
Na de verkiezingen hebben we een 
poging gezien, ook in de vlaamse pers, 
om de politieke strijd in en rond Brus
sel te herleiden tot een tweestrijd van 
de « ekstremisten » F.D.F.-P.L.P.-P.S.B. 
en de «gematigden» rond Van den 
Boeynants. 

Dat was natuurlijk een vals dilem
ma. Want iedereen die de toestand te 
Brusels kent, weet dat de heer Van 
den Boeynants niet minder egoïstisch 
brussels en pro-frans is dan zijn tegen
spelers. 

Alleen is hij een opportunist en daar 
de ekstreme richting voor hem moei
lijk te winnen was, heeft hij gespeeld 
op de omvangrijkste groep te Brussel, 
die wel anti-flamingant maar niet anti
vlaams is : aan de ene kant de halfver-
franste brusselse Vlamingen en aan de 
andere zijde de niet-vlaamsbewuste 
nederlandstaligen. 
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STRIJD TE BRUSSEL 
Het is duidelijk dat, zo de mededin

ging alleen zou spelen tussen de groep 
Simonet-Mundeleer-Lagasse enerzijds en 
Van den Boeynants anderzijds, het zo 
zal gaan dat V.d.B. steeds verder door 
de ekstremisten zal meegesleurd wor
den. 

De jongste programwijziging van Van 
den Boeynants in de richting van het 
F.D.F, heeft dan ook scherp protest bij 
de vlaamse CV .P .-Brussel uitgelokt. 
Zien ze al klaarder ? 

Het is een feit dat bij de jongste ver
kiezingen te Brussel ook de vlaamse 
polsslag gevoeld werd. De winst van de 
Volksunie, de winst van de afzonderlijk 
opgekomen vlaamse socialisten, de voor
uitgang van de vlaamse C.V.P. van drie 
tot zes zetels (waarvan jammer genoeg 
één geschonken werd aan de P.S.C.) 
hebben dit duidelijk aangetoond. Zelfs 
de vlaamse P.V.V. te Brussel voelt zich 
verplicht, meer Vlaams te reageren. 

Terwijl de franstaligen echter van nu 
af aan de gemeenteverkiezingen aan het 
organizeren zijn, is het nodig dat aan 
vlaamse zijde verantwoordelijkheden 
duidelijk vastgelegd worden. 

Het is zo dat tot nog toe de B.S.P., de 
P.V.V. en in mindere mate de C.V.P. de 
lijstvorming bij de gemeenteraadsver
kiezingen overgelaten hebben aan de 
franstaligen. Onder meer zou er geen 
bedreiging van een franstalige groep in 
de zes randgemeenten bestaan, zo de 
P.V.V. en de B.S.P. niet uitsluitend 
franstaligen of aanhangers van de frans
taligen naar die gemeenteraden stuur
den. 

Zo is het ook duidelijk dat elke ern
stige organizatie van de vlaamse B.S.P. 
in de grotendeels vlaamse voorsteden 
Anderlecht en Molenbeek, de burge
meesters Simonet en Machtens van zich 
afhankelijk zou maken om hun sjerp te 
behouden. Naar het schijnt organizeert 
de vlaamse B.S.P. er zich echter hele
maal niet. Waarom laat zij toe, dat deze 
beide burgemeesters de B.S.P. te Brus
sel herleiden tot een klein groepje ver
burgerlijkte ambtenaren ? Is het geen 
formidabele les dat met de strekking 
Simonet-Machtens de franstalige B.S.P. 
te Brussel nog slechts 4 volksvertegen
woordigers (op 33 !) verkozen kreeg. De 
arbeiderswijken te Anderlecht en te Mo-
lenebek zijn nog steeds overwegend 
Vlaams en de taalracistische anti-vlaam-
se Simonetstrekking trekt hen zeker niet 
aan. 

De Vlaamse B.S.P.-ers zijn te Brussel 

opgekomen omdat de franstaligen hen 
geen verkiesbare plaatsen wilden geven. 
De militanten hebben bij de aarzeling 
de knoop doorgehakt. Zullen de leiders 
de militanten nu niet meer volgen bij 
de gemeenteraadsverkiezingen en geen 
vlaamse lijsten indienen ? Dan zal hun 
jongste .yerkiezingssukses een ééndags
vlieg geweest zijn en zullen de militan
ten hen ontgoocheld de rug toekeren. 

Bij de volgende gemeenteraadsverkie
zingen te Brussel en in de randgemeen
ten zal het uur van de waarheid slaan 
voor de kleurpartijen. 

De « vlaamse » P.V.V. moet zich niet 
ontveinzen dat haar laattijdig vlaams 
berouw door niemand ernstig zou opge
nomen worden, zo ze de lijstvorming te 
Brussel en in de randgemeenten uitslui
tend aan de P.L.P. overlaat. De vlaamse 
militanten die ze nog steeds telt, zullen 
dit evenmin nemen. 

De vlaamse C.V.P. zal zich anderzijds 
volledig moeten losmaken van de heer 
Van den Boeynants. De vlaamse kiezers 

zijn zijn ronkende beloften van vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1964 ze
ker niet vergeten : « de C.V.P. zou ner
gens in Hoofdstad-Brussel in een sche-
penkollege plaats nemen, zo de taalwet
ten niet zouden geëerbiedigd worden ! ». 

Evenmin als ze vergeten zijn dat te 
Brussel zelf, waar V.D.B, schepene is, de 
taalwet niet toegepast wordt. De tipische 
zinnekenskomedie van de heer Van den 
Boeynants krijgt geleidelijk-aan wel ie
dereen door. 

Kortom, het wordt tijd dat de voorbe
reiding van de volgende gemeenteraads
verkiezingen ook van vlaamse zijde ter 
hand genomen wordt en dat men de 
franstalige imperialisten, die dromen van 
territoriale aanspraken, niet te veel 
voorsprong Iaat nemen. 

Voor de Volksunie, alleen of in samen
werking met andere gezonde vlaamse 
krachten, ligt hier een groot werkterrein 
open. 

Zij zal zich niet laten verrassen ! 
WIM JORISSEN. 

institutionele iiervormingen: 
< de drie partijleiders wer
den liet eens over de proce
dure » (de kranten). 

amnestie 

Verbrande meubelen vervangen, 
een geplunderd huis herin-
richten, nieuw werk zoeken, 
een tweemaal gedinamiteerde 
IJzertoren herbouwen, de onder
linge wrok overwinnen door we
derzijds begrip : dat hebben vele^ 
onder ons zélf bewerkt. Wij in 
Vlaanderen. De stoffelijke schadt 
is voor de meesten door hard 
werk hersteld, de getroffenen heb
ben zich terug een plaats 
veroverd in de gemeenschap, 
de haatkampagne van een 
Halin vindt in de vlaamse 
pers niet de minste bijval. 
Wij, Vlamingen, hebben amnestie 
verleend. Het geheel van de 
kollaboratie wordt daarom 
niet goedgekeurd, en zeker 
niet alle daden die gesteld werden. 
Ook over de persoonlijke 
misdrijven van de repressie in 
de septemberdagen van 1944 en 
de meidagen van 1945 werd 
« amnestie » verleend... 

Maar we leven nog altijd 
in een bestel dat niet door ons 
gemaakt wordt . de belgischt: weU 
tenmakers hebben nog altijd 
géén amnestie verleend 
Omdat zij weggegróeid zi]n van 
ivat leeft in ons volk Het onrecht 
van d»-belgische wetten blijit 
wegen op tallozen die sociaal 
en financieel nog steeds 
ondraaglijke lasten torsen Het 
onrecht van de belgisvhe uetten 
schendt nog altijd de menselijke 
waardigheid van tienduizenden. 

Daarom is « amnestie » niet 
langer meer een bitter 
hulpgeroep van hen die getroffen 
werden door het onrecht maar 
de eis van allen die willen dat 
de wetten beantwoorden aan 
wat nu leeft in ons volk. 
Vlaanderen eist amnestie en 
zal amnestie afdwingen ! 
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« PETITS VICAIRES... » 

De eerste (en grote) oplage 
van west-Pocket 2-3 met als ti
tel « Petits Vicaires » smelt als 
sneeuw onder de zon. In deze 
dubbel-pocket vindt u de le
vensbeschrijving van Priester 
Daens, Dom Modest Van As-
sche, Rektor Bernaerts en Pa
ter Callewaert. Het betreft de 
herwerking door Arthur de 
Bruyne van de artikelenreek
sen verschenen in « 't Pallie-
terke ». 

« Petits Vicaires » werd in 
« WIJ » besproken door senator 
Maurits van Haegendoren (28 
Sept., blz. 16), die o.m. schreef ; 
« Een volwassen volk moet al 
de groten die de natie gediend 
hebben in ere houden. Hen ver
geten ware niet veel minder 
dan verraad en hiertegen bevei
ligt ons de auteur. Dit boek 
dient beslist, vooral c'oor de jon
geren, gemediteerd ! ». 

Bestel vandaag nog deze 
West-Pocket (168 blz.). Schrijf 
80 fr. over op prk. nr. 92.02.80 
van de Vlaamse Vrienden van 
de Westhoek, Maskenslaan 33, 
De Panne (of onder omslag). 
Vanaf 5 eks. : 60 fr. Help mee 
aan de verspreiding van de 
vlaams-nationale gedachte. 

« Petits Vicaires... » is ook 
een ideaal geschenkboek voor 
jongeren én ouderen. 

V.V.W., De Panne. 

ENKELE LESSEN 

De rezultaten van de opinie
peiling, verschenen in « Het 
Laatste Nieuws » vóór de ver
kiezingen, brachten enkele zeer 
verheugende tendenzen voor de 
Volksunie aan het licht, die door 
de uitslagen van 31 maart wer
den bevestigd. 

Ik meen nochtans dat wij en
kele tendenzen in die opiniepei
ling niet zomaar mogen voorbij
gaan. 

Het hoog percentage onbeslis-
ten bij de jongeren. Dit lijkt 
mij normaal Het zou daarom 
E:ser interessant zijn die toe-
koKistige jonge kiezers eens spe
ciaal aan te spreken met een 
brief of iets dergelijks, zoals in 
sommige afdelingen trouwens 
werd gedaan ; een specifieke 
taak voor onze VUJO. De 
Vlaamse jeugd helt sterk over 
naar de V.U. ; aan ons op haar 
een passend beroep te doen. 

