zondag 6 oktober om 14 45 u. 
(Brussel Ned) 

DE LUSTIGE WEDUWE 
Overgenomen van de Oosten

rijkse televizie, kan u zondag
avond kijken en luisteren naar 
een der meest pittige operetten 
van grootmeester in het vak 
Franz Lehar : De lustige We
duwe, zoals ze werd geprezen-

Dlnsdag 8-10-68 
14 05 tot 15 00 : Schooltelevisie — 
18 25 : Schooltelevisie — 18 55 • Zond-
mannetje — 19 00 • Tienerklanken : 
Kostivol 1968 — 19 25 • Alledag • Ma
gazine voor het gezin — 19 50 : Franse 
taalwenken — 19 52 : Zoeklicht — 
19 57 : Mededelingen — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : De vuurproef, toneel
stuk door Arthur Miller — 22 05 : Ver-
Beet niet te lezen — 22 40 : TV-nieuws. 

teerd op de Bregenzer Fest-
spiele 1968. 

Lehar heeft met De lustige 
Weduwe bewezen dat hij als 
geen ander zich met zwier en 
allure kon bewegen in de popu
laire melodieënwereld, zonder 
daarbij in het vulgaire te ver
vallen. 

Zondag 6 oktober om 20.40 u. 
(Brussel Ned.) 

« DE VUURPROEF» 
VAN ARTHUR MILLER 

In 1954 doet de bekende 
amerikaanse auteur Arthur 
Miller, ex-echtgenoot van de 
inmiddels overleden filmaktri-
ce Marilyn Monroe, een scher
pe aanval op het McCarthys-
me. Deze beweging, zo ge
noemd naar senator Joseph 
McCarthy, voorzitter van de 
kommissie van onderzoek naar 
on-amerikaanse aktiviteiten, is 
werkzaam sedert 1952 en wil 
elke vorm van kommunisme 
bestrijden. Vanzelfsprekend 
blijft Arthur Miller, sociaal 
links georiënteerd, niet buiten 
schot; in 1956 wordt hij voor 

de kommissie gedaagd Eén 
van de redenen daarvan is zijn 
stuk The Crucible of De vuur
proef, in 1953 op Broadway op
gevoerd. Hierin lanceert hij 
een indirekte aanval op het 
fanatieke McCathysme Voor 
Miller is dit een uitmg van de 
onverdraagzaamheid van de 
maatschappij tegenover hen 
die weigeren reaktionair en 
konformistisch te denken Te
gen hen ontketent de maat
schappij een ware heksenjacht, 
een verschijnsel dat zich ook 
in het verleden steeds weer 
heeft voorgedaan en ook in de 
toekomst de mensen wel niet 
bespaard zal blijven. Nochtans, 
meent Miller, is het de plicht 
van de individuele mens om 
zijn geestelijke vrijheid te 
handhaven tegenover de ge
meenschap die hem het recht 
hierop wil ontzeggen. Deze 
« vuurproef », dit voltooien van 
eigen menselijkheid is het 
enige wat de maatschappij kan 
behouden voor verstarring en 
haar kan vernieuwen. 

tfitgangspunt voor het stuk 
waren de heksenvervolgingen 
en heksenprocessen te Salem, 
op het einde van de 17de eeuw. 

Woensdag 9-10-68 

Het scenario plaatst 
hipokriete, korrupte geme^^ 
schap van gelovigen tegenov^ 
het slachtoffer John ProctcS^i 
Deze laatste ïs wel geen reV<^ 
lutionair, maar door zijn ge» 
zond verstand en non-konfo»» 
misme torenhoog verheven bo
ven de benepen denkwereld 
van Salem. Wat betekent de 
heksenjacht voor deze mensent 
Niet enkel fe het een krampi^ 
achtige reaktie tot behoud van 
de bestaande orde, maar oolf 
een prachtige gelegenheid om 
lang opgekropte gevoelens van 
haat, machtswellust en wraafi 
eindelijk te bevredigen. Naast 
een onderdrukking was het 
tenslotte ook een openbare 
= -huldbekentenis voor iede3*« 
( m, en dat onder de dekmatt-
1 1 van beschuldigingen tegen 
d; slachtoffers. Een produktie 
V m de AVRO. 

Dinsdag 8 oktober om 20.25 u. 
(Brussel Ned) 

GRAMMOFOONBALLET 
In deze uitzending van de 

tsjechische televizie — CST 
gaat u kennis maken met een 
nieuw en origineel experi
ment om muziek met beelden 
weer te geven. Eén en ander 
wordt trouwens al door de titel 
gesuggereerd Men zou het ech- ~ 
ter ook een televiziefilm-kolla-
ge kunnen noemen, waarvan 
grammofoon en dans de hoofd
elementen zijn Het artistieke 
simbool van de film is de cir
kel, de vereenvoudigde vorm 
van een grammofoonballet, ter
wijl het motief van de prent 
de muziek is die de beweging 
inspireert. Het geheel wordt 
prettig aan elkaar gelijmd met 
veel zin voor humor en frisse, 
originele beelden Hier en daar 
zal u een oude evergreen ont
dekken die op een totaal nieu
we, weinig konventionele wijze 
wordt weergegeven De muziek 
werd geschreven door Jiri Ma-
lasek en Jiri Bazant, beiden 
bekende tsjechische komponis-
ten van film-, televizie- en tea-
termuziek. De dirigent is Karel 
Krautgartner. De choreografie 
wordt verzorgd door het Pra-
ha-ballet onder leiding van 
Lubos Ogoun. Regie : Evald 
Schorm. Met dit programma 
behaalde de tsjechische televi
zie dit jaar de prijs van de 
beste televiziefilm 

Vrijdag 11 oktober om 
21.40 u. (Brussel Ned.) 

17 00 : Tip-top Jeugdtelevisie met Bob 
Davidse — 18 00 : Schoolt levisie — 
18 55 : Zandmannetje — 19 00 : Wereld 
ronder grenzen Internationaal jeugdma-
gazine — 19 30 : Horizon Magazine 
over wetenschap en techniek — 19 50 : 
Hier spreekt men Nederlands — 19 55 : 
De Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : TV-Ganzespel — 21 00 : Pano
rama Het vrije woord : Het Willems
fonds — 22 40 • TV-nieuws 

Donderdag 10-10-68 
14 05 tot 15 10 : Schooltelevisie — 
18 30 : Guten Tag — 18 55 : Zandman
netje — 19 00 : Tienerklanken Censuur 
— 19 35 : Politieke tribune : de Partil 
voor Vrijheid en Vooruitgang — 19 50 : 
Franse taalwenken — 19 52 • Zoeklicht 
— 19 57 r Mededelingen — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : Duister aantal 3e en 
laatste deel — 20 50 : Goud, zilver en 
brons — 21 30 ; Volksconcert (t Concer
to voor 4 hoorns » van Robert Schu
mann — 21 55 • Première — 22 30 : 
TV-nieuws 

Vrijdag 11-10-68 
14 05 tot 16 00 • Schooltelevisie — 
17 55 : Schooltelevisie — 18 55 : Zond-
mannetje — 19 00 : Luceot, katholiek-
godsdienstige uitzending . ^ 19 30 : Ziet 
u er wat In ? — 19 50 ; Hier spreekt 
men Nederlands — 19 55 : De Weerman 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : De 
zaak Walther Rathenau Een verfilmd 
tv-sple van Franz Peter Wirth — 21 40 
Grammofoonballet Tsjechische 
met het ballet « Praha » — 
TV-nieuws — 22 15 tot 22 55 

fantasie 
22 10 : 

Medfum. 

« Grammafoonballet» tsjechische balletfantazie; prijs voor de beste T.V.-film op de Mifed 
1968. Brussel Ned. 11 oktober. 
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KINDERAZIE 

De merkwaardige voorzitter 
van het olimpisch komitee, 
Brundage, heeft voor de zoveel
ste keer « kweddelen » gehad. 
Deze keer met :de zwarte ame-
rikaanse atleten. Men herin
ner t zich dat die mannen eerst 
dreigden de spelen te zullen 
boykotten, maar daarvan afza
gen. In de plaats daarvan zou
den ze op een of andere ma
nier herrie schoppen. Brunda
ge heeft nu ergens verklaard 
dat hij om het even wie van 
zijn -neus zou maken, eruit zou 
schoppen En de zwartjes voel
den zich door die uit latins ge-
vizeerd. Zij eisten prompt het 
ontslag van Brundagp 

Zoals het gewoonlijk gaat 
heeft de voorzitter nog eens 
duidelijk geëksplikeerd wat hij 
eigenlijk feitelijk wou zeggen, 
en dat de zwarten hem ver
keerd verstaan hadden. En om 
meer « hambras » te vermijden 
hebben die het dan maar « zo » 
ge'aten pn hun eis tot ont.siag 
ingetrokken 

Be.a:int dat nu allemaal niet 
op -^''hte kinderazie te lijken ? 

ACH't:jMJKE JO fiENEN 
In «•LP': Soorts Kwam een 

lerer .blöiren aan de gilee van 
Ja nuf'? Le"öo imdat hi^ ae-en 
koersen voor l<inderen onder 
de vijftien 'an' meer mag in
richten hi' Mpt njpt na erop te 
w 'zen welke zware gevolgen 
daï zal hebben voor de belgi-
sche wielersport. Immers als 
de belgische koereurs maar 
eerst op 15-jarige leeftijd hun 
stiel mogen gaan leren, welke 
achterstand hebben zij dan 
niet tegenover de buitenlan
ders die op dat ogenblik al veel 

stielervaring opdeden ? Ach
terstand die ze nooit meer 
gaan inhalen en die sommigen 
onder hen, misschien echte 
kampioenen in de dop, moge
lijk zo zal ontmoedigen dat zij 
de velo maar stillekens aan de 
haak (laten) hangen. Wat een 
verlies voor de belze sport, 
nespa ? 

De meneer in kwestie pleit 
dus voor de oprichting van een 
kategorie «miniemen», zoals 
daf o'-'k in andere sporllakken 
bestaat. 

Terloops gezegd, Jacques Le-
coq heeft het voorstel van 
mijnheer properkens afgewim
peld. Goed. 

DUBBELE KOMPETITIE 
De basketbalkompetitie is 

ook in zwier. De eerste uitsla
gen zijn gekend en ze beant
woorden zowat aan de ver
wachtingen. 

Dit iaar wordt er ook geëx
perimenteerd, in die zin dat de 

« Het ballet van de twintigste eeuw », ditmaal met in de hoofd
rol de benen van Ballard, Van Herp en Verleysen tijdens de 

wedstrijd Mechelen-Union St Gillis. 

gewone kompetite nog een lan
ge staart krijgt. Na de norma
le 22 wedstrijden (12 ploegen 
uit en thuis tegen elkaar) , zul
len de zes best gerangschikte 
ploegen een tweede ronde van 
tien wedstrijden spelen om 
uit te maken of de kampioen 
uit de eerste ronde wel de wafe 
broeder is. Wat dat zal geven ? 
Afwachten. Dit lijkt ons — en 
anderen — toch wel een na
deel : de 22 wedstrijden waar
aan alle ploegen deelnemen 
moeten binnen een korte tijd
spanne afgelapt worden, tus
sen 27 september en 25 decem
ber namelijk. Dit kan van de 
meeste spelers zo'n zware in
spanning vergen dat hun pres
taties, en dus ook het spelpeil 
in het algemeen, er wel eens 
zou kunnen onder lijden. 