De V.U. zou de lagere sociale 
klassen niet zo bijster aanspre
ken. Dit is ontegensprekelijk te 
wijten aan de taktiek van onze 
tegenstanders, die steeds maar 
blijven beweren dat de V.U. 
zich louter met taal aangelegen
heden inlaat en niet met sociaal-
ekonomische problemen. Na
tuurlijk de reinste onzin, maar 
legenden hebben een sterk le
ven. Slechts een degelijke en 
ruime voorlichting kan hierin 
verandering brengen. De man
nen zouden meer geneigd zijn 
voor de V.U. te stemmen dan de 

MAZtN M MOMTUtttH, 

Walter ROLAND 
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vrouwen. De vrouwen zijn nu 
eenmaal meer behoudend en 
voorzichtig. Heel wat mannen 
worden in hun vlaamse overtui
ging fel getemperd en zelfs te
gengewerkt door hun echtgeno
te. Onze medewerksters van 
« Haar eigen wijsje » dienen in 
dit verband geprezen omdat ze 
onze vlaamse vrouwen en moe
ders aantonen dat de vlaamse 
zaak ook hén aangaat. 

K.M., Ganshoren. 

HELDHAFTIG VOLK 

In « WIJ » nr. 40 van 5 okt. 
j.1. las ik voor de zoveelste keer 
(dixit R.B. uit Ledeberg) dat 
wij Vlamingen nog heel wat 
kunnen leren van die anders
taligen (franskiljons, Brusse
laars of Walen) omdat wij zo
gezegd nog niet zover zijn om 
met daden te reageren op alles 
wat onze eigen vlaamse aard 
aantast. 

Ik denk er in de verste verte 
niet aan zulke meningen bij te 
treden en te beweren dat wij 
Vlamingen hoegenaamd niets 

- van die anderstaligen dienen te 
leren. 

Wanneer ik desondanks en bij 
herhaling toch steeds het tegen
gestelde hoor dan maak ik 
meermaals de bedenking of het 
eigenlijk wel zin heeft een an
dere klok te laten horen, aange
zien het gros van de Vlamin
gen zélf inderdaad de kritiek 
over die zogenoemde lamlendi
ge eigenschappen schijnt te be
amen. 

Wij leven in een land waar 
de gevestigde machten als het 

, ware een franskiljons regiem 
voeren dat door de agressiviteit 
van Walen, Brusselaars, frans
kiljons en kollaborerende Vla
mingen een echte aanmoediging 
schijnt te zijn maar voor de 
bewuste Vlamingen daarente
gen de vorm aanneemt van al
lerlei heksenjachten en sank-
ties die er niet om liegen. 

Bijgevolg betekent het voor 
de anderstaligen een koud 
kunstje om hoog van de toren 
te blazen en leveren de Vlamin
gen die toch durven ageren het 
bewijs dat we een heldhaftig 
volk zijn. 

S.J., Balen-Neet. 

<( NIEUWE WIJN 

IN OUDE ZAKKEN » 

De kommentaar in « WIJ » 
van 5 oktober jL, gewijd aan het 
jongste manifest der C.V.P.-
jongeren, is een droevig staal
tje van enge, bekrompen parti j
geest. De vooroordelen welke 
de V.U. aan de politieke tegen
strevers verwijt, schijnen ook 
in eigen rangen welig te tieren. 

Het hele manifest over de 

# Wenst U een prachtige 
bontmantel ? 

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

Wendt U in vol le ver t rouwen tot 
ons lid 

W.CLAYKENS 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek - Tel.: 48.37.01 

Inlichtingen kunnen 
steeds 
gratis bekomen worden 

herstrukturer ing van de poli
tieke partijen, herleiden tot een 
pleidooi voor het samensmelten 
van C.V.P. en B.S.P. in een tra-
vaillistische partij , past uitste
kend in een konservatieve 
P.V.V.-optiek. 

Uit het intervieuw met Mr. 
Wilfried Martens, in de Stan
daard, blijken nochtans een aan
tal zeer pozitieve punten : 

1. Men geeft toe dat heel wat 
jongeren worden aangetrokken 
door de Volksunie. 2. Men er
kent dat de V.U. radikaal-voor-
uitstrevend is op het vlak van 
de gemeenschapsproblemen. 3. 
Men stelt vast dat het jongste 
partijkongres van de V.U. zeer 
vooruitstrevend was, o.m. inza
ke ekonomische struktuurher-
vormingen. 4. Men wil eerst een 
oplossing geven aan de vlaams-
waalse problemen. 5. Deze op
lossing ligt in een federalize-
ring van de staat met werkelij
ke autonomie voor de gemeen
schappen. 6. Daarna wil men 
naar een herstrukturer ing van 
de partijen, door een samenbun
deling van alle progressieve 
krachten in een radikaal-pro-
gressieve parti j op federale en 
pluralistische grondslag. 

Het is duidelijk dat dit doku-
ment de bazis zelf van de C.V.P. 
aantast tot in haar grondvesten. 
Ook de B.S.P. zou in deze vizie 
moeten loskomen van heel wa t 

ideologische bindingen. Wat de 
Volksunie betreft is deze part i j 
tans funktioneel voor de oplos
sing van de vlaams-waalse pro
blemen, en zou zij in de toe
komst voor een keuze komen te 
staan. 

Uit dit alles blijkt dat men 
— in de verre of nabije toe
komst — veeleer wil komen tot 
een samengroepering van men
sen uit de verschillende parti j
en, de Volksunie inbegrepen, 
eerder dan tot een samensmel
ting van bestaande partijen. Te
vens wil men niet zozeer een 
standenparti j (arbeiderspartij 
of travaillistische parti j) , maar 
een progressieve partij , welke 
een nieuw maatschappijbeeld 
vooropstelt en grondige struk-
tuurhervormingen zou doorvoe
ren. 

F.V., Oudenaarde. 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 1970 

Na de vlaamse overwinning 
in de randgemeenten bij de par
lementaire verkiezingen van 30 
maar t jl., bereidt het brussels 
imperialisme zich voor op een 
ult ieme krachtproef. Bij de vol
gende gemeenteverkiezingen 
zullen de frankofonen trachten 
de meerderheid in zoveel moge
lijk vlaamse randgebieden te 
bekomen, in de hoop ze nadien 
bij een naaste verdeling jij 
Brussel te kunnen annexeren. 

Vlaanderen en vooral de 
Volksunie moeten zich van nu 
af aan inspannen voor een 
breed vlaams front in de brus-
selse randgemeenten. De vlaam
se machten zullen het moeten 
opnemen tegen een aaneenge
sloten brussels front. De laatste 
politieke verwikkelingen hier
omtrent laten aan duidelijkheid 
niets te wensen over. 

Waarom zouden de vlaamse 
kulturele verenigingen, in no

vember in Staten-Generaal t e 
Brussel bijeen, niet het nodige 
gezag kunnen opbrengen om de 
vlaamse gemeentebesturen van 
het Brusselse een meer vlaam
se richting te doen uitgaan. 

Het motto voor de randge
meenten in 1970 zal luiden : 
« Elke vlaamse stem moét ren
deren ». Dit is de plicht van 
elk van ons tegenover de vlaam
se gemeenschap. 

V.C. - Dilbeek. 

SCHULD EN BOETE 

In « WIJ » nr. 40 van 5 okto
ber j.1. geeft Nemrod een paar 
beschouwingen over Dostojews» 
ky's beroemd werk « Schuld en 
Boete ». 

In verband met de titel van 
dat boek beweert Nemrod, een 
beetje schamper, dat de Duit
sers in hun taal niet de nodige 
woorden bezitten om die twee 
begrippen saam te brengen. 
Daarom zouden zij verplicht 
geweest zijn het boek uit te ge
ven onder de titel « Raskolni-
kow ». 

Nemrod hoeft nochtans geen 
dik en kostbaar woordenboek 
na de slaan om de vertaling t e 
vinden van « Schuld en Boete ». 

Sigbert Mohn Verlag, Güter-
sloh, gaf voor de Bertelsmann 
Lesering, het boek uit onder de 
titel : « Schuld und Sühne », 
Vertaald door Benita Girgen-
sohn. 

A.D.J., Brussel. 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in-
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling _»• 
voerd 

van de redaktie 

3mssel , 17 otkobcr 1968« 
3etr .J abonnementenalag, 

Inderdaad : het i s weer bijna zo Ter« Over een 
paar veken begint de abonnementenslag 1968/1969. 
Eigenlijk soxiden we moeten schrijven i het ia 
reeds zo ver. want de Jongste vekon zijn er a l 
e t t e l i jke lezers geweest die hun l^esgeld voor 
volgend jaar spontaan hebben gegtort» Ve kennen 
een afdeling in het antverpse - we gaan ze nog 
niet noemen, maar wachten daarmee nog een paar 
weken - die meer dan ö<»<ierd nieuwe abonnenteu 
heeft aangeworven. 
Het i s bijna een gemeeaplaata oo het te zeggen i 
de komende abonementenslag zal van uitzonder
l i jk belang s i jn . We hebben dat a l ieder jaar ge
zegd - vandaar die "gemeenplaatg",,, 
Maar wie even nadeknt, zal toch moeten toegeven 
dat de t i jden méér dan r i j p zijn Toor een grote 
inspanning en een reusacbtige ruJt vooruit» Aan 
het .begin van 1963 stonden ve nog steeds met ons 
aantal kiezers van 1965 j vandaag zijn het er 
meer dan een half miljoen geworden, worgen maken 
we ons reeds klaar voor de hete slag Van de ge
meenteraadsverkiezingen. Ons res t nog net de t i jd 
OTi in de komende maanden de ofulage yan ons blad 
op te drijven in dezelfde mate alg ons kiezers
aantal i s gegroeid. Wanneer ve daarin niet s l a 
gen, boeren we in fe i te achteruit;, 
Twee jaar geleden haaljden ¥« u i t zestig dagen 
abonnementenslag 6.000 nieuwe abo^nenten. Hoe
veel het er d i t jaar moeten worden, delen ve over 
kort mee. Vandaag volstaat h^t, h^t voornemen te 
maken dat de zaak stevig zal vorden aangewikt... 
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SANERING VAN HET LEGER 

v.u.-initiatief 
op 
komst 

'(h.b.) Een Vlaamse beroepsmilitair 
bij de luchtmacht vroeg aan zijn waal-
se majoor een gunst. « Als het voor een 
gunst is, zul je wel Frans kunnen spre
ken », was de fijnzinnige opmerking. 
De jongen heeft Frans moeten spreken. 

Een waalse kapitein in een instelling 
in het vlaamse land heeft jarenlang de 
taalwetten doen overtreden bij het 
beheren van zijn magazijn. « Als ik Fla-
mand hoor spreken, krijg ik hoofdpijn », 
was zijn fijnzinnige uitvlucht. 

Zijn chef, een waalse luitenant-kolo
nel, beschermde hem. Toen tegen de 
taalwetovertredingen in zijn instelling 
klacht werd ingediend, zwoer hij de 
«schuldige» te kraken. Tans is hij op 
pensioen gesteld, was kandidaat op de 
F.D.F.-lijst en is het haantje vooruit om 
in zijn vlaamse gemeente een frans 
ghetto te handhaven. 

Een waalse adjudant in één van de 
diensten van de zeemacht in Oostende 
lokte een heftig handgemeen uit toen 
men hem tijdens een «open dag» uit
leg vroeg in het Nederlands. 

Deze feiten bewijzen dat de sanering 
in het leger maar doeltreffend kan zijn, 
als in vlaamse eenheden en in instel
lingen, gevestigd in het vlaamse land, 
alleen vlaamse militairen worden aan
gesteld. Waalse militairen blijken niet 
voldoende soepelheid te bezitten om 
Vlamingen te leiden en zich aan de 
Vlaamse gemeenschap aan te passen. 

De militairen die zich voorheen aan 
feiten als de bovenvermelde schuldig 
maakten, beseffen stilaan dat hun rijk 
in vlaamse eenheden ten einde loopt. 
Om die reden leggen ze zich erop toe, 
tot de « grondige » taaikenners te beho
ren. 

Op die manier kunnen ze uit twee 
ruiven blijven eten. Als er teveel waal
se kandidaten zijn voor bevordering of 
voor bevel voer ing, dan wordt die gron
dige kennis ingeroepen om over Vla
mingen bevel te kunnen voeren. Dat 

achterpoortje zal vlug moeten gesloten 
worden, want op 11 september bewees 
de «Gazet van Antwerpen» in haar 
artikel « Legerleiding fabriceert tweeta-
ligen », dat er meerdere officieren rond
lopen met een brevet van «grondige 
kennis » der twee nationale talen, maar 
dat hun kennis vaak erbarmelijk is. 

Dat komt omdat de taalwet van het 
leger o.a. bepaalt dat het reeds volstaat 
een diploma voor te leggen, waarmee 
bewezen wordt dat men een jaar lang 
aan een universiteit of gelijkgestelde 
instelling een kursus in de aadere taal 
heeft gevolgd. 

«Welwillende» professoren — o.a. 
deze die aan de V.U.B, zeerecht doceert 
— hebben op die manier ons leger ver
rijkt ? met « grondige » taaikenners, die 
feitelijk niet méér kennen dan Frans... 

De Volksunie zal een wetsvoorstel 
indienen om dit achterpoortje te doen 
sluiten. 

• NIET ZELFGENOEGZAAM WORDEN ! 

in Vlaanderen 
zijn er nog 
werklozen... 

ACO) Sedert de tekenen van ekono-
mische expansie in Vlaanderen talrij
ker werden, is men geneigd een zéér 
belangrijk punt uit het oog te verlie
zen, namelijk dat de werkloosheid in 
Vlaanderen ook nu nog altijd erger 
woedt dan in Wallonië. 

In de jongste aflevering van het door 
het ministerie van Ekonomische Zaken 
maandelijks uitgegeven « Overzicht van 
de ekonomische ontwikkeling» staan 
hierover nogmaals een paar passages 
die we gerust alarmerend mogen noe
men. 

«Einde juli 1968», aldus die ambte
lijke tekst «werden 96.488 uitkering
trekkende volledig werklozen genoteerd 
waarvan 45.121 in Vlaanderen, 41.072 in 
Wallonië en 10.295 in Brussel. Ten 
opzichte van einde juni van dit jaar, 
betekent dit globaal een toeneming met 
1.213 eenheden. Dit was vooral te wijten 
aan de jaarlijkse vakantie. 

Ten opzichte van einde juli 1967 zijn 
er nog steeds 17.390 volledig werklozen 
meer (+ 22 %). In het Noorden bedroeg 
de toeneming 8.827 eenheden; in het 
Zuiden 6.609 en in Brussel 1.954 eenhe
den. 

Bij de volledig werklozen met nor
male arbeidsgeschiktheid zijn er op de 
52.637 eenheden einde juli 21.823 in 
Vlaanderen genoteerd, 24,393 in Wallo
nië en 6.421 in Brussel. 

Ten opzichte van hetzelfde tijdstip in 
1967 is de procentuele stijging nochtans 
het hoogst in het eerstgenoemde lands
gedeelte, te weten met 35,6 % (20,5 % 
in Wallonië en 35,0 % in Brussel). De 
regionale werkloosheidspercentages be
droegen 2,0 in Vlaanderen, 3,6 in Wal
lonië en 1,7 in Brussel». 

Tot zover de officiële tekst, die we 
hier onveranderd hebben overgenomen. 
Men kan eruit afleiden dat in Vlaan
deren niet alle faktoren van de arbeids
markt zich ongunstig ontwikkeld heb
ben, maar dat er hoegenaamd geen 
redenen zijn om zelfgenoegzaam te ver
klaren dat Vlaanderen in volle expan
sie en Wallonië in verval is. Struktu-
reel is het bedrijfsleven in Vlaanderen 
nog altijd te eenzijdig en te konjunk-
tuur-gevoelig. Dat is de reden waarom 
de werkloosheid bij ons sedert vorig 
jaar met 35,6 % verhoogd is, en in Wal
lonië slechts met 20,5 %. 

We wijzen tenslotte nog op het amb
telijke woordgebruik. «Vlaanderen» en 
«Vlamingen» is in vele officiële doku-
menten nog altijd taboe. In bovenstaan
de tekst spreekt men niet altijd over 
het «noordelijke landsgedeelte». Dat is 
al beter dan voorheen. 

• HET PETROLEUM-DOSSIER 

pijpleiding 
uit 
zeebrugge 
(ACO) Maandag had te Gent de 

inhuldiging plaats van de Texaco-raffi-
naderij. 

Een reeks steekproeven in onze omge

ving heeft ons iets merkwaardigs 
geleerd : niemand — buiten de kleine 
kring der specialisten — wist dat er een 
pijpleiding van 55 km aangelegd wtis 
die Zeebrugge verbindt met de gentse 
kanaalzone, waar de Texaco-raffinade-
rij gevestigd is. 

De meeste mensen keken ongelovig 
als ze hoorden dat Texaco langs die weg 
zowat 5 miljoen ton olie per jaar kan 
aanvoeren. 

Zorgen voor de toekomst schijnt de 
direktie van de maatschappij niet t e 
hebben. Op het gebied van petroleum 
zijn die direkteurs nu niet bepaald ker
stekinderen. Dat de tonnemaat van de 
tankschepen steeds groter is geworden, 
zullen ze ook wel weten. Ze denken ech
ter dat ze zich langs Zeebrugge steeds 
in behoorlijke voorwaarden zullen kun
nen laten bevoorraden en dat hun raf
finaderij te Gent de konkurrentie tegen 
anderen zal aankunnen. 

Denk nu niet dat we hiermee uitpak
ken om de argumentatie te verpulveren 
van hen die de pijpleiding Rotterdam-
Antwerpen verdedigen. Zo naief zijn 
we nu ook weer niet. 

Dat het te Antwerpen over grotere 
hoeveelheden gaat, ligt voor de hand : 
15 miljoen, 16 miljoen ton olie per jaar. 
Of nog meer ? 

Maar des te sterker interesseren ons 
de toekomstperspektieven en de kost
prijsberekening van Texaco. We zouden 
ze willen vergelijken met die van de 
antwerpse petroleumraffinaderijen, die 
geen andere uitkomst meer schenen te 
zien dan een pijpleiding naar Rotter
dam. 

Tussen de petroleummaatschappijen 
onderling is er in deze kwestie een 
diepgaand meningsverschil gerezen. De 
nauwelijks verholen minachting waar
mee de beroepsvereniging van de petro-
leumindustrie in een kommunikee 
Texaco behandeld heeft, was er een 
kras staaltje van. 

Texaco behoort nochtans tot de super-
grote groepen die aan het hoofd staan 
van de wereldpetroleumindustrie. Ze 
neemt de tweede plaats in onder de pro
ducenten van ruwe petroleum in de 
V.S.A. 

Dat alles om u duidelijk te maken dat 
de maatschappij die het wél te Zee
brugge kan bolwerken, niet tot de 
romantische knoeiers behoort met 
wensdromen over regionale ontwikke
ling. 

We hebben de indruk dat vroeg of 
laat de tans nog onbekende elementen 
van het petroleumdossier in België zul
len uitlekken. Laten we hopen dat we 
dan niet moeten beginnen jammeren en 
vloeken wegens gemiste kansen. 

GESCHARREL 
Enkele weken voor de herope

ning van de parlementaire zittijd 
tast men nog steeds in de mist no
pens de mogelijkheden om een vol
doende parlementaire meerder
heid voor de zogenaamde kulturele 
autonomie-ontwerpen samen te 
scharrelen. Men mag gerust dit 
laatste woord gebruiken, want het 
is een zielig schouwspel. De drie 
traditionele partijen zouden er het 
liejst van al de zogenaamde kleine 
oppozitiepartijen willen buiten 
houden, omdat ze onmogelijk de 
prijs voor een meerderheid van 
die kant kunnen betalen en omdat 
het nog niet strookt met hun « pa
triottisch geweten » hulp van die 
verdachte kant te vragen. Het 
overleg Houben-Collard-Hougardy 
is dan ook de zoveelste krampach
tige poging om de kwadratuur van 
de cirkel te verwezenlijken. Van 
P.V.V.-zijde zelf is men het boven
dien grondig oneens, al zit de ge
dachte wel voor dat men de rege
ringsontwerpen ter zake zoveel 
mogelijk moet ontkrachten en dus 
zo mogelijk nog sterker grendels 
voor de vlaamse meerderheid 
schuiven Tegenover zwakke opris
pingen met een federalistisch 
smaakje van enkele vlaamse 
C.V.P.-ers zien we hoe Brussel 
zich inspant, om tot een groot
brusselse frontvorming te komen 
en tevens het op een akkoord met 
de Walen te gooien, die straks in 
« waals parlement » bijeenkom,en. 
In de bru^selse gemeenten is al
dus het « manifest der 29 » aan de 
orde, zopas onderschreven de ge
meenteraden Oudergem en Etter
beek deze oorlogsverklaring aan 
« de imperialisten uit het noor
den ». In enkele gemeenteraden 
kwam de door dit manifest geïn
spireerde antivlaamse motie niet 
v.d. grond (Jette, Ganshoren en St. 
Agatha-Berchem) vnaar ze vormen 
dan toch maar een minderheid. 
Hieruit blijkt eens te meer hoe 
zwak het vlaams element door de 
bestaande politieke partijen in het 
Brusselse vertegenwoordigd is en 
hoe noodzakelijk meteen een ver
sterking van de VU in het brus-

selse is. Daarom is het verheugend 
dat de VU-Brussel is gestart met 
een eerste propagandaslag, des te 
meer daar de reaktie van een Si-
monet op de grote vlaamse aan-
wezigheid-affiches duidelijk aan
toont, hoe zeer deze vorm van 
vlaamse zelfbevestiging te Brussel 
de brusselse frankofone ultras 
treft. 