B.B. 
Het betreft hier niet ons 

aller Brigitte, maar het Bel
gisch basket. Voor zover dit 
nog bestaat tenminste. 

Tot vóór enkele jaren speel
den onze grote klubs nog met 
eigen spelers, en kon men 
inderdaad over een echt bel-
gisch basket spreken. Dat 
t rouwens goed op weg was om 
het op de europese waarde
schaal gemeten, ver te schop
pen 

Dan is de periode van de 
« bui tenlanders » aangebroken, 
die hoe langer hoe meer het 
schoon weer — en de onkosten 
— van de klubs gingen maken. 
Zij hebben de kompetitie meer 
genivelleerd, dus spannender 
gemaakt. Zij hebben het spel
peil opgevoerd. En zij hebben 
de doorbraak van 'eigen jonge 
spelers belemmerd. Dat is goed 
merkbaar in de nationale 
ploeg, waarin ui teraard geen 
vreemde spelers mogen aantre
den, en waarin ook weinig of 
geen eigen jong talent naar 
voren treedt. Wij vinden het 
spijtig dat men in die mate 
beroep doet op buitenlanders. 
En we pleiten dus voor wat 

minder pretentieus, wat min
der kostelijk, en wat meer 
« b e l g i s c h » (en dat in 
«WIJ»...) basket. 

SANEREN 
De duitse bokskampioen 

Jupp Elze is op 18 juni van dit 
jaar, na een wedstri jd tegen de 
Italiaan Carlos Duran, over
leden. 

Door het bevoegd medisch 
insti tuut te Keulen is nu pas 
bekend gemaakt dat Jupp Elze 
zonder enige twijfel s t imule
rende middelen had gebruikt . 
We zullen nu natuurl i jk niet 
gaan beweren dat doping kort 
en goed de oorzaak was van 
het overlijden van deze jonge 
man. Ook zonder doping is dat 
in de bokssport best mogelijk. 
De cijfers liegen er niet om. 

Toch denken wij dat do-
pingsprodukten in die reeds zo 
gevaarli jke sport tak dubbel 
gevaarlijk zijn. Men zal dus 
eens serieus moeten gaan na
denken over de wijze waarop 
men ook in de bokssport de 
dopingspraktijken gaat uit
roeien. En tegelijk kan men 
eens oyerwegen hoe men — 
doping buiten beschouwing ge
laten — de hele bokssport let
terli jk en figuurlijk meent t e 
saneren. Want dat is nodig. 

DISKRIMINATIE 
Verleden week meldden wij 

dat de koning het genadever-
zoek van de wielrenner Willy 
Vanneste had ingewilligd. 

Iets vinden we toch nog ko
miek. Willy Vanneste mag 
weer rijden vanaf 7 november, 
Monty en Van Coningsloo moe
ten wachten tot 30 januari . Dat 
betekent dat zij drie maand 
langer « gestraft» zijn en aldus 
het grootste gedeelte van he t 
winterseizoen op de piste niet 
kunnen meepakken. Wat Van
neste wel kan. 

Toch geen geval van diskri-
minat ie zeker ? 

OLIMPISCHE SPELEN WEDERGEBOORTE 
hl 394 na Kristüs heeft keizer 

Tlieodosius de olirripische spelen ver
boden, hoofdzakelijk omdat de kris-
lenen, waarvan hij de godsdienst had 
gepronfoveerd tot staatsgodsdienst, 
bezwaren hadden tegen de heidense 
spelen. Inderdaad, aanvankelijk wer
den die ^spelen ingericht ter ere van 
de goden. De olimpische gedachte 
xuerd vooi zestien eeuwen begraven. 
De Romei?ien hielden van duurzaam 
werk. 

Pas in de negentiende eeuw werd 
ze, bijna zo letterlijk als figuurlijk, 
opnieuw opgegraven. Veel faktoren 
van allerlei aard hebben daartoe bij-
s^edragen. 

Er was eerst de evolutie in de we
tenschap en het wetenschappelijk 
drnken 

De gescltiedkundige wetenschap 
kende een grote bloei en belangstel
ling, welisxcaar nogal uilgesproken in 
dienst van het staatsnationalisme, 
maar in -foietre geëvolueerd dat men 
meer en meer terug wilde naar de 
' •.^nnenstudte. Overat tn de loereld 
lokken geleerden, gewapend met 

ipade en homoeel, op zoek naar die 
hronnen en sporen ml de oudheid en 
hun opgravingen werden door de 
trrote 7nassa met spanning gevolgd. 
Rond 1875 legde een groep duitse ar-
Ueologen nhlus een gedeelte van 

Olimpia bloot, en daarmee waren ze 
beland bij de bakermat van de olim
pische spelen. Men kwam een massa 
dingen te weten vver die spelen, niet 
alleen de geleerden, maar ook de be
langstellende man in de straat. Diens 
belangstelling ging niet alleen de Ive-
tenschappelijke kant van de zaak uit, 
maar ook in de richting van een 
Tueuzu, negentiende eeuws verschijn
sel : de sport. 

Inderdaad, noemt men de negen
tiende eeuw nogal eens de eeuw van 
de industrializatie, dan vergete men 
daarbij niet de sport die er een ne
venverschijnsel van is, sedertdien 
trouwens zelf uitgegroeid tot een be
langrijke zelfstandige industrie. 

Begrijpelijk dus dat de opgravin
gen in Olimpia dubbel de belangstel
ling wekten : en om hun wetenschap
pelijk karakter en omdat ze verband 
hielden met de sport. Ze sloegen ah 
het ware een brug tussen de bewon
derde antieke beschaving en de nieu
we beweging, de sport. 

Een andere faktor is dat de nieuwe 
verkeersmiddelen — trein en slK>om-
schip — de wereld veel kleiner had
den gemaakt. Heel de wereld was ge
kend en heel de wereld was bereik
baar De ontwikkeling van ruilver-
keer tot wereldverkeer was geëindigd. 
Internationale kontakten waren dage

lijkse kost geworden. 
Niets belette sportonlmoetingen 

tussen verschillende landen. 
Het tipische negentiende eeuwse 

nationalisme mag misschien hierbij 
ook vermeld worden. Ook de sport 
kon dienen als propagandamateriaal, 
ook de sfA>rtbeoefenaars konden ver 
in het buitenland de lof van de ei
gen natie gaan zingen. 

Deze enkele zaken maken het licht 
begrijpelijk dat de idee die Pierre de 
Fredy, baron de Coubertin lanceerde 
tijdens een redevoering in de Sorbon-
ne — het weder inrichten van de 
olimpische spelen, het terugplaatsen 
van de moderne lielden in het oude 
dehor — door de meesten met geest
drift werd onthaald. 

Tiuee zaken moesten daarbij in het 
oog geliouden xiVrden : het griekse 
element moesl zo zuiver mogelijk op
gevist worden en de sportheld moest 
zo ideaal mogelijk voorgesteld ii'or-
den. 

Omwille van de eerste bekommer
nis xverden een reeks schilikingen ge
troffen, waarvan sommige nu nog be-
liKiren tot het vertrouwde dekorum 
van de spelen. De eerste spelen wer
den gehouden te Athene. Van bij de 
aanvang af werd aan de olimpische 
idee de idee van wereldvrede gekop
peld, van broederschap onder de vol
keren, aldus herinnerend aan het feit 
dat de Grieken voor de duur van de 
pan-helleense spelen ookhunoorlogen 
staakten. Zolang de spelen duurden 
moest het olimpisch vuur branden. 

aangestoken met 'zonnestralen. De 
overwinnaars kregen palmen en kiti-
nen — in Mexiko wel herleid tot mi
ni-palmen, maar dat is eigen aan on
ze tijd — en een eed, min of meer 
zoals de Grieken die aflegden, hoorde 
er ook bij. 

Omdat de deelnemers moesten 
voorgesteld worden als voorbeelden, 
als bewonderenswaardige helden, 
moest alle kleinheid hen vreemd zijn. 
Ze zouden niet bomen strijden voor 
geld, alleen voor eer. Hun kamp zou 
eerlijk zijn en alle minder sportieve 
middelen dienden geweerd als de 
pest. Dit alles wordt min of meer dui
delijk gemaakt in het woord dat ge-
zuoonlijk aan de Coubertin wordt toe
geschreven, maar- dat feitelijk uitge
sproken werd door de bisschop van 
Pennsylvania in 1908 : the important 
thing in the Olympic games is not 
winning, but taking part. The essen
tial thing in life is not conquering, 
but fighting well.'Meer en meer vindt 
de opvatting veld als zou de Couber
tin (of de bisschop) dat verteld heb
ben meer om de 'overdreven nationa
listische rivaliteit wat te temperen, 
om de gezonde sportieve kampgeest 
niet te doen ontaarden. en om veel 
deelnemers — ook kansloze •— samen 
té liVmmelen, dan om een zg. olim
pisch geest te omschrijven. Het doet 
weinig ter zake, luant tot veel meer 
dan een verontschuldiging voor de 
geklopten heeft die uitspraak nooit 
gediend. Doch dat is iets voor vol
gende keer. 



VAN DE V.U.-LEIDING 
f 

PRIORITEIT VOOR WALLONIË 

Het Partijbestuur \an de Volksunie onderzocht de politieke toe
stand. 

Het Partijbestuur vestigt de aandacht van de \'1aanise openbare me
ning op de zeer belangrijke ekononiische problemen die zich op dit 
ogenblik voor de volkswelvaart in dit land stellen. 

Het ge\ aar dreigt dat ingeNolge de zuiver politieke twisten o\er de 
al dan niet gelijktijdige verwezenlijking van de kulturele autonomie en 
de ekononiische decentralisatie intussen in feite een politiek gevoerd 
wordt in het teken van de geëiste waalse prioriteit. 

Dit blijkt o.ni. uit het verzet tegen de vestiging van een nieuwe 
staalfabriek in Limburg. Dit blijkt eveneens uit de verdeling van de 
kapitalen door de regering in uitvoering van de wet van 14 juli 1966 ter 
beschikking gesteld. Tot dusver werden door de regering in uitvoering 
van deze wet in de waalse provincies 646 miljoen frank aan premies uit
gegeven. In de vlaamse provincies — die 57 t. h. van de belgische ge-
volking omvatten — slechts 281 miljoen frank. Op het vlak van de kre
dieten doet zich dezelfde \ 'erhouding \oor, nl. 7 miljard 450 miljoen in 
Wallonië t.o.v. 5 miljard .378 miljoen in Vlaanderen. 

Hoezeer een waarachtige kultuurautonomie ook moet woi den nage
streefd, zij mag in geen geval gebruikt worden als politiek ruilmiddel 
voor massale ekononiische voordelen aan Wallonië. 

Overigens meent het Partijbestuur van de Volksunie dat de halstar-
rige pogingen van de heer Houben, voorzitter van de CV.P . , om de 
P.V.V. te betrekken in voorafgaande besprekingen met de regering voor 
de \ laanise belangen, slechts nefaste gevolgen kunnen hebben. 

De beïnvloeding door de P.V.V., gesteund door sommige C.V.P.-
leiders zoals de heer Van den Boeynants, zou noodzakelijkerwijze <!e 
voorgestelde kulturele autonomie, die reeds onbevredigend moet geacht 
worden, nog af/\\akken. 

Brussel, .30 sept 1968. 