KUMUL 
Hoe sterk de belgische centrale 

overheid trouwens door de brus-
sels-waalse vraatzucht gekomplek-
seerd is bleek deze week nog eens 
uit verschillende feiten. Zo wordt 
vastgesteld dat wanneer in de Eu
romarktraad voor Landbouw de 
lijst der europese landbouwnood-

door het kumuleren van vele amb
ten en mandaten door één persoon. 
Stellig, de h. Collard is niet de eni
ge kumulard, maar zijn « geval » 
herinnert ons aan een der funda
mentele zwakheden van het hui
dig bestel in België, waartegen 
toch eens krachtig zal moeten in
gegaan worden. 

VAARWEL 
De opening van het akademisch 

jaar van het rijksuniversitair cen
trum Antwerpen (RUCA) ging 
niet alleen gepaard met een uniek 
feit in de geschiedenis der bel
gische universiteiten (mede-ope
ning door een student) doch ook 
rnet een vaarwel, nl. aan de des
tijds zo opgehemelde pluralistische 

beroepsHALVE 
bekeken 

gebieden wordt voorgelegd, waar
van de oriëntatie-afdeling de euro
pese financiële tussenkomsten voor 
struktuurverbeteringen moet bepa
len (tot 45 %) er voor België al
leen waalse noodgebieden bestaan. 
Wie anders dan Héger kan hier 
voor deze flagrante diskriminatie 
verantwoordelijk zijn ? 

De ontvangst van de h. Collard, 
B.S.P.-voorzitter, staatsminister, 
parlementslid en burgemeester van 
Bergen, in deze laatste hoedanig
heid door premier Eyskens, om
ringd door waalse ministers, be
licht een ander aspekt van de 
scheefgegroeide verhoudingen in 
deze staat. Het voorleggen van een 
ontwikkelingsplan voor Bergen 
wordt opgeblazen tot een nationale 
aangelegenheid van eerste rang. 
De liefde voor het waalse troetel
kind gaat hand in hand met onge
zonde verhoudingen die ontstaan 

formule. « Geen waaiers » noem
de men dat en ondanks de beklem
toning van toegankelijkheid voor 
iedereen is men toch weer een ïl-
luzie armer. Voor het overige 
vroeg rektor Massart gelijkberech
tiging voor Antwerpen tegenover 
andere universiteiten die met hon
derdtallen hektaren en overvloedig 
kredietmanna worden gezegend, 
terwijl Antwerpen van rijkswege 
nog geen cent zag. Al ging deze 
opening in een nieuw gebouw door 
de groei van de RUCA gaat zeer 
langzaam mede door het verzaken 
aan een pluralistisch koncept, 
waardoor een belangrijk gedeelte 
van de opine het als het ware on
mogelijk gemaakt wordt om nog 
warm te lopen voor een anttoerpse 
universiteit naar voorbijgestreefd 
model. 

Veel minder traag verloopt de 
procedure voor « Louvain la Neu-

ve ». Minister De Saeger, die zo 
traag is waar het studies van pro-
jekten voor een eigen oliehaven 
aangaat, is vliegensvlug om de ont
eigeningsprocedure voor Leuven-
Frans in te leiden. Ook al weet 
men niet, waar men precies zal be
ginnen en of men die 800 ha. alle
maal zal nodig hebben. 

KONTESTATIE 
De tweedaagse staking van de 

studenten uit het hoger technisch 
onderwijs ter erkenning op euro
pees niveau van de titel technisch-
ingenieur is weeral al eens een ge
volg van het in gebreke blijven 
van de belgische regeringen, die 
omwille van verkeerde bezuini-
gingskompleksen en ook als gevolg 
van overjaarse' schoolstrijdopvat
tingen verwaarloosden kredieten 
uit te schrijven die de vereiste 
studieduur waarborgen, om de af
gestudeerden van dit onderwijs in 
de europese ingenieursregisters te 
kunnen inschrijven. Misscïïien zal 
deze staking nu leiden tot een her
groepering der betrokken scholen, 
vermits de kommissie voor niet-
universitair onderwijs, opgericht 
in de schoot van de Nationale 
Raad voor Wetenschapsbeleid 
(waarvan de voorzitter Rens nog 
maar eens ontslag nam) aan de re
gering tegen einde 1968 een ver
slag zal overhandigen, waarin een 
nieuwe studie-regeling voor tech
nische ingenieurs zou voorgesteld 
worden. 

Kontestatie eveneens in Lim
burg, waar te Genk de tweede 
protestbetoging tegen de plannen 
in verband met Allegheny-Long-
doz doorging en die uitmondde in 
de eis van Limburg, te Genk een 
staatgieterij te zien ontstaan. Op 
de B.S.P.-raad zei vice-premier 
Merlot wel dat er in deze kwestie 
nog geen beslissing is gevallen, 
maar dat zei de regering een week 
vóór de beslissing inzake de pipe-
linegeschiedenis ook ! Limburg zal 
dus voet bij stek moeten houden, 
ook al pogen sommige limburgse 
kleurpartijpolitici de aktie te rem
men. 
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reaktionairen 
tegen 

? progressieven / 
(red.) Met genoegen hebben de kran

ten gewag gemaakt van een gevecht in 
de gentse «Roeland», waar verleden 
zaterdagochtend om half een «progres
sieve V.U.-jongeren » en « reaktionaire 
V.U.-militanten» op de vuist gegaan 
zijn. 

Het bericht strookt inzoverre met de 
waarheid, dat de feiten zich inderdaad 
hebben voorgedaan. Het is onjuist, waar 
het doet vermoeden dat ideologische 
spanningen binnen de Volksunie twee 
groepen onverzoenlijk tegenover me
kaar stellen. 

Er was in de kranten sprake van 
« uiterst-linkse » en « uiterst-rechtse » 
elementen. Het uur waarop de feiten 
gebeurden, wijst er op dat het vermoe
delijk eerder uiterst-natte elementen 
waren. 

Er was verleden week vrijdagavond 
i.\ de «Roeland» een V.U.-raadsverga-
dering; tijdens die vergadering was de 
grootste eensgezindheid in alle opzich
ten gebleken. Na de vergadering werd 
— naar aloude, doch daarom niet goede 
geplogenheid — aan toogpolitiek ge
daan. Men kent het scenario : van het 
ene woord komt het andere. Na mid
dernacht zijn de tijden rijp voor de 
grote problemen en konfrontaties. De 
volgende ochtend, met een zere kop en 
de vinger op de blauwe plekken, acht 
men het beneden zijn waardigheid om 
voor de wereld en zichzelf toe te geven 
dat men gewoonweg slachtoffer van 
Bacchus is geworden : de rel krijgt 
« ideologische » afmetingen. 

En daarmee zitten we volop in de 
oude kwaal : de principiële scherpslij
perij, het monopolizeren van de hele 
beweging voor een groep of strekking. 

Dramatisch is dat vooralsnog niet : 
wel integendeel, er zijn weinig perioden 
in de ^sschiedenij van het vlaams-
nationalisme geweest met zo geringe 
ideologische spanningen en wrijvingen. 
Juist daarom ook schrijven we dit 
stukje : we willen er van meet af aan 
bij zijn om te verklaren, dat scherpslij
perij en onverdraagzaamheid geen 
enkele kans zullen krijgen. 

Het half miljoen Vlamingen dat 
Volksunie gestemd heeft, verlangt méér 
van ons dan wat bekvechterij en betwe
terigheid. 

Men kome ons niet zeggen dat die 
groep of een andere schuld heeft aan de 
middernachtelijke exploten : schuld 
heeft de oude kwaal van de onverdraag
zaamheid. 

Er ziin in Vlaanderen andere katten 
te Teselen dan Marcuse nog eens over 
te doen of in naam van godweet welk 
mooi principe de aanwezigheid van 
negerpriesters op een IJzerbedevaart 
« onmogelijk » te heten. 

We stellen vast dat wie hard werkt 
voor de zaak, doorgaans geen tijd heeft 
voor ideologische haarklieverij . En we 
ziin er van overtuigd, dat een overwel-
d i w n d e meerderheid in de V.U. er ter
zake net zo over denkt. 

En voor de rest is er voor « uiterst
links » noch voor «uiterst-rechts» 
plaats in de Volksunie : er is slechts 
plaats voor mensen die loyaal een pro
gramma onderschrijven dat rechtlijnig, 
tu<;sen de uitersten in. het volksnatio-
nalisme verdedigt. 

IN EIGEN NET GEVANGEN (1) 

een 
"dwangbuis" 
voor brussel ? 

(m.v.d.b.) Het is nu zover ! De rege
ringsovereenkomst inzake de kulturele 
autonomie en de ekonomische decen-
tralizatie heeft eindelijk vaste vorm 
gekregen. Het hoeft niet gezegd, dat de 
Brusselaars zich vreselijk verongelijkt 
gevoelen. « Het uur van de gewesten is 
gekomen, maar dat van Brussel n ie t» , 
zo bloklettert « Le Soir ». 

Inderdaad ! De ekonomische decentra-
lizatie, waarover wij he t vahdaag meer 

bepaald willen hebben, voorziet — zoals 
bekend — in de oprichting van drie 
gewestelijke ekonomische raden : de 
Gewestelijke Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen voor de vier vlaamse pro
vincies, de arrondissementen Halle-Vil
voorde en Leuven en de zes brusselse 
randgemeenten met faciliteiten; de 
Conseil Regional Economique Wallon 
voor de vier waalse provinciën en het 
arrondissement Nijvel; zodat er voor de 
Ekonomische Raad voor Brussel nog 
enkel de huidige hoofdstedelijke agglo
merat ie van 19 gemeenten overblijft. 
Het is als een dun plakje kaas dat gevat 
zit tussen de twee dikke helften van 
een sandwich. Als troostprijs voor de 
Brusselaars wordt een Interregionale 
Ekonomische Raad voor Brabant in het 
leven geroepen, die de koördinatie moet 
verzekeren tussen de drie tot een ver
schillende ekonomische raad behorende 
brabantse zones. 

De Brusselaars maken veel misbaar, 
omdat zij in een zogezegd ekonomisch 
dwangbuis worden gestoken. Maar zijn 
hun jeremiades wel oprecht ? Naar wat 
wij in de franstalige bladen te lezen 
krijgen zijn zij hoofdzakelijk ingegeven 
door het feit, dat zij geen zeggensrecht 

zullen hebben in de vlaamse streek 
Halle-Vilvoorde, terwijl veel minder 
gewag wordt gemaakt van het zuidelij
ke, waalse gedeelte van de Zennevallei 
met Clabecq en Tubize. 

Zij zijn verontwaardigd, omdat zij 
zogezegd afgescheiden worden van hun 
ekonomisch achterland. Maar tussen de 
gewesten worden geen tolmuren opge
trokken, de ekonomische betrek
kingen onder de zones zullen blijven 
bestaan zoals vroeger, en Brussel is in 
het geheel niet met verst ikking 
bedreigd. Het schoentje nijpt ergens 
anders : achter het voorwendsel van de 
gestoorde ekonomische betrekkingen 
gaat de bedenking schuil, dat die 
betrekkingen steeds in ruimere mate in 
he t Nederlands zullen moeten geschie
den, dat Brussel in Vlaanderen niet 
meer de eerste viool zal kunnen blijven 
spelen en dat de vervlaamsing van he t 
bedrijfsleven niet langer een ijdel 
woord kan blijven. 

De franstalige kranten zwijgen daar
over natuurli jk als vermoord, maar zij 
pakken uit met eerder povere argumen
ten. Voor Antwerpen en Gent bestaan 
er inrichtingsplannen, zo zeggen zij, 
waarbij telkens verscheidene zeer grote 

baron wo Iters 
Neen, er is geen enkele reden om jier te zijn over de epiA>de die achter ons 

ligt : de epizode van de petroleumpipeline. Als ergens nog het bewijs rrA>et gele
verd worden dat xue leven in een gekkenland : het werd in de voorbije weken 
dag aan dag geleverd. 

Beschamend hoe de Vlamingen (gemanipuleerd door welke lieien achter de 
schermen en gemobilizeerd door welke duistere belangen ?) zich tegen mekaar 
tieten opstellen in een dorpspolitieke vete van middeleeuws al\)oi. Want één 
ding is bij ons boven iedere twijfel verheven : een gezond vlaams gezag zou in 
staat zijn, een gezonde havenpolitiek te voeren en aan Zeebrugge zowel als aan 
Antwerpen te geven wat hen toekomt op grond van passieloos gehanteerde eko
nomische normen. En aan een ander ding geloven we eveneens rotsvast : dat 
dergelijke belangrijke problemen, waarvan de optiek voor morgen afhangt, de-
mokratisch moeten afgehandeld worden. Dit wil zeggen dal het volk — via zijn 
normale vertegenwoordiging — er zijn zeg moet in hebben en dat ^ver onze toe
komst op sociaal-ekonomisch gebied niet mag beslist u\)rden door een handvol 
lechnokraten, marktkramers en kortzichtige — want geïriteraseeide politici. Zo
als het daar pas is gebeurd. 

In een middeleeuwse vete hoort onvetmijdelijk een kasteelheer. Hij heeft 
deze keer waarachtig niet ontbroken : baron — petrolbaron — Wolters, de grote 
man van Petrofina. Zeebrugge op of neer, Antwerpen onder of boven : het is 
gewoon onduldbaar dat petrolbarons zo schaamtelc\)s publiek hun wet kunnen 
stellen. 

Want het moet toch iedereen de ogen uitsteken dat (en we laten hier de 
oplossing Antwerpen-Rotterdam buiten beschouwing, want lue verklaren ons als 
leken -Jonder enige schaamte onbevoegd) er van meet af aan vals spel is gespeeld. 
Niemand op de hele wereld kan ons wijsmaken dat het heil van de antiuerpse 
petrochemie afhing van een beslissing, die binnen een paar lueken moest vallen. 
De schaalvergroting in het petroleumtransport, de moeilijkheden van de ant-
werpse haven, de noden van de petroleumnijverheid zijn gegevens die sinds jaar 
en dag bekend zijn. Indien men ons komt zeggen dat de beslissing over de pipe
line binnen x zoveel dagen moet vallen of dat anders de peiroleumaanvoei in het 
gedrang JAjnit, dan zijn er slechts tivee konkluzies mogelijk. De eerste : de petro-
leumbazen zijn kerstekinderen en onbekwamen — maar dat geloven we niet. De 
tweede : men heeft het probleem op zo korte termijn en tijdens het parlementair 
reces gesteld, om een beslissing buiten de demokratische besluitvorming af te 
dwingen. We zijn er van overtuigd dat daai des Pudels Kern zit! 

En hoe grotesk werd het hele probleem vervalst'. Wat voor koinpiommite-
lende bondgeiA3ten doken er op zowel achter de heerscharen der biugse pooiters 
als achter het gros der sinjoren. 

Zeebrugge genoot de op zijn minst verdachte steun van alles en allen in 
België, die Antweipen beschouwen als het veiwaten simbool van de vlaamse op
gang, als een flamingantisch addernest. Het meest bekrompen anti-hollandisme 
anno 1830 vond een schitterende gelegenheid om zich nog eens te doen gelden 
legen de « nc^rderduivel > — op een ogenblik dat men de mond vol heeft over 
Europa en de « randstad » die binnenkort van IJmuiden tot Duinkeike zal rei
ken. De grote haaien van de aannemersbussinnes sperden hun bek wagewijd open 
om de zeebrugse miljardenbrok te zwelgen. 

En voor Antwerpen idem hetzelfde. Grote bondgenoot De Saeger, de man 
die hoofdverantwoordelijk er h\>or is dat het probleem kon « rotten >, de minis
ter die met nauwelijks verholen misprijzen de rechtmatige zeebrugse verzuch
tingen afwimpelde. Grote bondgenoten de Walen, aan wie een idiote regering 
de onekonomische toezegging van een waalse petrochimie heeft gedaan. En super-
bondgenoot baron WSslters die met de fijngevoeligheid van een nijlpaard met 
maagzweren, een louter technische aangelegenheid liet ontaarden in een rel, waar
in de beslissing dan moest afgedwongen -worden met een oekaze, een diktaat van 
de baron himself in hoogsteigen persoon. Antwerpen of Zeebrugge of Eiembode-
gem to/ Zoetenaaie kunnen de petrolbaron geen barst schelen ; dat xueze voorop
gesteld. Hem interesseert maar één zaak : wat brengt het me op. Dit weinig ver
heven streven moge dan al het onontkoombaar nevenverschijnsel van een vrije 
ekonomie zijn : het is gewoon onduldbaar dat een dergelijke zakenhaai publiek 
en openlijk en cinisch de wet kan stellen. Dat hij de macht heeft om le zeggen : 
hoor eens hier, regerinkje-van-mijn-voeten, gij wilt dat ik in Feluy op uw kosten 
weldoener voor Wallonië komt spelen. Goed ! Maar rap dan de vingers op de 
naad van uw broek, of ik zorg er voor dat ge de waalse wind rond de 01 en krijgt. 

Zeebrugge én Antwerpen, gij en ik : we voelen ons de puppets on the string 
van de petrolbaions. Wat mezelf betreft : ik heb verdomd geen luH om het le 
blijven ! 

dio Genes. 

gemeenten zijn betrokken. En voor 
Luik is bij K.B. besloten dat de desbe* 
treffende sektor 36 gemeenten zaï 
omvatten. Daarop antwoorden wij ; 
comparaison n'est pas ra ison! Alle 
mogelijke vergelijkingen gaan mank-, 
omdat de taaitoestanden overal elders 
anders liggen dan te Brussel. Verder 
luidt het : « Brussel zal de enige grote 
stad van Europa zijn die niet beschikt 
over enig ekspansiegebied». Maar ziÉ 
zeggen er niet bij, dat Brussel zeW 
daaraan schuld heeft. De brusselse 
frankofonen hebben zich in he t vlaamse 
land steeds aangemeld als imperiaüsti»! 
sche taalrassisten; zij hebben m e t 
eigen handen de taa imuur gebouwd, die 
nu de menselijke betrekkingen tussen 
de hoofdstad en Vlaanderen bemoeili jkte 
Waarom hebben zij de Vlamingen 
steeds met de nek aangekeken ? Wie 
sprak er daar van «st inkende boere-
beesten » ? Dat Vlaanderen zich einde* 
lijk t e weer stelt is nogal logisch. En 
dat het zijn grondgebied afgrendelt i» 
meer dan hoogtijd. 

IN EIGEN NET GEVANGEN (2) 

9f sie rimen 
meer 

dan sie weten" 
(m.v.d.b.) Zullen de brusselse franko

fonen dan nooit begrijpen of willen toe
geven, dat hun stad tans het slachtoffer 
is geworden van hun eigen kortzichtig
heid ? Niets noch niemand zou zich ver
zet hebben tegen ekspansie van de 
hoofdstad, indien uit het verleden n ie t 
was gebleken dat Brussel steeds mis
bruik heeft gemaakt van de lichtgelo
vigheid van sommige vlaamse leiders 
«da t de achtereenvolgende grensop-
schuivingen in niets het taais tatuut van 
de genaaste bevolkingen zouden wijzi
gen ». Vlaanderen heeft, he laas ! al t e 
veel leergeld betaald, om onder he t mom 
van ekonomische of andere behoeften 
zijn grondgebied voor verdere brusselse 
inmenging en daaraan vastzit tende ver-
fransing open te stellen. 

De geringschatting van de Walen 
voor Vlaanderen blijkt nogmaals u i t 
het ontwerp op de ekonomische decen-
tralizatie, dat door de Waal Terwagne 
is opgemaakt en waarvoor de vlaamse 
minister Tindemans zijn fiat heeft 
gegeven. Over de zogezegde minoriza» 
tie van de Walen wordt dag en nacht 
gezwamd, maar in feite zijn het toch 
weer de Vlamingen die bedrogen uitko
men bij de numerieke samenstell ing 
van de reeds eerder genoemde In te r re 
gionale Ekonomische Raad voor Bra
bant. Brussel wordt daarin vertegen
woordigd door 32 leden, voor een bevol
king van L075.000 inwoners, het waal
se arrondissement Nijvel door 12 leden 
(voor 223.000 inwoners) en Vlaams-Bra-
bant eveneens door 12 leden (voor 
833.000 inwoners). Dat maakt dus 1 ver
tegenwoordiger per ongeveer 18.600 
inwoners voor Waals-Brabant, 1 per 
33.500 inwoners voor Brussel en 1 per 
69.400 inwoners voor Vlaams-Brabant. 
Ongeacht welke bevoegdheid aan die 
Interregionale Raad zal worden gege
ven (een koördinerende, een advizeren-
de of een beslissingsbevoegdheid), h e t 
is toch maar weer zó dat de Vlamingen 
er andermaal in de hoek zullen staan. 