V.Ü.-PROVINCIERAADSFRAKTIES 

De provinciale raadsleden van de Volksunie, in algemene vergade
ring bijeengekomen op 21 september 1968, 

vaststellend dat op verscheidene plaatsen \ a n de wereld de rechten 
van de enkeling en van de gemeenschap waartoe hij behoort, schrome
lijk worden gekrenkt, zoals in Biafra en Tschecho-Slovakije. • 

klagen de voortdurende schending aan van de rechten van de mens, 
oordelen dat alleen het werkelijk zelfbeschikkingsrecht een volk tot 

zijn volle ontplooiing kan brengen, noodzakelijke voorwaarde voor de 
vrede, 

spreken zich ondubbelzinnig uit voor de federale inrichting van de 
belgische Staat en wijzen elke decenlralizatie naar de provinciale raden 
af \oor zover die de aandacht wil afleiden van het federalisme. 

Brussel, 30 sept. 1968. 

LIDMAATSCHAPSGELD 

Voor 1969 zijn de lidmaat.schapsgeklen voor hoofdleden en VU.IO-
leden \aslgesteld op 60 fr , \oor bijleden op 25 fr. Studenten worden 
met hoofd- of bijleden gelijkgesteld De afhouding voor de afdelingen 
blijft dezelfde als voordien. 

Amnestie - Amnestie - Amnestie 
Juist verschenen : uit het 

Zwartboek der Zwarten 
juist dezelfde uitgave als deze 
verschenen in 1946. Dit boek 
moet door duizenden gelezen 
en over heel Vlaanderen ver
spreid : langer zwijgen over de 
repessie wordt een misdaad. 

Prijs : 75 fr. (98 bladz.). 
Propagandisten zet uw beste 
beentje voor : met 5 ekspl. be
steld : 60 fr. het ekspl + 
vrachtvrij 
Uif ons wapenarsenaal : V . l . 
voor autos : 20 fr. - V.L. voor 
fietsen : 5 fr. (nieuw) - Leeuw 
voor autos : 20 fr. - Kleine 
leeuw (3 stuks) 10 fr. enz. Bij 
getallen genomen : grote prijs
vermindering. 
Levet Scone, p v.b a. Antwerpen 
Torfbrug 8 Tel 32 65.31 - Postr 
nr. 1429.71. 
VL. - VL. - VL. - VL. - VL. - VL. 

SOR 
de voorgesneden kieef-

ietter in soepele plastiek. 
Wordt met succes gebruikt in 
etalages, op auto's, carrosse
rieën, publiciteitspanelen, als 
prijsaanduiding, tentoonstellin
gen, op deuren en vensters, 
kortom...op alle materialen en 
voor alle doeleinden. 

SOR IS STANDING ! 11 

SOR IS SUCCES ! ! i ! ! 

stationsstraat 37, Zaventem. 
Tel. 02/20.04.75 

Tapijten 
330, Oudergemselaan 

(Jacht Kruispunt) 
Brussel 4 

Andranian TEL. 47.70.47 

Petit Orient 
^an alle herkomst 
rechtstreekse Oosterse invoer 
alle tapijten zijn geselecteerd 
Verkoop en overname 
Oorspronkelijke specialist in alle herstellingen 
Kuisen en uitkloppen 
Onze langdurige ondervinding ten 
Uwen dienste 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
het EERSTE naoorlogse VLAAMS-NATI

ONAAL ziekenfonds, opgericht in 1951 

Centr leKeiariaat 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, tel 013/414.08 

Meer dan 50 plaatselijke afgevaardigden - bodediensten 

HERMES 
SCH€^L 

Zuidlaan 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. 

OAG- EN AVONDLESSEN 

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

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

WARMELUCHTKACHELS 

DROOGOVENS 

SPUITKABINES 

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

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 

Engerstraat 161, Erps-Kwarpi 
Tol. (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 gezelligste 

Blerkelder 
Grote Pleter Potstraat 4 

(bif Sulkerrul) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zetel t Antwerpen 2 
Tel. ! (03)49.30.45 49.15 94 

Bezoek « De Veerman B 
te St-Amandt a.d. Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater ; Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

| . LEEMANS. Deume zuid 
Van Havrelet 70, tel 35.63.17 
Agent : De Coene KortrI|k 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichtlng 

Kruldtulnlaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

— 3-2-68 

Breydelhot BRUGGE 
Jozef Suveestraat 2 

'ïelagzaal - 120 plaatser 
Tel (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

Lange Lobroakstraat 44 
Antwerpen • Tel. (03)36.16.47 

Verpal'kingsemmer - Stapelklsten 
Vervoerklsten - Polyethyleen-
rakken, -vellen - Rollen • Be- j 

drljsschorten • Prliskaartjes. 

wees Vlaming, ook op de baan 

DE VLAAMSE LEEUW 
de volledige 1ste zin op muziek voor 4.800 fr. 

op zeer sterke onroestbare luchtclaxon 
5 tonen, 13 noten met relais voor gelijktijdig gebruik. 

P. De Wilde, Moerheide 112, HAMME-Durme 

Tel. : 052-476.25 

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 W E G " 
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 kantoor te : 

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

een onzer vele kantoren of vertegenwoordigers in het Vlaamse land. 

p.v.b.e 

BRILLEN 
Laatste modellen 
Degelijk aangepast, dooi 
gediplomeerde optiekers 

EUROPTIEK 
P. Veckemanstraat 106, Brussel 
Blansfloarlaan 28, Antwerpen 
Hovenierstraat 9, Aalst 

CONTACTLENZEN 
Cespecializeerde d i e n 11 
Oedipl. Spec Van Potteibcrgh 

KOSTELOZE DOKUMEISITATIE 
Voor afspraak 
Tel (053)28870 
Zonder verbintenis. 
Volledige terugbetaling 
van alle ziekenbonden 

LEDEN : 10 % KORTING 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering _ ncMCf 
Poort gans In aluminium. Omlijsting t l K C V C I 
in gephosfataerde staalplaat. O *) H O O 
Zeer lichte bediening. Z O U y O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C I O O 
-̂  "^'iRiSSEN-CLOOSTERMANS & ZONBN 

ZONHOVEN-
\Aeierstraat, 2 - Tel. 011 /132 .31 & 132.36 

file:///laanise
file:///aslgesteld
file:///Aeierstraat
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PERS 

T.N.T.-plannen noemde « Gazet van 
Antwerpen » deze week reeds de door de 
heren Terwagne en Tindemans uitgebroe
de « oplossingen » voor de zogenaamde 
kommunautaire kwestie. Het zouden wel 
eens dinamieteieren kunnen zijn. Onder
tussen piepen ook de koekoeksjongen en 
C.V.P.-jongere Martens wil zijn koekoeks-
ei van de toekomst al in het B.S.P.-nest 
gaan deponeren. Dat het na 1944 tot le-
lijke-jonge-eendje verketterde volksnatio-
nalisme meer dan springlevend is en te
rug overal belangstelling geniet, blijkt el
ke week uit de brede greep nieuws die 
men kan bijeenlezen over de nationali
teitskwesties over heel de wereld. 

DOORBRAAK 

Goed passend in het aktuele touwtjes-
trekken van « ekonomie voor de Walen, 
kuituur voor de Vlamingen » komt een 
belangwekkend artikel van de ondervoor
zitter van het V.V.O., J. De Troyer. Deze 
Vlaamse ambtenaar komt op voor een 
eigen administratie voor de Vlamingen, 
met eigen politiek gezag. De rest blijft de 
eindeloosheid van het unitarisme. 

« Wanneer wij ons op het ekonomisch 
plan begeven, dan volstaat het een studie 
van Prof. van Waterschoot te citeren om 
te zeggen dat de vlaamse arrondissemen
ten aan het einde van de reeks bengelen 
wanneer men een index van de welvaart 
opmaakt. 

Hieruit blijkt dat de administratie voort
durend beslissingen neemt die strijdig zijn 
met het belang der vlaamse gemeenschap. 
Meer nog ! De beste vlaamse administratie 
kan ons nog niet uit het slop helpen, zo
lang zij ondergeschikt blijft aan een uni
tair politiek gezag ». 

DE NIEUWE GIDS 
Men kent de oude opwerpingen tegen de 

Volksunie, de « taaipartij », zoals kneuter-
boer Houben van de C.V.P. dat zo geme
lijk zegde na de verkiezingen. Nu de V.U. 
een breed opgezet expansieplan voor uni
versitair onderwijs en wetenschapsbeleid 
naar voor bracht, wordt dit onder het 
even gemelijke titeltje gezet : een « bel-
gisch » voorstel van de Volksunie. 

« Gisteren lichtten de Volksunie-parle
mentsleden, Van der Eist, Coppieters en 
Van Haegendoren in een perskonferentie 
hun nieuw wetsvoorstel toe over het uni
versitair onderwijs en het Wetenschaps
beleid. 

In de konferentie werd er op gewezen 
dat sinds '65 met de voorlopige wet op de 
universitaire expansie, door de regering 
niets ernstig is verricht op het stuk van 
hervormingen in het onderwijs. 

Ook werd erop gewezen dat dit voorstel 
enkel de manier van hervormen behan
delt, en dat de oplossingen als zodanig 
overgelaten worden aan diegenen die ter 
zake bevoegd zijn. 

Tenslotte werd nog aangekondigd dat 
een wetsvoorstel over het niet-universi-
tair hoger onderwijs in voorbereiding is. 

Met deze voorstellen blijkt de Volksunie 
de vroegere paden te verlaten waar zij al
leen bekommernis had voor de zogenaam
de « vlaamse » problemen terwijl zij alle 
andere aan de traditionele partijen over
liet >. 

DE STANDAARD 

De belgische goden hebben hun « drie-
eenheids-misterie » al aangekondigd. Hun 
oplossingsdrieluik van ekonomische de-
centralizatie, zgn. kulturele autonomie en 
venijn in de staart : de grendelgrondwet. 
Manu Ruys waarschuwt voor dit maneu
ver. Het betekent het prijsgeven van Brus
sel. 

« Die procedure is politiek fout. Indien 
de Walen straks over hun sisteem van 
waarborgen beschikken en de Vlamingen 
nog steeds vragende partij zijn, komt er 
geen paritair kultureel kollege te Brussel. 
De Vlamingen krijgen dat kollege er maar 

door, als zij het kunnen koppelen aan de 
Waalse waarborgen. Anders zullen de Wa
len, de franstalige Brusselaars ons wande
len sturen. 

Daarom moet de regering de waalse 
waarborgen uit de eerste teksten lichten 
en aanhouden tot het probleem-Brussel 
ter sprake komt. De vlaamse regerings
partner mag niet het riziko lopen, dat hij 
bedrogen uitkomt ». 

In diezelfde « Standaard » brengt Lode 
Claes een in memoriam aan iemand die na 
elke repressie veel heeft moeten prijsge
ven, maar nooit zijn beginselen verloo
chende : de vorige week overleden dr. 
Martens. In een normaal land was zulke 
man waarschijnlijk Nobelprijswinnaar 
kunnen worden. 