En tenslot te een eerder komische 
noot. In de vroege middeleeuwen spraK 
Jakob van Maerlant reeds van de « wal-
se valse poëten, die meer r imen dan sie 
we ten» . Deze weinig vleiende ui t la t ing 
schoot ons onwillekeurig t e binnen b i j 
het lezen van he t bedoelde « Soir »-arti-
kel. Ook de schrijver daarvan moet 
onder die « poëten » gerekend worden, 
zo heeft hij het over de zes brusselse 
randgemeenten met taalfaciliteiten, 
maar hij weet niet eens welke die 
gemeenten zi jn! Hij weet niet dat Dro-
genbos een van die gemeenten is, maar 
hij rekent daarbij wel Strombeek-
Bever, aldus tevens het bewijs leverend 
niet eens te beseffen dat vóór enkele 
maanden in zijn eigen blad deze neder-r 
landstalige gemeente afgeschilderd 
werd als een gevaar voor Brussel. Ook 
de kaar t van Brabant waarmede zijn 
betoog is geïllustreerd, vertoont dezelf
de fout. Wat wel bewijst dat het h ier 
niet gaat om een voorbijgaande vergis
sing, maar wel om een grove onwetend
heid. 

En met zulke pseudo-objektieve art i
kelen worden de «Soir »-lezers regel
matig voorgelogen en wordt de open
bare mening vergiftigd. Het is niet 
alleen diep treurig, maar tevens mis
dadig ! 
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Amnestiemeeting. 
Zondag 27 oktober, schouwburg 
f Majestic », Carnotstraat 20, 
Antwerpen, 
iianvang te 10 u 30. 
Sprekers: dr. H. Goemans, 
brof. W. Opsomer, K. Dillen. 
Einde rond 11 u 30. Begin op-
ioclit 12 u. stipt. 
Alleen spandoeken, goedge
keurd door het komitee ; geen 
partijvlaggen. 
Parkeerplaats autobussen: 
Scheldekaden. Propagandama
teriaal, afflches, inschrijvin
gen : Amnestie-komitee, p.a. 
t. Caubergh, Steriingerstraat 
39, Borgerhout. 
Financiële steun: per 103.39 
van Kredietbank Borgerhout-
Hoord, voor rekening 
1028/13/03145 van 
Amnestiekomitee 27 oktober. 

f LES FUMANDS > 

In het te Kinsjasa door het 
Centre d'Etude pour l'Action 
sociale uitgegeven tijdschrift 
« Congo - Af nque » verscheen 
deze maand volgende tekst : 

«Een Kongolees die hard 
werkt op kantoor, die zijn taak 
verricht zoals het behoort, noe
men we in de omgangstaal een 
« flamand », een « colonialiste ». 
Het is iemand die zijn vriend 
aan de deur zet, wanneer die 
hem tijdens het werk komt 
lastig vallen met verhaaltjes 
die niets met de dienst hebben 
te zien; iemand die zijn onder
geschikten verbiedt, de hele 
dag beslag te leggen op de tele
foon om beuzelarijen of pri
vate afspraken te regelen; 
iemand wiens eerlijkheid de 
anderen nijdig maakt, omdat 
ze hen verplicht te leven van 
hun wedde en zich daarmee 
tevreden te houden, ook ten 
overstaan van bezoekers, kliën-
ten of gewone burgers». 

GOED GEZIEH 
De kongolese negers hebben 

bijna een eeuw lang de gele
genheid gehad, een vergelij
kende studie te maken tussen 

Walen en Vlamingen. Ze heb
ben de gelegenheid kennelijk 
niet verzuimd! 

We herinneren ons uit het 
jaar 1961 de uitspraak van een 
kongolese vrouw, aan wie 
gevraagd werd of ze wenste 
dat de Belgen terug zouden ko
men : «Non, pas les Belges. 
Mals les Flamands. C'est une 
tribu vaillante ». 

c ONZE» HOOFDSTAD... 
Volksvertegenwoordiger Rei-

mond Mattheyssens heeft aan 
de minister van Volksgezond
heid de parlementaire vraag 
gesteld hoeveel nederlandsta-
lige geneesheren, apotekers, 
tandartsen en verplegers (of 
verpleegsters) er door de Kom
missies van Openbare Onder
stand van de brusselse agglo
meratie in de loop van 1967 
werden benoemd. 

Het antwoord is stichtend! 

...IN CIJFERS 
Te Brussel-Stad werden niet 

minder dan 46 geneesheren be
noemd; onder hen was geen 
enkele nederlandstalige. In de 
«oase francophone» Eisene 
werden 7 franstalige genees
heren benoemd. Te St Gillis 
waren het er zes, allemaal 
franstaligen. 

In het geheel werden verle
den jaar in gans de brusselsa 
agglomeratie 64 nieuwe K.O.O,-

EYSKENS ALS TOVENAAR 
Zelfs zijn meest verwoede tegenstanders hebben Eyskens 

steeds gelaten dat hij een knap financieel vakman was, een 
kampioen van de « ortodokse begroting » en een premier bij wie 
het budget in goede handen was. Die reputatie heeft deze dagen 
een flinke en onherstelbare deuk gekregen : Eyskens is aan het 
goochelen met de verkeersbelasting. 

Tot nog toe konden de auto
mobilisten hun verkeersbelas
ting betalen tot op 15 februari 
van het jaar waarop ze sloeg. 
Vanaf volgend jaar zal dat 
anders zijn : de verkeersbelas
ting voor 1970 zal in 1969 moe
ten vereffend zijn, t.t.z. vóór 
31 december. 

Eerste-minister E y s k e n s 
heeft gezegd, dat deze beslis
sing slechts een wissewasje 
zonder belang is; 75 % van de 
automobilisten betalen immers, 
zo verklaarde hij, hun ver
keersbelasting vóór 31 decem
ber. Eén enkele blik in de 
Rijksmiddelenbegroting 1969 

volstaat echter om vast te stel
len dat de regering verwacht, 
de inkomsten van de verkeers
belasting te zien verhogen van 
4 miljard 700 miljoen in 1968 
tot 6 miljard in 1969. Deze ver
hoging wordt voor 200 miljoen 
veroorzaakt door de te ver
wachten groei van het wagen
park. Maar de resterende 1 mil
jard 100 miljoen worden wel 
degelijk opgebracht door de 
vervroegde betaling van de 
verkeersbelasting. Een peul-
schilletje is het dus zeker niet. 
En tienduizenden automobilis
ten zullen «er niet graag bij 
zijn » dat ze hun verkeersbelas
ting moeten betalen in de voor 
het huishoudelijk budget al zo 
zware maand december. 

Er is echter nog het budge-
taire aspekt van de zaak. Het 
kneepje, waarmee Eyskens 1 
miljard 100 miljoen in zijn be
groting 1969 pompt, is kinder
lijk belachelijk. Wat hij im
mers wint in 1969, zal hij ver
liezen in 1970 : hij zal dan met 
een put zitten die hijzelf ge
graven heeft en waarvoor hij 
op dat ogenblik een oplossing 
zal moeten zoeken. Het ver
vroegd innen van de verkeers
belasting 1971 schuift het pro
bleem slechts op : het wordt 
dan échte dag-aan-dagpolitiek. 

Waarschijnlijk draait het uit 
op nieuwe belastingen. Ofwel 
denkt Eyskens, dat hij in 1970 
al lang de premier-pijp aan 
Maarten zal gegeven hebben en 
voert hij zijn begrotingspoli-
tiek onder het bekende motto : 
après nous les mouches — na 
mij komen er met houten kop
pen. 

Een dergelijk « geniaal» fi
nancieel beleid kan best verge
leken worden met het kapot-
slaan en leeghalen van het 
spaarvarken en het koesteren 
van de illuzie dat men daar
door «rijker» is geworden. 

geneesheren aangesteld Onder 
hen was geen enkele neder
landstalige. 

Slechts één tandarts werd 
aangesteld (te Eisene), het was 
een franstalige. De enige aan
gestelde apoteker (te St-Gillis) 
was eveneens een franstalige. 

TANDEN EN BLINDENDARM 
Bij het verplegend personeel 

is de toestand iets «beter» : 
van de 390 benoemingen gingen 
er 140 naar nederlandstaligen. 
Voor het kleine werk, buiten 
iedere beslissingsmacht, zijn 
Vlamingen nog altijd goed ge
noeg. En daarenboven moeten 
de Herren van het medisch 
korps toch beschikken over 
vertalers en boodschappers... 

Ondanks alle andersluidende 

beloften en wetteHjk» bc^mli» 
gen blijft er in Hoofdsta» 
Brussel een toestand gehang 
haafd, die er al eens heeft toé 
geleid dat een nederlandsspr» 
kende dame verlost werd v^ 
van haar zere tand (zoals h e | 
hoorde), maar van haar blii*^ 
dedarm... 

Een dergelijke onterende, on>> 
sociale en ongelooflijk-smerigci 
toestand vindt men zelfs niel 
terug in het meest achterlijk» 
gat van de amerikaanse « deep 
south» ten overstaan van de 
meest onmondige negers. 

Maar wij — de meerderheid 
in dit land — worden vriende
lijk verzocht, nog enkele jaren 
het bordje «even geduld» c^ 
ons scherm te lezen. 

Nietwaar Van den Boeynants 
en andere mede-verantwoorde
lijken? 

VERNEDERD 
Ergens (het is een oude herinnering) heeft Dostojewski 

geschreven, dat een mens pas zijn eigen waarde ontdekt 
als allen rondom hem hun achting voor hem hebben ver
loren. Velen, zo niet allen, drijven — in de echte zin van 
het woord — op de meestal schijnbare lof die zij ontvan
gen van hun omgeving. Niet zijzelf leven en bestaan | 
er is alleen het valse beeld van hen dat de lieve mede
mensen om zoveel redenen en louter uiterlijk — nog eens: 
in de echte zin van het woord — hanteren. Dat een der
gelijk uitgesloten worden ontzettende gevolgen kan heb
ben, zou men kunnen nalezen in de vroege roman van 
Dostojewski « De vernederden en de vertrapten » (de 
nieuwste vertaling zegt « en de gekrenkten », waarschijn
lijk omdat het russisch woord iets bevat van beide be
grippen). Wie door niemand in zijn omgeving geacht of 
aanvaard wordt in al zijn beperktheid en ellende, gaat 
hieraan heel dikwijls ten gronde. Wel met zonder enige 
eigen schuld, maar schuld die dan toch onbelangrijk ia 
in vergelijking met wat op al die anderen weegt. 

Maar de echte, de uiteindelijke, de eigen waarde moet 
elders, moet dieper liggen. Onbereikbaar voor hen die een 
mens of een volk alleen maar in eigen dienst wensen te 
gebruiken. Wij Vlamingen zouden dat zeer duidelijk moe
ten beseffen. Wie kent niet het oude mopje van de Vla
ming die in het Frans (natuurlijk) gaat biechten en be
gint met te zeggen dat hij Vlaming is, en dan als antwoord 
krijgt : dat is geen zonde, dat is een ongeluk. De minach
ting, de vernedering die ten minste de ouderen onder ons 
(maar toch ook nog de jongeren) persoonlijk en als volk 
te dragen hadden, is werkelijk onberekenbaar. En toch 
zijn wij er, hoe dan ook (en hoewel er toen nog geen psi-
chologie of psicho-analize was om ons te « redden ») niet 
aan ten gronde gegaan. Al was het heel vaag, al gebeurde 
dit slechts bij enkele vervloekte romantiekers : wij heb
ben onze eigen waarde ontdekt, onder de vloed van min
achting en vernedering die het geliefde vaderland ons 
deed en nog doet ondergaan. 

Lange tijd is deze noodzakelijke wil tot zelfrespekt in 
een zekere zin een vlucht geweest in het roemrijke ver
leden. En alleen wie zichzelf verblindt door een moderne 
gekleurde bril, kan de waarde hiervan ontkennen : ons 
volk is inderdaad eeuwenlang in de Nederlanden hét kul-
tuurscheppend element geweest. En dit geldt zowel tegen
over het Noorden als tegenover het Zuiden. En zo gede
genereerd zijn we nu ook weer niet — alleen maar on
derdrukt, vertrapt, vernederd. Reeds voor de laatste we
reldoorlog dook dan het motief « kolonizatie » op. (« Lim
burg als kolonizatiegebied », denk aan Pinxten !). In onze 
tijd vervult het rassistisch motief dezelfde rol : wij wil
len geen heren die ons overheersen en beweren dit te 
mogen doen, alleen maar omdat zij een vroeger univer
sele taal spreken ! 

Maar de laatste heipaal waarop wij als volk steunen en 
bouwen kunnen is wel de oude romantische uitspraak : 
« laat ze groot zijn, laat ze klein, ze is vlaams en ze is de 
mijne ». Zoals de ontdekking van zichzelf dat is voor de 
mens, persoonlijk. Wie zichzelf eerlijk en zeer nuchter 
heeft leren zien, wordt niet geraakt door de minachting 
en de vernedering die van buiten komt. Hoe nuttig dit als 
waarschuwing ook kan zijn. Men hoeft geen genie, men 
hoeft geen geleerde te zijn, om mens te zijn. Men hoeft 
de wereld niet te beheersen, men moet geen universele 
taal spreken om als volk zichzelf te zijn — de enige weg 
om eerlijk stand te houden. Zij echter die vernederen, 
krenken en vertrappen zouden zich het woord van Kant 
kunnen herinneren : « wie een hond slaat, beledigt niet 
de hond, maar zichzelf ». Of de titelbladzijde van de 
tsjechische Rudé Pravo van 27 augustus van dit jaar : 
« Hebt gij ons vernederd ? Neen ! U zelf ! ». Dit alles 
klinkt misschien nogal ongewoon. In « De Idioot » schreef 
Dostojewski : « (]r€brek aan OTiginaliteit is sinds onheug
lijke tijden in de gehele wereld beschouwd als het voor
naamste kenmerk van een verstandig, zakelijk en prak
tisch man en als zijn beste aanbeveling >. 

NEMROD. 
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c ONS VOLK « . . . 

Minister Van Mechelen (en 
van sportzaken) heeft aan de 
«limpiade-deelnemers vóór hun 
ver t rek naar Mexiko een bood-
Bchap gestuurd, waarin hij o.m. 
l eg t dat hij uiting wenst te ge
ven aan zijn wens « dat de ver
tegenwoordigers van ons volk 
waarachtige en waardlige dra
gers zullen zijn van de olim-
pische geest .. » 

Blijkens de krapten die deze 
boodschap afdrukten, was ze 
gericht aan de belgische deel
nemers van de olimpische spe
len. 

...WELK VOLK ? 
Indien dat zo is, dan heeft 

Frans Van Mechelen het « bel-
gisch volk» ontdekt : een vrij 
laattijdige maar daarom niet 
minder merkwaardige bijdrage 
tot de volkenkunde. 

Indien Frans Van Mechelen 
zich echter, als minister van de 
Nederlandse Kuituur, uitslui
tend tot de Vlaamse atleten 
heeft gericht, dan verdient hij 
een goed punt. 

Hij zou het overigenb best 
kunnen gebruiken, want sinds 
aan het licht gekomen is met 
welke stevige financiële vezels 
hi j aan het voorzitterschap van 

de Bond der Grote Gezinnen 
gehecht blijft (circa 14 000 fr 
per maand. . . ) , is zijn reputat ie 
niet gestegen! 

DE LES... 
Het bekende blad «Témoi-

gnage chré t ien» wijdde een 
bijdrage aan de verhuis van 
Leuven-Frans naar Otttignies 
en verwees daarbij naar het 
voorbeeld van Nanterre. Nan-
terre is de parijse modeluni
versiteit wier moderne campus 
neergeplant werd op een 
plaats, waar geen enkele na
tuurli jke binding met een stad 
of een omwonende bevolking 
bestaat. Deze izolatie van de 
Nanterre was een van de be
langrijkste oorzaken voor het 
feit, dat juist aan deze ultra
moderne en prachtige universi
teit de ontevredenheid zich op
hoopte en het eerst e e i uitweg 
zocht in de franse mei-revolu
tie : Cohn-Bendit en zijn groep 
kwamen uit Nanterre. 

...VAN NANTERRE 
« Témoignage chrétien » zegt 

het niet met zoveel woorden, 
maar ieder verstandig lezer 
snapt, wat het blad eigenlijk 
bedoelt : de inplanting van 

Louvain-la-Neuve is al even 
idioot en even gevaarlijk als 
die van Nanterre. 

Om de Brusselaars ter wille 
te zijn, werd Ottignies verko
zen en neemt men het Nanter-
re-riziko er maar glimlachend 
bi j . . . 

EEN (LEEUWEN-) VANGER 
Het F.D.F.-R.W.- Kamerlid 

Moreau heeft zopas een prach
tig leeuwemuiltje geplukt voor 
de bloemlezing van de parle
mentaire dwaasheden. Hij had 
een doeaneformulier van het 
kantoor Moelingen in de Voer
streek onder ogen gekregen en 
bemerkte, dat op de doeane-
stempel een dier afgebeeld 
stond. Hi j richtte zich dadelijk 
met een woedende parlemen
taire vraag tot de betrokken 
minister, om te vernemen hoe 
het kwam dat «een Vlaamse 
leeuw» dierf prijken op de 
stempel. Hij vermoedde dat er 
wellicht «bedriegli jke na
maak » in het spel was en eiste 
maatregelen tegen de « verval
sers ». 

...OP JACHT 
Snuggere Moreau had niet 

eens bemerkt dat het ging om 
de belgische leeuw. Eén blik op 
het hem gratis ter beschikking 
gesteld briefpapier van de Ka
mer of op enig ander parle
mentair dokument had noch
tans volstaan, om er dezelfde 
leeuw op te ontdekken. 

Heeft de man nachtleeuwen 
in plaats van nachtmerr ies ? 

AMNESTIE-27 OKTOBER 
Het Anmestie-kovntee dat onlangs te Antwerpen werd opge

richt en dat de meeting van 27 oktober organizeert, heeft zich 
tot doel gesteld, bijna 25 jaar na de tweede wereldoorlog en 
20 jaar na de afkondiging van de Rechten van de Mens te 
Sttaatsburg, algemene amnestie in België te bekomen. 

Het komitee werd aangevuld 
met talrijke vooraanstaanden, 
«nder y^ne we enkel vermel
den : mevr wed L. Dosfel- de 
abten mgr. Boel van Tongerlo, 

mgr Stappers van Averbode, 
mgr. Dekkers van Steenbrugge, 
mgr. D. Deadatus Dewilde van 
Westmalle; A R Van de Walle, 
provinciaal der Dominikanen; 

De sporadische umnt sue ontuguigen en -aiaies van ae jongste 
jat 'n (hierboven drie jaar geleden op de markt te St-Niklaas) 
finden nu hun brede bedding in de hernieuwde nationale 

amnestie-aktie. 

prof. dr. K. Van Isacker, Univ. 
Fakult . St.-Ignatius te Antwer
pen; e.p. prior Van Hecke van 
Dendermonde; verder Anton 
Van der Plaetse, de schrijvers 
Damien Van Rietvelde, Anton 
Van de Velde, Lamber t Swerts 
en Johan Daisne; de heren Va
leer Portier, Jozef Van Over-
straeten. Armand Preud'hom-
me. Wies Pee, C.V.P.-volksver-
tegenwoordiger F. Van Dam
me, de heren Manu Ruys, Remi 
Van Duyn, B.S.P. - senator 
Dequeecker, burgemeester van 
Deurne en verscheidene volks
unie - volksvertegenwoordigers 
en -senatoren. 

Bij de toegetreden verenigin
gen kunnen vermeld worden : 
V T B - V A B , V.O.S., A.N.Z., 
K.V.H.V.-Leuven, de Vlaams-
Nationale Vereniging van 
Weerstanders en Politieke Ge
vangenen, de vlaams-nationale 
Jeugdverenigingen, IJzerbede-
vaartkomitee enz. Op 27 okto
ber 1968 zal te Antwerpen in 
de zaal Majestic, Carnotstraat , 
te 10u30 een eerste meeting 
plaats vinden waarop het 
woord zal gevoerd worden door 
o m prof W. Opsomer. 