« In 1939 heeft hij zelf een stuk geschie
denis gemaakt. De benoeming van deze 
oud-aktivist in de nieuw opgerichte 
vlaamse Akademie voor Geneeskunde was 
voor de brusselse liberalen een aanlei
ding om de toenmalige regering-Spaak te 
verlaten. De val van het kabinet werd ge
volgd door verkiezingen, die in het teken 
stonden van een brede frontvorming van 
alle Vlamingen, vrijzinnigen inbegrepen, 
rond het beginsel dat de Vlamingen zelf 
het recht hadden te beslissen wie waar
dig was om in een vlaamse akademie te 
worden opgenomen, en dat de franstali-
gen het recht ontzegd diende te worden 
het verleden van Vlamingen te beoorde
len. Het was een stuk kulturele en poli
tieke autonomie in de praktijk. 

De naam van dr. Martens was aldus tot 
een begrip geworden. In de na-oorlogse 
repressieperiode volstond dat om hem 
zwaar te veroordelen. Het kon hem toch 
niet hinderen om daarna als arts en als 
mens opnieuw de vooraanstaande plaats 
in te nemen, die de zijne was en, ter ge
legenheid van zijn vijftigjarig jubileum als 
arts, het voorwerp te zijn van een huldi
ging, die honderden figuren uit weten
schap, geneeskunde, kunst, ekonomie en 
politiek samenbracht ». 

HET VRIJE WAASLAND 

Dit degelijke weekblad verheugt zich 
over het terug op gang komen van een 
amnestiekampagne, die België zal blijven 
herinneren aan de schande van het « al
leen staan » op dit vlak. 

« Ook op dit vlak is Vlaanderen eisende 
partij. Bijna dertig jaar na de oorlog is 
nog steeds geen amnestie voor politieke 
misdrijven in ons land verleend. België 
staat hier alleen ; de meeste landen heb
ben over de gevolgen van de repressie de 
spons geveegd en ook reeds amnestie ver
leend wegens misdrijven van recentere 
datum. 

Een pas opgericht amnestiekomitee wil 
nu eindelijk werk maken van een door
gedreven aktie en naar verluidt wordt dit 
initiatief dat in eerste instantie van 
vlaamsnationale kringen uitging ook in 
andere middens gunstig onthaald, zodat 
we van einde oktober af een volgehouden 
aktie ter zake mogen tegemoet zien. De 
V.U. zal trouwens een delegatie naar Pre
mier Eyskens sturen om over dit vraag
stuk van gedachten te wisselen. 

Het komitee is overigens van mening 
dat zich het vraagstuk ook voor Wallonië 
stelt en wil de aktie ook tot Wallonië uit
breiden. Het is meer dan tijd dat deze 
bittere nasleep van de oorlog in ons land 
wordt opgeruimd ; het is effenaf bescha
mend dat daarvoor nog moet gepleit wor
den ». 

VOLKSGAZET 

Welwillend neerbuigen in de B.S.P.-
krant naar de jongelui van de C.V.P. die 
met het nodige azijnspuigen in V.U.-rich-
ting platte broodjes bakten voor de B.S.P. 
in het zoveelste C.V.P.-jongerenmanifest 
Goed om weten dat deze C.V.P.-jongehe-
ren bereid zijn, met de socialisten liefst 
één partij te vormen. Zouden de brave 
borsten van de C.V.P.-Limburg of andere 
contreien bij volgende verkiezingen nog 
altijd met het schone kinderzieltje durven 
schermen ? Of heeft de schaamteloosheid 
toch ergens grenzen ? 

« Het meeste heil verwachten degenen 
die in het « Tijdschrift der Jongeren » aan 
het woord kwamen van samenwerking 
met de B.S.P. Hiervoor sluiten zij zich aan 
bij een tendens die na de jongste verkie
zingen ook merkbaar is geweest, bij de 
ouderen. Is het immers niet betekenisvol 
dat in vele gemeenteraden en in de vlaam
se provincieraden, de C .V.P. verkozen 
heeft, na het verlies van haar meerder
heid, met de socialisten schepenkolleges 

^^g;^ A^tt-e^ 
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De ene belegging is de andere niet. 

Zo zijn investeringen in bouwgronden steeds veilig tegen 
elke vorm van muntontwaarding. En, als u die investering bij 
de Groep De Bondt plaatst,is ze nog extra-renderend ook: 
8 % nettowinst. Immers, De Bondt seleitteert zijn gronden 
uitsluitend op hun hoge winstwaarde en behartigt de 
belangen van zijn investeerders tot het uiterste. 
Een waarborg hiervoor: de Groep De Bondt belegt 50 % 
eigen kapitaal in elk van haar projekten. Vraag nu, 
overigens geheel vrijblijvend, onze uitgebreide brochure. 

• • • Groep De Bondt 
promotors van bouwgronden 
en woonplanning 
Coremansstraat 22 
Berchem-Antwerpen 
Telefoon 03/3018 85 (2 I.) 

en Bestendige Deputaties te vormen, de 
Volksunie daarvan uitsluitend ? Ongetwij
feld zal dit ook in 1971, bij de vernieuwing 
van de gemeenteraden, 'n gewichtige fak-
tor zijn. Het kan slechts worden t o e g ^ 
juicht dat de C.V.P.-jongeren de voortzet» 
ting van deze politieke lijn aanbevelen. 

Of men daarbij, zoals alweer met veE» 
wijzing naar nederlandse aanbevelingen, 
moet komen tot « stembusakkoorden X, 
waarbij reeds voor de verkiezingen wordt 
aangekondigd in welke zin men koalitie 
wil vormen, achten wij daarentegen niet 
bewezen. 

Voorzeker zou dit in menig geval dui^ 
delijkheid scheppen... maar het zou ook 
aanleiding kunnen geven tot een vlucht in 
het ekstremisme op de rand van de aldus 
« afsprekende » partijen >• 

LE MONDE 

En waar in de C.V.P.-jongerengeest de 
travaillistische toekomst reeds begonnen 
is, vertonen andere luciede geesten teke» 
nen van barbaarse afwijkingen. De frang» 
kanadese regionale regering is op taalge
bied namelijk opgekomen voor het begin» 
sel van « heilig recht van de grond », zo
als de « Libre » dat spottend zegt als Vla
mingen zich tegen taaifaciliteiten keren. 

De verklaring van de minister van Kui
tuur van Quebec, Jean-Noel Tremblay, die 
voorstelde van het Frans de enige offi. 
ciële taal te maken in de provincie Que
bec, bracht de kanadese eerste-minister 
Trudeau er toe te zeggen dat er niets ott» 
grondwettelijks in dat voorstel stak. Hij 
moest dit doen om de engelstalige volks
vertegenwoordigers te kalmeren. De eep< 
ste minister betreurde nochtans de hou
ding die de regering van Quebec meende 
te moeten aannemen op taalgebied. 

« Quebec », zegde hij, < overweegt de 
mogelijkheid om aan zijn engelstalige min
derheid de privileges te ontnemen, waarw 
over zij nu beschikt >. 

Wat een prachtig voorbeeld. Zon dat in
houden dat zelfbestuur voor de Vlamingen 
ook zou meebrengen eindelijk komaf t* 
kunnen maken met het verfransingssis» 
teem via faciliteiten ? Als dat waar ia 
word ik óók ekstremist. 

WALTER LUYTEN 

Groepen cii maatschappijen 
allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 
kan ü op leHer ogenblTK van 
de dag van het ]aar 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 besYe 

Oberbayern orkesten. 
Middag- «n avondmaal In groep 
gezellig, fl|n, goed en goedkoo|i 

Inlichtingen ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Uuven . Tel. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulst* Tet. (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen Tel. (03)312037 

DE KLAROEN 
Aalst Tel (053)22853 
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bewegi 

ANTWERPEN 

Antwerpen 
K O L P O R T A G E S 

> orise zondag hield onze kolpoi-
«agejiloeg een werftocht in het 
noorden van de stad. In deze ge
kende « vroegere » rode burcht 
werden we overal met belangstelling 
aanhoord en verkochten op twee 
uurtjes meer dan 150 nummers 
« Wij ». 

\'()lgende kolportages : 5-10 losse 
veikoop op de Meir. 22-10 kolpor-
tage in het oosten van de stad. 17-
t l kolportage in de wijken Schoon-
broek en Hagelkruis. 
RAAMAFFICHES a W I J . 

Onze afdeling liet grote kleurafü-
ches drukken die overal aan het 
r a a m — en misschien hier en daar 
al eens op een muur — de aandacht 
zullen vestigen op het weekblad van 
de Volksunie om tot een grotere af
n a m e van het blad in Antwerpen 
te komen. Affiches zijn in driekleu
rendruk uitgevoerd. Speciale gunst
prijs voor afnemende afdelingen. 
AMNESTIE-BETOGING 

Onze afdeling steunt de initiatief
nemers van de amnestieaktie (zon
dag 27 oktober te Antwerpen). Er 
wordt een meeting gehouden in de 
zaal Majestic (Carnotstr.) om 11 
uur met als woordvoerder o.a. prof. 
dr . Opsomer. Nadien korte optocht 
doorheen de stad. We wensen dat 
alle leden en simpatizanten hieraan 
zouden deelnemen. 
LEDENVERGADERING 

Op 18 oktober in het « Schelde-
hof », Oude Koornmarkt 28, Ant
werpen om 20 uur 30 werkverga
dering, propaganda en organizatie. 
Spreekbeurten door twee volksver-
tegen woordigers. 
DIENSTBETOON 

Op het sekretariaat onzer afde
ling Oude Koornmarkt 28, Antwer
pen (eveneens aparte ingftiig langs 
1'elgrimstraat 2) dienstbetoon voor 
alle leden en simpatizanten uit de 
aïtleling. Natuurlijk mogen ook sim
patizanten van buiten de afdeling 
van ons dienstbetoon gebruik ma
ken, zoals dit reeds met tientallen 
in het verleden gebeurde. 

l ie t sekretariaat is open op werk
dagen van 12 uur 30 tot 16 uur 30, 
donderdags tot l'J uur (zaterdag en 
zondag gesloten). 

Borgerhout 
UNIVERSITAIRE 
PROBLEMATIEK 

0 \ e r dit onderwerp zal de h. 
W un Van der Eist, zoon van onze 
algemene voorzitter, op onze e.k. 
ledenvergadering handelen op vrij
dag 11 oktober, ii 20 uur 30, in 
« l ie Nieuwe Carnot », Carnotstr. 
60. 

K O L P O R T E E R D E R S 
AANDACHT 

\ erniits op 13 oktober wijlen Jos 
De tirool herdacht wordt zal de ge
wone kolportage plaats hebben op 
zondag 20 oktober te 10 uur. Bij
eenkomst hoek Karel De Prelerlei-
Guschotellei. 
ZIELEMIS VOOR 
J O S DE G R O O F 

Naar aanleiding van de 10de ver
jaring van het overlijden van de 
il. Jos. De Groof, wordt op zondag 
13 oktober te half twaalf een ziele-
mis opgedragen in de St. J a n kerk 

Bornem 
BAL 

Zaterdag 23 november om 21 uur 
in de zaal Alcazar, Fuursesteen-
weg 25, Bornem, Waltraorkest 
Stan Philips. Inkom 40 fr. 
Plaatsen kunnen voorbehouden 
worden tot 21 uur 30 per tel. 052-
32698 en 052-33737. 

Brasschaat 
BESTUURSVERGADERING 

Op 27 september had onze eer
ste bestuursvergadering plaats. 

Ontworpen werden een balavond 
en een kontaktavond met de ant-
werpse gekozenen. 

De gemeenteverkiezingen van 
1970 kwamen eveneens ten sprake. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Rik Decleir, De Borrekeslei 74, 
tel. 517251 en R. Hermans, Hof-
straat 35, tel. 317058, 

Rik Decleir houdt zitting, elke 
laatste zondag van d e n m a a n d in 
café « Velodroom », Antoniuslei, 
Brasschaat-Mariaburg van 11 uur 
tot 12 uur. 
HEEFT U WENSEN? 

Schrijf ons uw wensen en sugges
ties op een der volgende adressen : 
Dirk Stappaerts (voorzitter), gebroe
ders Blommestraat 23 te Borger
hout, tel. 21.39.97 of naar onze se-
kretaris Juul Dillen, Lode Van Ber-
ckenlaan 184, tel. 21.30.90, eveneens 
te Borgerhout. 
ONS EERSTE BAL 

Zaterdag 26 oktober om 20 uur 
eerste privaat bal. 

Prijzen voor de tombola bij de 
h. Piet Willems, De Winterstr. 14 
Borgerhout, tel. 36.43.08, afgeven 
of doen afhalen. 

Berchem 
G R O O T HERFSTBAL 

Op 12 okt. om 20 uur 30 groot 
herfstbal van de VU Berchem in 
de zaal Thierbrau, Groenplaats, 
Antwerpen. Toegang 30 fr. Kaar
ten sekretariaat , Grote Steenweg 
165, Berchem. 

Deurne 
VERGADERING 

Donderdag 17 oktober 1968 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 : «t Amnestie i» en 
tevens een overzicht geven \'an de 
politieke aktualiteit. 

Ekeren 
ALGEMENE VERGADERING 

Maandag 7 oktober 1968 te 20 
uur 30 gaal onze algemene verga
dering door in het lokaal « Bonte 
Os », Kapelsesteenweg 351, Ekeren-
Donk (rechtover de kerk). Gastspre
ker is volksvertegenwoordiger Hu
go Schil tz, die zal handelen over 
« Mijlpaal 68 ». 

Wij verwachten alle leden en ook 
siinpatizanten en leden van de af
delingen Hoevenen en Kapellen. 

Hoboken 
OVERLIJDEN 

Op 23 september overleed plotse
ling op 67-jarige leeftijd medelid 
Emiel De Wilde, vader van orkest
leider Jan De Wilde. 

Deze overtuigde Vhuning werd 
in de pioniertijd onzer afdeling als 
honderdste lid ingeschreven door 
onze huidige voorzitter Alfons 
Crick, Onze oprechte deelneming. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Pro\ inciaal raadslid Clem De 
Ranter staat steeds ter beschikking 
op adres Steynstraat 106, Hoboken. 
Daar kan steeds ingeschreven wor
den voor sindikaat, « Vlaamse Zie
kenkas » en prenuptiale spaarkas. 

Men kan eveneens terecht bij ge-
meenteraadsHd Cr. Pichal, Heide
straat 293 Hoboken. 

Mariekerke 
BAL 

Zaterdag 12 oktober — zaal 
Kaadskelder, Jan Hammenecker-
straat 3, Mariekerke, bal met het 
orkest « The Barons ». Aanvang 20 
uur. Inkom 30 fr. 

Merksem 
NIEUW GEMEENTEHUIS 

De eerste zitting van de raad in 
het nieuw gemeentehuis stond in 
het teken van de Volksunie. Lees 
daarover meer in 't En zal, plaatse
lijk vl. nat. informatieblad. 
BAL 

Zaterdag 12 oktober om 20 uur 
in de Kring, Jaak de Boeckstraat. 

Kaarten tegen 20 fr. bij alle be
stuursleden en in lokaal Tijl. 
KOLPORTAGE 

Op 15 september werden door 15 
man meer dan honderd nummers 
aan de man gebracht. 

Volgende kolportage zondag 20 
oktober. 

Zich melden Renaat Devriendt, 
Gen. Mahieustraat 55, bij Rik Raes, 
Lebaudystraat 39 of op sekretariaat. 

VROUWENAFDELING 
De a.s. winterweiking werd l)c-

sproken. 
Nog vele echtgenoten van leden 

zijn nog geen lid. Aanmelden 
a.u.b. 

ZWEMKLUB 
Onder de auspiciën van de VI. 

Kr. (ïroeninghe wordt een N'laamse 
Zweniklub ()i)gericht die de naam 
ft Tijl » zal tlragen. lnschrij\'en in 
» Tijl )). 

MERKSEM 400 JAAR 
Deze tentoonstelling wordt geo

pend in het nieuw gemeentehuis he
den zaterdag 5 oktober. Alle dagen 
toegankelijk tot en met zondag 20 
oktober. 
VOORDRACHT 

Zaterdag 19 oktober, om 20 uur, 
in « Tyl » , Bredabaan 298, voor
dracht door de h. W. Hermans 
over onze vlaams-nationale letter
kunde. 

Inkom vrij. 

Mortsel 
LEDENSLAG 

« Elk lid brengt één nieuw lid 
aan ». Onderrichtingen worden per
soonlijk toegezonden. 

Lezer, simpatizant, stort ook uw 
bijdrage voor 1969 op PCR, nr. 
1151.21 (vzw) Volksunie - p-a. Wim 

• Claessens, Liersesteenweg 197, 
Mortsel. 

Hoofdlid 60 fr., bijlid 25 fr. 

KIEZERSLIJSTEN 
De herziene kiezerslijsten 1969-

1971 liggen ter inzage bij : J . Van-
dewalle, Dieseghemlei 52 (tel. 
49.51.10), C. De Coene, Mechelse-
steenweg 53 (tel. 49.20.86) en W. 
Claessens, Liersesteenweg 197 (tel. 
51..39.09). 

MORTSELSE 
ZWEM-VERENIGING 

In afwachting van de openstelling 
van het Mortsels zwembad werden 
reeds tientallen leden ingeschreven. 

Voorwaarden en inlichtingen bij 
Bob \ ' an Hoofstadt (gemeenteraads
lid), Berthoutstraat 4, Mortsel (tel. 
49.78.18). 

Turnhout 
DANK 

VU Turnhout dankt alle kolpor-
teurs, in het bijzonder ons kempens 
parlementshd mr -lo Belmans. 

H I E R F S T B A L 1968 
Het « herfstbal » gaat door op za

terdag 19 oktober in zaal « Linden-
hof », St. Antoniusstraat, Turn
hout. Orkest « ï h e Virojacks ». 
Kaarten tegen 50 fr. bij alle be
stuursleden. 

AMNESTIE-BETOGING 

O p 27 otober vertrek per autobus 
om 9 uur op de Grote Markt. Deel
name : 50 fr. Zij die met eigen wa
gen gaan worden verzocht eveneens 
om 9 uur op de ( i iote Markt te zijn. 

Inschrijven bij de bestuursleden 
of telefoneren naar nr 429.69 of 
429.02. 

a DE NIEUWE KEMPEN » 
Ons kontaktblad wordt maande

lijks op duizenden ex. verspreid. 
Helpt ons mee dit te bestenfligen. 
Wordt steunabonnee, slechts 100 fr. 
per jaar. P.C.R. 483.43 Krediet
bank, Turnhout, rekening nr 8677 
van « De Nieuwe Kempen » of op 
P.C.R. 8957.13 van Lou Deck.\, Kas
teelplein 42 te Turnhout. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Zitdagen van volksvertegenwoor

diger Mr. Jo Belmans, Posson.sdries 
7, Geel. 

Eerste dinsdag van de maand : 
X'eerle 19 uur 30 de Wijngaard, 
Dorp 74; Ramsel 20 uur 15 de Pee
reboom, Vosdonken; Hulsthout 21 
uur Van Tendelo, Grote Steenweg 
en Westerlo 21 uur 45 bij H. Wil
lems, Boerenkrijglaan 379. 

Tweede dinsdag van de maand : 
Wechelderzande 19 uur 30 de Key-
zer. Dorpsplein, Grobbendonk 20 
uur 15 Van Houwe, Kerkplein, He-
rentals 21 uur de Zalm, Grote 
Markt en Herenthout 21 uur 45 de 
Nieuwe Kroon, Markt. 

Derde dinsdag van de maand : 
Hoogstraten 19 uur 30 de Tram, 
Vrijheid, Rijkevorsel 20 uur 15 de 
Wildeman, Markt, Beerse 21 uur 
het Witte Paa-rd, Vredestraat en 
Turnhout 21 uur 45 het Lindehof, 
St. Antoniusstraat. 

Vierde dinsdag van de maand ! 
Weelde 19 uur 30 herberg « Vee
handel » (Hofkens), Dorp, Arendonk 
20 uur 15 Den Engel, Vrijheid 10 en 
Mol 21 uur Wwe De Backer, Cor-
biestraat 47. 

Eerste zaterdag van de maand : 
Turnhout 11 uur voormiddag Lin
dehof, St. Antoniusstraat. 

ledere maandag, Possonsdries 7, 
Geel, 18 tot 20 uur. 

Wiliebroek 
6de VLAAMS DANSFEEST 

Zaterdag 12 oktober te 20 uur in 
de moderne Rubenszaal, Mechelse-
steenweg 186 te Blaasveld,, 6de 
vlaams dansfeest. Reuzetieneror-
kest « The Aztecs » uit Wiliebroek 
speelt ten dans 

Algemene inkom 25 fr. V.U.-leden 
en simpatizanten worden van harte 
uitgenodigd. 

BRABANT 

Brussel 
VLAAMSE GEMEENSCHAP 

Op 13 oktober a.s. organizeren 
v\ij een grote voetrally door Brus
sel. 

Het doel van deze rally is aan 
iedereen de kans te geven deze al
oude nederlandse stad te ontdek
ken. Het merendeel der vragen zal 
er inderdaad in bestaan, in het cen
trum van de « capitale » zaken en 
opschriften te vinden die nog steeds 
eentalig Nederlands zijn en aldus 
getuigen van een echt \ laams ver
leden. 

Üeelneniingsprijs slechts 25 fr. 
per deelnemer. 

Er zijn fantastische prijzen voor
zien. Inschrijving in ons lokaal 
« Uilenspiegel », Pletinckxstraat 38 
te Brussel 1, tel. 121374. 

Vertrek van 13 uur 30 af aan ons 
lokaal. lnschrij\ingen worden aan
vaard tot 15 uur 30. Einde van de 
tocht tussen 17 en 19 uur in eén 
zaal van de middenstand, waar de 
prijzen zullen uitgereikt worden. 

KANTONNALE 
MEDEDELINGEN 

Vandaag zaterdag 5 oktober om 
20 uur 30 geeft afdeling Haren-
Brussel haar eerste Volksuniebal. 
Orkest Stan Philips, zaal «. Ons 
Huis », Verdunstraat 414. 

Vrijdag 25 oktober te 19 luu- in 
« Uilenspiegel » kantonnale be
stuursvergadering. 
Donderdagavond 7 no\ember kan

tonnale algemene vergadering. Dr. 
Vic. Anciaux spreekt over genees
kundige sociale problemen. Plaats 
en uur worden later medegedeeld. 

Amnestiebetoging op 27 oktober 
te Antwerpen. Autocars worden 
vanuit Brussel ingelegd. Vertrek te 
9 uur Vlaamse Schouwburg, terug 
naar Brussel na de optocht. 

Inschrijving : Pletinckxstraat 38; 
tel. 12.13.74. Reisprijs 75 fr. 

Vrijdag 25 oktober te 20 uur .30, 
houdt de heer Renaat Lepeer in de 
Uilenkelder een referaat over « De
gelijkheid rond de publiciteit ». 

Hofstade - Muizen 
WERKKALENDER 

Door het afdelingsbestuur werd 
de komende wiiiterwerking bespro
ken. 

1. De ledenwerving en abonne-
mentenslag gaan gewoon door. 2. 
Ons jaarlijks bal werd vastgelegd 
op 8-2-69. 3. Twee maandelijkse le-
denveigaderingen met het inrichten 
van voordrachten over de Vlaamse 
Beweging, opgevat als een scholing 
voor onze afdehngsleden. Data en 
onderwerpen zullen tijdig medege
deeld worden. 4. Amnestie-aktie. 
Ons afdelingsbestuur zegt haar vol
ledige steun toe aan het amnestie-
aktiekomitee. Desbetreffend werd 
besloten deel te nemen aan de am
nestiebetoging van 27 oktober 1968 
te Antwerpen. 

Opwijk 
DANSAVOND 

Grote dansavond op 19 oktober 
te 20 uur. Orkest Tony Herman en 
zijn sextet. Sint Pauluszaal, Pro
cessiestraat. Inkom 30 fr. 

St Jans-Molenbeek 
VERGADERING 

Op woensdag 9 oktober heeft om 
20 uur in het lokaal « Café Le May-
eur », Simonisplein 18 te Koekel-
berg de kantonale vergadering van 
het kanton St. Jans-Molenbeek 
plaats. Alle leden en simpatizanten 
hartelijk welkom 

HERFST-AVONDFEEST 
V.U.-arrond. Roaselaro-Tlelt 
Zalen DE BEURS Roeselare 

zaterdag 5 oktober om 20 u 30 
ORKEST BERT WILLS 

Zang: Eddy RENO et Patricia DEE 
Alle Vlaamse vrienden 
zijn hartelijk vk̂ elkom 

Zaventem - Nossegem 
OBERBAYERN 

De VU-afdeling richt haar jaar
lijks bal in op zaterdag 12 oktober 
a s . om 20 uur 30. Delovitat-blaas-
kapel met 17 uitvoerders zorgt voor 
een denderende Oberbayernavond. 
Lekkere bieren : Munich van 't vat! 
Voor de smulpapen wordt ook ge
zorgd. Reuzetombola. Zaal : St. Mi-
chiel. Stationstraat 103, te Zaven
tem. 

zoekertjes 
. \angeboden : gratis wonen in 

villa te Hofstade (Brt) voor wie 
van licht tuinwerk houdt, aan echt
paar zonder kinderen of gepensio
neerden, bij dame alleen, telef. 015-
262.63. T 115. 

Getroffen vlaamsnationale be
diende, Fr.-Ned., algemene atlmi-
nistratie en sociale wetten, zoekt 
betrekking, ev. ook part-time of 
thuiswerk. Schr. blad T 116. 

De bekende Nederlandse Stich
ting « Oost-West », opgericht voor 
de studie der Oost-West betrekkin
gen — op grondslag van de waar
den van het Westen, publiceert een 
brochure, door verschillende au
teurs opgesteld partijvernieuwing 
—- achtergronden en perspektieven. 

Senator M. van Haegendoren be
handelt in deze publikatie : het 
vraagstuk der partijvorming in Bel
gië. 

Voor zover de voorraad strekt 
kan deze brochure (prijs fl. 2.50) 
verkregen worden door storting van 
.35 fr. op postrekening 191371 van 
M. van Haegendoren, Heverlee —• 
T. 113. 

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

Schrijven : senator R. Roosens, 
Markgiavelei 28, Antwerpen. T 112 

Bediende 37 jaar, vader 2 kinde
ren, zoekt betrekking Antwerpen-
Mechelen-Brussel. 

Schrijven : W. Jorissen, Astrid-
laan 80, Mechelen (tel 015-19994). 
T 114. 

Nieuw landhuis te huur in Hum-
beek (VI. Brabant) met 9 a grond. 
Prijs 2.500 fr. per maand. Uitslui
tend te bezichtigen op zat. 5 okt. 
tussen 9 en 12 uur 's morgens, 
adres : Gehucht Oude Molen, 
Groenstr. 9, Humbeek. Tel. huidige 
huurders 59.48.69. Adres eigen. : 
.\lfons De Schouwer, Hof ter Lo-
keren straat 2, Erembodegem - Ter-
joden - T 117. 

Technisch ingenieur A1-elektronl-
ca zoekt passende werkgelegenheid. 
Indien mogelijk liefst in de omge
ving van Gent T 110. 

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

HoolareaaKteui 

t ?aD Oversiraete. 
Alle Drlefwlssellnu root re
dactie aaar : 
Botat.vp 8ylï Oupulslaan 
110 B n u "I ret 331198 

Beheer 
Volders laan 71, Brussel 1. 
Tel . (02)125.160. 
M\e Klacbten voor niet ont-
rangeo van blad op dit adrec 

Jaarabonnement : SOO tt 
Halfjaarlijks : 170 fr 
DriemaandellJiM : 95 Ir 
AtwniiemeDt buitenland 

4BU tr 
Steunabonnemeni 830 fr. 

(min lm tam) 
Losse nummers o fr 
Alle stortingen voor tiet blad 
op postrekening 1711.39, 
( Wl) 1 Vlaams-natlonaaJ week
blad 

Venmtw ultg Mr f Van der 
Eist BelzegenutJ- M. Bnu. U 

file:///laams
file:///angeboden
file:///lfons
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bewegingsy^JzBT 

OOST-VLAANDEREN 

Beveren-Waas 
LEDENVERGADERING 

De leden\ergadenng op 21 sep
tember werd een waar sukses Als 
sprekers werden senator dr Gerard 
De Paep, pro\incieraadslid Fied 
Jegers en de plaatselijke Vujo \ooi -
zilster Jeannine Van Stappen wai m 
toeijejuicht 

t e n evtra ge/elhg samen/ijn be
sloot deze Miendelijke avond 

AMEDEE VERBRUGGEN-
KRING 

Auiedee Vei bi uggenki uig g^at 
naar Wieze op j oktobei e k N er-
tiek op de niaikt te Be\eren om 
14 uur 30 Pi IJS 50 £r 

Inschrijvingen in het N Lnms 
Huis of bij Peiisman, Kuiibeke-
steenweg 10 
VL 

\ I's nog steeds te bekomen in 
het Vlaams Huis, prijs 20 fi 

Denderwindeke 
OVERLIJDEN 

\ oor enkele dagen ont\iel ons 
on/e goede viiend Hugo Van Wil 
dei , /ijn hele leven lang een vooi-
beeld voor ons allen • een edel 
mens en een iier-o\ertuigde Vla 
ming Destijds werd hem het ere 
teken «\oor moed en zetfojïoflering» 
toegekend Met e\en\eel moed 
dioeg hij zijn eigen lijden, tijdens 
een lange /lekte In ons allei har
ten blijlt zijn beeld leven 

WENSEN TOT HERSTEL 
hen ernstige ziekte trof ook on 

zt \ r iend Michel Vei ekens, die nu 
gelukkig aan de beterhand is ü n 
ze waime simpatie moge hem een 
sleun /ijn in de moeilijke ma m 
den die hem nog s\ achten 

Gent 
KOLPORTAGE 

Ivüljwitage met « \ \ ij » moigen 
zondag b oktober a s te Mei elbeke 
\ ei zamelen lokaal « Onder de fo 
len » bij St Jacobs nr 20, om 9 
uur 

Gentbrugge Ledeberg 
VOLKSUNIE-BAL 

Op zaterdag 5 oktober e k vindt 
vooi de vierde maal ons jaailijks 
afdelings bal plaats in de gemeente 
lijke leest/aal Kerkplein te Lede 
berg 

Aan\angsuur 20 uur 30 Par 
keer gelegenheid rechto\er het Ge 
meentehuis, op het Keikplein 

Geraardsbergen 
KOLPORTAGE 

In het teken van het hcrfstoffen 
siei zal er moigen zondag 6 okto 
ber a s kolpoitage gehouden wor 
den met afspraak bij Jef Vanden 
bossche op de maik t Stai t om 9 
uur stipt Wij rekenen op de mede 
\\erking van alle leden 

HET ROERT ENTWAT 
Idegeni - Smeerhebbe - Vloerse 

gem en Waarbeek - Nieuvvenho\e 
2 nieuwe afdelingen gesticht 

Proficiat aan onze leden propa
gandisten ! 

VLAAMSE VRIENDENKRING 
De Vlaamse Vriendenkring nodigt 

iedereen uit ten dans op zaterdag 
12 oktober a s Parochiaal Centrum 
te Nederboelare te 21 uur Oikest 
Big Ballroom Band Plaatsbespie 
king tel 054-42937 

FLANDRIA-ZIEKENBOND 

Zich wenden bij Andié Duffelen, 
Kleine Bui/emont 118, Overboela 
re, \ inaf 18 uur en zateidag van 9 
tot 13 uur 

Herzele 
DERDE VLAAMS BAL 

Het 3de vlaams bal zal plaats vin 
den op zaterdag 5 oktober om 21 
uur in de nieuwe zaal Elroda, t \ e n -
dacle (100 m v d markt) Orkest 
« 1 he May Jms » Alle leden en 
vele sinipatiiunten worden ver
wacht Toegangskaal ten tegen 50 
fr bij de bestuursleden 

Merelbeke 
KOLPORTAGE 

De deelnemers vooi de kolpoita 
ge van zondag 6 oktobei komen sa 
men om 9 uur 15 in « Het IJzeren 
Hekken », Hundelgemse steenweg 

Oudenaarde 
JONGERENBAL 

Op 5 oktober iicht de Jongeren 
klub van Oudenaaide haar eeiste 
Jongerenbal in Alle Vujo- en Volks 
unieleden worden opgeroepen om 
aanwezig te zijn op deze unieke ge 
beurtenis On /e Oudenaardse beat 
groep AIgu Kadull staat borg vooi 
een denderende avond m de zaal 
St Lucas, Gelukstede te Oudenaar 
de 

St. Amandsberg - Oostakker 
KOMENDE AKTIVITEITEN 

/ a t e idag :> oktobei bal der af 
deling Gentbi uggt - Ledeberg 11 
gemeentehuis Ledeberg, zondag 13 
oktobei kolportage te Oostakker, 
bijeenkomst in het Dorp om 9 uui 
30, dinsdag I J oktober naar de 
Pinte waar V U - \ olksvertegcn 
wooidiger Hugo Schilt/ sj^reekt om 
20 uui Naam opgeven bij een van 
de bestuui sleden Vei trek aan lo 
kaal a St Amand », Antwei jjse 
steenweg 119, St Amandsberg om 
19 uur 15, zaterdag 19 oktobei . 

St. Niklaas 
29 SEPTEMBER 1968 

kolpoitage door afdeling Smt-
fViklaas te Stekene 

Samenkomst om 9 uui in cale 
De hngel. Parkstraat 
SUKSESRIJKE KOLPORTAGE 

/ondag 11 koljjoiteelden de ar 
fondisscmentele ploegen in St Ni 
ki n s Rezultaat D21 verkochte num 
meis De palm ging naar Bevcicn, 
de lode lanta i in na ir Lokeien 
SCHELDEKANT 

Kolportage zondag b oktobei 1908, 
te Bazel 

Verzamelen in B i/el om 9 uur 13 
in cafe Cambiinus 
117 NRS VERKOCHT 

Vci leden zondag gingen onze pro
pagandisten oj) stap lil Stekene 

117 nummeis weiden \erkocht 
Pioliciai aan deze natgeregende 
VI ijwilhgers 

Bezoek aan t 3 wei ken 
Het afdelingsbestuur richt \oor de 

leden \ a n Sint iNikla is een be 
/oek aan de wei ken \ an de fc3 en 
de reeds aangelegde tunnel in >p 
/ondag 13 oktober a s 

Inschiijven bij Albeit Aenden 
boom, Ka/eines t iaa t 79 le l 
70 43 aO of bij Herman Rimbaut, 
Kleibeke 128 Tel 76 40 J 3 

V crtrek met bus aan cafe De 
1 ngel om 9 uui , teiug met bus rond 
13 uur 

Prijs 40 fi , kintieien verge/eld 
\ a n ouders 20 fi 

Wetteren 
FEESTAVOND 

Zaterdag 12 okt e k om 20 uur 
feestavond \ an on/e afdeling in 't 
Vlaams Huis Wij rekenen op de 
aanwezigheid san alle leden met 
hun familie en simjiati/anten 

Zwijnaarde - De Pinte -
Zevergem 
H SCHILTZ KOMT 

Volksvertegenwoordiger Hugo 
Schiltz zal oj) dinsdag 15 oktober 
te 20 uur m de Begonnzaal De Pin 
te op uitnodiging \ a n ons bestuur 
komen spreken 

WEST-VLAANDEREN 

Assebroek 
LEDENSLAG 

Reeds verscheen van deze afde 
Iing een beknopt jaarverslag 1968, 
waarin trouwens een massale Ie 
denslag 1969, wordt aangekondigd 

Belangstellenden van buitea de 
afdeling kunnen mits storting \<\n 
50 fr op P R van sekretans Robei t 
De Biuyne, Wantestraat 64, ni 
4(6100, abonneren op «c Nu ». 

Brugge 
GROTE BELANGSTELLING 

Onder buitengewoon giote be 
langstelling had vorige week viijdag 
111 de bovenzaal van het Bie jdel 
hof de tweede ledenveigadeimg van 
de VU afdeling stad Biugge plaats 
t e n bomvolle zaal luisterde bijna 
twee uur naar de uiteenzetting (ge 
\olgd door debat) \ an aiehitekt-
uibamst J Lantsoght over de bel 
gische ha\ enproblemen In een /e^i 
klaai en uiteist o\ei/ichtehjk be
toog gaf spreker een histoi isch o\ er-
zicht van de groei of het ontbieken 
van enige groei onzer havens, stel 
de hij het gemis van een samen-
li mgende havenpohtiek in ons land 
aan de kaak en bepleitte hij de tot
standkoming van een stipei hav eii-
gebied Antwei pen Kust, enige mo 
gelijkheid voor ons land om de 
tweede industriële revolutie, die be
gonnen is, passend mede gestalte te 
geven en aldus de eigen sociaal eko-
nomische belangen te beveiligen 
De gastspreker ging daa ina uitvoe
rig lil op de hem gestelde viagen 
De i>lannen m verband met een 
haven in volle zee noemde hij lea 
hstisch doch hij onderstreejjte met
een dat een eventuele bouw van 
een kunstmatige haven komjïlemen-
t ur aan de eigenlijke uitbouw van 
Zeebi ugge en de veibineling met 
Antwei pen dient ge/ien lo t slot 
vertolkte Mr Van In het stand
punt \An de partij in de/e aktucle 
kwestie waarna nog een opioep 
werd gedaan, om taliijk deel te ne 
men aan de amnestie mamlestatie 
op 27 oktober te Antwei pen In sa-

VLAAMSE 
ON 1 SPANNLNGSkLUB 

Heden 5 oktober te 20 uur 30 m 
het « Breydelhof », « keunesoepee » 
Achteraf dans, vermaak en attrak-
ties Insclii ijvingen (laO fi ) bij de 
uitbaters 

Gistel 
KAARTAVOND 

In het « Bieihol », Stationsstiaat 
22, Gistel, tweede kaai t ivond ma 
nillen, om 20 uur I J 
LEDENSLAG 

Dank ZIJ de wei king van ons ka 
deilid L Vieistriete weiden heel 
wat nieuwe leden te Roksem ge 
m lakt zodat we daar reeds ons 
stieefcijler van 1 t h van de be 
volking bereiken De stichting van 
een afdeling Roksem Westkei ke 
Bekegem is vooi zien voor volgend 
jnar. 

leper 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Op de 2de en 4de z i te idag 11 
12 uur, senatoi Fians Blanequaert, 
« t Zweel d », Giote Markt 2 fel 
204 7 J 

Kortrijk 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Zitdagen van senator b ians Blan 
cquaeit, Nieuwenhuize 48, Kuuine 
le l 730 94 

Kortiijk maandag, 18 20 uur, ca-
ce « 1032 », Aug Reynaeitst iaat 9 
(nabij station) l e l 116 00 

Kuurne maandag vanaf 20 uur, 
cale « de Cirkel », Harelbekesti a it 
40 le l 7 2 J 7 0 

Senator t r a n s Blanequaert houdt 
zich ook ter beschikking thuis, lede-
le dinsdag, woensdag en dondeidag, 
na 20 uur 

Zitdagen van volksvertegenwoor
diger Luk Vaiisteenkisle, Oude-
iiaaidsesteenweg 86, Koitnjk le l 
120 40 

Koitiijk : maandag, 17 19 uur, 
cale « 1302 », Aug Reynaertst iaat 
3 (nabij st ition) fel 116 00 

Menen tste zaterdag, I j 16 uur, 
lok lal « tie Beiaard », Korti ijksestr 
3 Iel J28 99 

Vichte 2de zaterdag, 15 15 uur 
30, lokaal « de Jager », Harelbeek-
scsti lat 35 l e l 773 76 

Wevelgem . 1ste zaterdag, 1616 
uur 30, lokaal « Dei by » (nabij 
keik), Lode de Bonmgestraat 7 

O p afspraak, op bovenvermeld 
peisoonlijk adies, behalve de zater
dag voormieldag l e l 120 40 

Zitdagen van provincieraadslid 
Roger Vandewattijne, Leopold 3 
l a m 3:)a, Kortrijk le l 115 94 

Koitrijk : 1ste en 4de zaterdig, 
11 12 uur, cafe a 1302 », Aug Rev-
naertstraat 9 fel 116 00 

ledere woensdag, op persoonlijk 
adres, na 19 uur, ofwel na telefoni
sche afspraak l e l 115 94 

Zitdagen van Herwyn Vandenbul-
cke, voorzitter Volksunie, arr Kor
ti ijk, Wevelgemstraat 124, Lauwe 
fel 411 50 

Lauwe . na telefonische afspraak, 
elke dag, tussen 12uur 30 en 14 uur, 
behalve 's vrijdags Tel 411 50 

Wevelgem : 2de en 4de zaterdag, 
11 12 uur, lokaal « Dei by », Lode 
de Bonmgestraat 7. 

Sociaal dienstbetoon van Dnk 
Bossuyt, ondei voorzittei Volksunie, 
arr Koitrijk, Pontst iaat 61, Deei-
hjk l e l 735 26 

Steeds na alspiaak 
Sociaal dienstbetoon van F n n / 

Van Steenkiste, advokaat, Koitnjk 
sestiaat 34, Heule Tel 215 66 

Steeds na teletonische afspraak 

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Zateidag avond 12 oktober 68 al 
gemene ledenbiieenkomst te 20 uur 
in de boven/aal lokaal « 1302 », 
Buigemeester Reynaeits t iaat 9, te 
Kortiijk Gastspreker : senatoi 
Wim Joiissen 

VOLKSUNIEJONGEREN 
Ondei vooi/i t terschap van het 

voorlopig bestuur startte de Vujo-
afdelmg van arrondissement Koi
tnjk definitief oi> de openingsver
gadering van VI ijdag 27 9 68 Een 
voorstel van jaarpiogramma weid 
besproken 

Inl vooi l idmaatschap Vujo se-
kietai iaat « 1302 » 

Menen 
ADVIESRAAD 

Eerste, bijna voltallige bijeen
komst, veileden zateidag, onder 
voor/ittei schap van di Wiltned 
Vanholme, provincieraadslid Arr 
vooizitter H Vandenbulcke en de 
mandatarissen Fi Blanequaert en 
L Vansteenkiste, woonden de ver
gadering bij 

De voorzitter gaf een koite uit 
een/etting over de s t iuktuur der 
V U en belichtte de verkiezings
uitslagen D i t de/e raad voldoet 
A^n een behoefte, bewij/en de tal-
iijke vooi stellen en wensen der le
den 

KOLPORTAGE TE GELUWE 
Het merendeel der leden van de 

adviesraad trad toch toe tot de kol-
portageploeg Morgen zondag wordt 
gekolporteerd in Geluwe Ver/ame-
ling op de markt te Menen aan het 
stadhuis, om 9 uur 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Vandaag /ltd ig door Luk Van 

steenkiste, kameihd, 15 16 uur « de 
Beiaaid », Kortnjksestr 3, tel 
J28 99 

Nieuwpoort - Oostduinkerke 
BAL 

On/e afdeling houdt op zalerd.ig 
19 oktober te 8 uur 30 haar bal te 
iNieuwpoort, zaal gasthof « De Bei 
aa id », Rekolletenstraat 47 

Oikest « Ihe Riksons » Toe 
gangsprijs 40 fr 

Oostende 
V U J O -NIEUWS 

Seplembei aktiviteit . de avond 
met volksvertegenwooidigei Luk 
\ ansteenkiste kende een gei ingere 
o|)komst dan verwacht (25 aanvve-
/igen), pozitief punt . twee leden 
weiden ingeschreven, een levendig 
en boeiend debat heeft zich ont
sponnen 

Nationale aktiviteiten : V U J O -
leden van Oostende werden naar 
alle nationale vergadei ingen afge
vaardigd, de voorzitter werd uitge
nodigd op de stichtmgsvei gadenng 
van V U J O - K o r t u j k , wij hebben 
een afgev aardigde in het V U J O . 
nationaal bestuur . Roland Des-
neick 

Ledenstand : 56 
Belangstellenden : (kunnen nog 

geen lid woiden) 19 
Oj)roep : 
Sluit aan bij onze kolportageploeg 

(plezierig en leerrijk) : start m ok
tober 

Studenten en afgestudeerden : 
stuur ons adres en huurprijs van je 
(gew e/en) « studentenkot », toekom
stige studenten zullen je dankbaar 
zijn ! 

Wie gedurende de zomer gele-
genheidswerk gevonden heeft, ge
lieve ons adres en verdienste te la 
ten weten, toekomstige zonieiwei-
kei s zullen je dankbaar zijn ! 

Alle bi lefwisselmg naar : 
Sekietariaat • D n k Vandepilte, 

Westlaan 50, Middelkerke 
Steun . Postr 698276 van Roland 

Desnertk, Middelkerke 

Oostende - Veurne - Diksmuide 
MOTIE HAVENBELEID 

De arrondissementsraad van ile 
Volksunie, Oostende Veui ne Diks
muide : 

bet ieui t dat er door de oveiheid 
geen duidelijk standjiunt ingenomen 
weid mzake de havenmogelijkheden 
van onze kust, wegens het ontbre
ken van de nodige officiële stu
dies, 

stelt dei halve voor, bij de/e ka | 
rentie van officiële rapporten van- | 
wage de staat, dat de regering nota | 

zou nemen van het verslag van de 
westvlaamse ekonomische raad en 
du zou uitvoeien 

Sint Michieis 
LEDENVERGADERING 

Woensdag 18 sept ging een alg. 
ledenvergadering door ondet voor
zitterschap van de h Jaak Galle. 

De inventaiis weid opgemaakt 
van de verkoop van kunstvoorwer-
pen ten vooi dele van de kas en van 
de stand van het afdelingsblad 
Nieuw 

t e n bespreking werd gevCijd a a a 
de ledenwerving te Oostkamp Ge
meenteraadslid Jan Fraipont mocht 
enkele punten noteren ter tussen
komst bij het gemeentebestuur 

Volgende vergadei ing : 16 okto-
ber a s ten huize van eRik Ge-
vaert 

Stene 
KAARTERSAVONDEN 

Besloten werd in de komende 
wintermaanden kaartersavonden m 
te richten Stai t op zaterdag 12 ok
tober e k te 20 uui met een ma-
mllersavond in cale «Sportwereld», 
Oogststiaat 91, Stene Inleggeld 10 
fi 

STUDIEAVONDEN 
15 november . geschiedenis van 

de Vlaamse beweging en haar pro
blematiek scdeit 1830, 13 decem
ber : geschiedenis en evolutie van 
de Vlaamse aktie, 17 januari . d e 
hedendaagse Vlaamse problema
tiek en 14 tebi uai i . is de V U een 
schakel in het oplossen van de 
vlaamse pioblematiek '' 

LEDENSLAG 
Zondag 22 septembei 11 beieikte 

onze afdeling de 126 leden. Bij on
ze veelvuldige bezoeken van d e 
laatste dagen stelden wij vast hoe 
weinig rezultaat het bezoek aan on
ze vlaamsovertuigde intellektuelea 
opbiacht en hoe entoeziast daaren
tegen WIJ door de gewone mensen 
ontvangen werden 

t l k e 1ste zaterdag van de maand 
door senator Leo Van de Weghe 
vanaf 9 uu r in de voormiddag en 
elke 3de zateidag van de m i ind 
door piovincieraadslid Dr K u s 
Lambei t vanaf 11 uur voormiddags 
UI cale « Sjxiitweield » bij bestuurs
lid laak \ anderstukken, Oogststr. 
91, Stene 

Tielt 
AKTIVITEFTEN 

Spreekbeurt door volksvertegen
woordiger Hugo Schiltz (novem
ber), avondleest in maa i t , abonne
mentenslag . doel 20 nieuwe abon
nementen op « Wij » 

Nieuw adres van de afdelings-
vooizitter He iman Veisljpe Kor-
tujkstraat 81, lielt l e l OJI 40054, 

Wevelgem 
HET BESTUUR 

O p aanviaag van enkele leden ge
ven WIJ hier nogmaals de samen
stelling van het bestuur : voorzit
ter : Herman Pol , sekietaris Rey-
naert Robert , penningmeester : 
Vandecapelle E n e , propaganda ; 
Vanwalleghem Albert, organi/atie : 
Lauwers Rik Benevens het bestuur, 
beschikken wij over 'n uitstekende 
kaderploeg die samen met het be
stuur heelwat aktiviteiten tot 'n 
goed einde brengt Die ploeg be
staat uit . Donckels Frida, Vanhau-
waert Daniel, Deiijcke Erwm, Roel-
straete Oswald, Crone Jozer, Masse-
lis Albeit, Decroo Oi twm, Soenen 
t i a n s en Vanderhaeghen Vvan Nog 
komen wij handen te kort Ge/ien 
WIJ vastbesloten zijn onze afdeling 
vei der uit te bouwen en te doen 
bloeien bij al de lagen van de be
volking aanvaarden wij met dank 
nieuwe medewei kers Beschikt U 
over enkele viije uren per maand 
en vvdt U zich aktief inzetten voor 
de vlaamse zaak, geef dan uw naam 
op bij een van de bestuursleden 

V U -BAL 
O p 26 okt a s moet de zaal 

Thieibrau te Hulste te klem zijn. 
Kaarten zijn nog te bekomen bii 
het bestuur U steunt meteen ook 
on/e plaatselijke afdeling 

LODE DE BONINGHE-HULDE 
1 november 1968 zal het vijftig 

jaar geleden zijn dat er een emde 
kwam aan de eeiste wereldoorlog 

Een van de/e strijders die zijn 
leven gaf voor zijn volk liegt hier 
bij ons begraven : Lode de Bonin-
ge Namens onze afdeling worden 
dan ook de nodige stappen gedaan 
opdat de komende 11 novembervie-

I ring zou uitgroeien tot een passen
de grafiiulde ter nagedachtenis van 
een onzei edejinoedigste zonen 
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VOOR UW HUIS LEVEREN WIJ: 

IDEEËN - BOUWPLANNEN 
GEWETENSVOLLE ARBEIDERS EN.. . 

BAAR GELD!!! 

Vanaf 650.000 F 

I N D E R D A A D . . . 
ivoor deze gunstige prijzen leveren 
wij U een woning naar maat en smaak. 

Een woning DOOR EN DOOR A F ! 
STERK - DEGELIJK - V O O R N A A M 

Goede geluids- en warmteïzolatie, ingerichte keuken en badka

mer, Ie keus vloeren in alle plaaten. 

WERKELIJK. . . 
"SLEUTEL OP DE DEUR" 

U krijgt wat U vraagt 
niet meer of niet minder 
maar zeker 30% voordeliger 
Wenst U er meer van te weten ? 
Breng ons even een bezoek. 
Het loont méér dan de moeite. 

Vanaf 850.000 F 
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''Aa^sdeK^ 

... Het loze vissertje... ... De keerzijde van de medaille.. 

DE TURKSE PIJP 

Het was allemaal begonnen om de 
olie. Over olie kun je uitglijden, het 
is een glibberig goedje, maar je 
hebt het nodig, niet alleen voor de 
petrollamp doch ook om per auto 
te rijden. 

En nu hadden ze daar in de mid
deleeuwse stad geen olie meer, toch 
niet genoeg, want de bevoorrading 
uit het binnenland was afgesneden. 
Na de afscheiding natuurlijk. Er 
waren wel goedmenende, ietwat 
spotiiieke Brabanders geweest, die 
een pulletje olie hadden overge-
smokkeld over de nieuwe staats
grens maar wat doe je met een paar 
pulletjes. Je kunt er hoogstens et
telijke « quinquets belges » mee vul
len maar dat duurt niet lang. Je 
moet ze dan nog op een klein pitje 
laten branden. Er was dus verduis
tering in de straten, net als tijdens 
de Grote Bezetting toen de zonen 
van Jan en Pieter soms tegen de 
Fritzen aanbotsten omdat ze niet 
zagen waar ze liepen. Nu liepen er 
gewapende mannen rond onder lei
ding van die andere Pieter, die van 
Damme is, waar ze indertijd man

moedig tegen de zee hadden gevoch
ten en tegen de Spanjolen en die 
nu ook gemobilizeerd waren. Het 
was begonnen met protestbetogin
gen in de winkels, want in deze tijd 
begint alles met plakkaten. Net als 
toen de inkwizitie heerste begint 
het nu ook met plakkaten. Verbods
plakkaten, eisenplakkaten. De nieu
wigheid schijnt te zijn dat men voor 
één minuut ook nog het werk neer
legt, dat mocht vroeger niet. Nu mag 
het wel, het moet zelfs. Maar daar 
was het niet bij gebleven. De oor
logsverklaring van de anderen had 
natuurlijk olie op het vuur gego
ten. Wat dachten die sinjoren wel ? 
Dat ze de wijsheid in pacht hadden? 
Dat hun grofvleselijke Rubens de 
stoere Van Eycks en de eterische 
Memlings waard waren ? Dat hun 
zandbanken uit betere en gemakke
lijker te verwijderen materie be
stonden dan deze aan de vlaamse 
kust ? Ze konden daar, in de grote 
metropool, niet eens aanspraak ma
ken op het epiteton « vlaams » want 
ze waren altijd keizerlijk geweest. 
Ze waren zelfs niet eens vertegen

woordigd op de Groeninge Kouter, 
toen daar de kiem van de westeuro-
pese demokratie moest verdedigd 
worden tegen de horden van een 
gekroonde valsmunter ! En die he
ren zouden nu de erfgenamen van 
de goedendaguitvinders de olieles 
willen spellen ? Kom nou ! 

Het was te gek om los te lopen. 
Zelfs Hugo Calus zou zich aan het 
goedje niet willen vuilmaken, stel 
je voor dat deze dichter met de fijn
besnaarde zielehanden zich zou in
laten met de pretenties van poor
ters, die niet eens een avenue in hun 
stedelijke straatnomenklatuur kun
nen aanwijzen terwijl hun antago
nisten het mordicus bij leien hou
den waar men zich bij wijze van 
spreken de benen breekt over de 
oneffenheden van deze zo preten
tieus keizerlijk en kopinklijk, ja 
universeel gedoopte dorpsstraten. 
Hij maakt zich trouwens nooit vuil, 
hoogstens glijdt hij al eens uit, al 
is het dan niet over olie maar over 
de heilige drievuldigheid. 

Maar over dit laatste onderwerp, 
noch over Biafra, Tsjecho-Slovakije 

en al de andere wereldmizeries 
moest je in beide strijdende zuster
steden op dit dramatisch ogenblik 
van hun bestaan natuurlijk niet 
spreken. Men zou je stomverbaasd 
bekeken hebben en gevraagd, op 
welke wereld je leefde. Of je dan 
niet wist dat de ene de andere de 
olie niet in de tank gunde ? Dat er 
ernstige studies in beide steden wa
ren opgemaakt waarin a plus b 
werd bewezen dat alleen de eigen 
studie geldig was ? Dat het nu kop 
af, kop aan was, dat er moest ge
vochten worden en dat het godge
klaagd was dat die van 't Scheld 
zelfs niet wilden inzien dat het er 
die van 't Zwin slechts om te doen 
was, niet alleen de eigen toekomst 
doch ook de sinjoorlijke voor een 
gewisse ondergang te behoeden. 
Maanden lang had men aan dit been 
geknaagd, men had er bij wijze van 
spreken de oren van iedereen mee 
afgezaagd, zelfs van een olieslur-
pende minister en sardinenspecia-
list in hoger sferen, het had al niet 
kunnen baten. De kelk moest tot op 
de bittere bodem geledigd worden. 

We laten in het midden of deze 
bodem zich nu in de Schelde of in 
de Noordzee bevindt. De luttel over
gebleven bezadigde lieden, verbijs
terde getuigen van deze broeder- en 
zusterstrijd, zijn van mening, na 
raadpleging van Indische helder
zienden, die zoals bekend ook spe
cialisten zijn in supertankers, dat 
de bitter enzovoorts kelk door bei
den zal moeten leeggedronken wor
den, elk op zijn beurt natuurlijk. Ge 
zoudt natuurlijk ook kunnen spre
ken van een turkse pijp. Daar is na
melijk ook een leiding aan. 

D.R. 