Daarna zal een optocht door 
de stad t rekken met acht mu
ziekkorpsen Deze manifestatie 
is een eerste stap in de her
nieuwde amnestie-aktie, die 
zal voortgezet worden tot vol
doening werd bekomen. 

Het komitee doet een drin
gende oproep tot de kuituur-
verenigingen en vooraanstaan
den van elke strekking om toe 
te treden en dit schriftelijk 
mede te delen per adres Am-
nestiekomitee, St-Hubertuslaan 
2, 's Gravenwezel. 

Het komitee roept ten slotte 
alle Vlamingen op om mede te 
ijveren in de strijd voor Am
nestie en tegen verbi t ter ing en 
haat, en in het bijzonder tot 
massale deelname aan de mee
ting van 27 oktober. 

(jeeveedee) In tegeristflhng tot het pattijpolitieke leven in Ne-
deiland, waai in vooi tdui etid wel wat aan de hand is (zoali de 
lezeis van deze rvbitek weten), suddeit de rationale politiek m 
dit land steeds maai op een laag pilje. De kiistelijk-hbeiale lege-
uno De Jong doet liet kalm-aan, ze biecht gee?! potten, ze begaat 
ook !>een giole blunder, maai ze toont Mok niet ovei vizie te he
it hikken. In de oppozitie woidt het haar nid lastig gemaakt om
dat de socialisten inwendig danig veideeld zijii en omdat de ove-
lige niet-regeitngsparttjen zoah D'66 en de Rndikalen ziih ook 
niet veel meer kunnen peimitteien dan het uitdelen van klemt 
jiukjes. Hel ziet er dus allemaal wat lauw uit, zoah nog eens naar 
,<>ien kwam t^dem de jaarhikse lii*"nede die de koningin in 
september uitspiak bij gelegenheid van de loen ingediende 
iijksbegiotinv 

IN NEDERLAND 
Tegen heter weten in hadden velen gehoopt dat het gebiui-

kelijke debat over troomede en begioting, dat de afgelopen week 
werd gehouden, enig vuuiwerk zou hehhen opgeleveid. Maar ge
durende de due dagen van dit debat viel ei niets opzienhaiends 
te beleven, de parlementaiiers bepaalden ZHII tol xvat « politiek 
gestoei » zoals de liberale fraklieleidei m-t J*)^opens het zelf tn 
de Kamer uitdrukte. Voor zover er eens een vinnig woord viel, 
had dat geen betrekking op de landspolitiek maar op de diiieise 
interne pioblemen waai mee de verschillende gioepeiingen te kam
pen hebben. Zo xiroeg de socialistische frakttevooizttter Den Ufl\>f 
de drie kitstelijke partijen nog altijd op het standpunt stonden 
dat ze samen in een volgend kabinet zullen gaan zitten of er ia-
men buiten zullen blijven. In een opzienbarende televizie-uitzen-
üing tijdens het vooijaar hadden de leideis ,nn de bedoelde due 
partijen dit elkaar beloofd. Hoe Den U"^l\>o'n aandione, hij kreeg 
geen rechtstieeks antivoord. Datzelfde gold vooi 'andeie suggestie
ve vragen die de Kamerleden elkaar stelden : steeds •i*jnd men 
wel een zijpad om elkaar te ontwijken. ^ 

Waai schijnlijk zal van dit debat alleen maai onthouden xvor-
den dat minister Luns van Buitenlandse Zaken, pas teruggekeeid 
van de UN O-vergadering te New Yoik, van de Radikaal Aaiden 
te horen kteeg dat hij best maat gauw kon verdwijnen. 'l\)en 
puntje bij paaltje kwam, was Aaiden echter heel wat vriendelijker 
voor de reislustige minister. Maai het was voor Luns wel een koit-
de douche geweest toen hij, nog geen txree minuten in de veiga-
deizaal aanxvezig na zijn luchtieis, zo srheip dooi een vroegeie 
pal tijgenoot weid aangevallen. 

Buiten de Kamer is er intussen nog altijd een lu\ip aan xcoor-
den te doen over de paitijvernieuwmg in Nedeiland. In Amster
dam onderhandelen de socialisten (Partij van de Arbeid) met 
D'66, de Radikalen en de Pacifistische Socialisten over een soort 
« progressieve koncentiatie » op plaatselijk niveau. Dat dit de 
vooi loper zou kunnen zijn van eenzelfde verbond \}p landelijk 
plan, vei wacht nog niemand hoewel het voorbeeld van de hoofd
stad wel aanstekelijk zou kunnen weiken. Een slap verder kwa
men in de stad Arnhem de drie grote kristelijke pai tijen (Katho
lieke Volks-Partij, Anti-Revolutionairen en Christelijk Histori-
schen). Ze sXjten zich aaneen tot een federatie met de bedoeling 
een gemeenschappelijk progiam op te stellen, gezamenlijk de pio-
paganda te voeren voor de gemeenteiaadsvei kiezmgen en na die 
vei kiezingen ook als één fiaktie zitting te nemen. 

Dit samengaan kan beschouwd woiden als een afspiegeling 
van de onderhandelingen tussen deze drie partijen zoals die ook 
door de nationale besturen worden gei.\>eid. Het merkwaardige 
van deze zaak is dat de kristelijke partijen viijwel in stilte dich
ter naar elkaar toegioeien teixutjl lond de andere partijen veel 
meer in het publiek te doen is over hun koncentratie-gedachten 
zonder dat er in feite iets gebeurt. Het spteekwoord « veel ge-
schxeeuw, maar weinig wol > is hiei wel op zijn plaats. 

We willen nog even aandacht schenken aan politiek van een 
lichter genie. Deze week is namelijk een hoekje vei schenen waar
in de pailementaire ledakteiu van de « F^jlkskiant > (amsteidams 
dagblad dat eigendom ts van de katoheke vakbexvegmg) een groot 
aantal komische veispiekingen van ministeis en Kameileden 
heeft gebundeld. De nedeilandse politici blijken namelijk de gek
ste uitspraken te doen, die ze m sommige gevallen xvel verbeteren, 
maar die m de loop van de jaien door de « Volkskrant v-joerna-
list xverden genoteeid Hier volgen ei een paai uit het boekje : 

De heer KoelAiek ovei onbewaalüe overwegen 
waakte overheden >. 

« De onbe-

De socialist Nedeihorst : « Ik spreek namens de mond aan 
de staatssekietaris ». 

De piotestant Kikkeit : « Ik heb iets in hel achterhoofd dat 
ik hiei voor mij heb ». 

Ondel-minister De Meijer : « Met geslucJilsziekcn heb ik nog 
geen diiekle ervaiing opgedaan ». 

De katoliek Van Koevoiden : « De jongemannen, die de hoe
ren van de toekomst moeten zijn, xvoi den steeds dunner gezaaid 
in Nedeiland ». 

Zo staan er vele hondei den uitspraken in het zogeheten « Ro
de boekje » dat belooft een bestseller te wot den in Nederland Bij 
de piezentatie van het hoekje waien trouxuens tal van Kamerleden 
aanwezig. En die hebben danig gcschateid toen ze lazen hoe de 
vioegere katoheke minister Teulmgs eens tijdens een Kameide
bat opmeikte : « Ja, mijnheei de vooizitter, dal kunnen we H%JU 
wel doen, maai het zet geen doden aan de zijk ». 
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HET WAALS 
BOLLiSME 

In de luikse provincieraad 
heeft de R.W.-F.D.F.-er Gol 
een vlammende redevoering 
gehouden om te protesteren 
tegen het feit dat de auto
snelweg E.5 (Brussel-Luik) 
zal betaald worden met 
Waalse centen, maar in 
hoofdzaak over v l a a m s 
grondgebied zal lopen. 

De luikse gollist heeft met
een het bewijs geleverd, dat 
er ergens in zijn bovenkamer 
iets niet in orde is. Want hoe 
wordt de E.5. betaald ? De 
provincie Luik komt in de 
Interkommunale-E.5 tussen
beide voor 275 miljoen, de 
provincie Brabant voor 375 
miljoen. De stad Brussel be
taalt 300 miljoen, de stad 
huik 250 miljoen. De vlaamse 
steden Leuven en Tienen be
talen respektievelijk 75 en 
60 miljoen, terwijl Borgworm, 
15 miljoen bijstuivert. In het 
totaal zorgt Brabant dus 
voor 890 miljoen en Luik 
voor 540 miljoen. Het Wegen
fonds betaald 650 miljoen 
aan de Interkommunale. 

Al deze sommen zijn 
slechts voorschotten. De to
tale prijs van de autostrade 
zal, via de omweg van de 
Interkommunale, betaald 
worden door de belastings-
plichtigen en door de onder
schrijvers van leningen. En 
daar er méér Vlamingen dan 
Walen zijn en daar de Vla
mingen grotere spaarders 
zijn dan de Walen, zal het 
leeuwenaandeel door Vlaan
deren worden geleverd. 

Tussen het sterk verfrans-
te Brussel en het waalse Luik 
ligt — zeer tot ongenoegen 
van de heer Gol — vlaams 
grondgebied en het is nu een
maal onvermijdelijk, dat de 
E 5 over dit grondgebied zal 
lopen. Dat is natuurlijk voor 
de waalse Gollisten een on
duldbare uitdaging. 
Waarom stellen zij niet voor 
dat iedereen die geen onbe
rispelijk Beulemans of Luiks 
spreekt, gewoonweg van de 
E.5 zal vx)rden geweerd ? 
Een dergelijk bekrom,pen 
dorps voorstel uit dergelijke 
bekrompen dorpse geesten 
zou overigens niemand ver
bazen ! 

ZO NIET. LODE ! 

Volksvertegenwoordiger Vic 
Anciaux en senator Lode Claes 
woonden verleden maandag de 
vergadering van de zgn. Eko-
nomische Raad van het Gewest 
Brussel bij en hielden er alle 
twee merkwaardige tussen
komsten. 

De degelijke uiteenzetting 
van senator Claes was een es
sentieel vlaams element in de 
besprekingen, die gevoerd wer
den door tal van brusselse man
datarissen. 

Lode Claes heeft echter zijn 
tussenkomst in het Frans ge
houden en hij heeft ook gezegd 
waarom : hij wenste de dialoog 
te bevorderen. 

We twijfelen niet aan de goe
de inzichten en bedoelingen 
van vriend Claes. Maar we zijn 
het hoegenaamd niet eens met 
hem. Ten eerste behoren de 
meeste aanwezigen in de Eko-
nomische Raad Nederlands — 
zij het als tweede taal — te 
kennen. En vervolgens was er 
een vertaaldienst. 

Het vergt van de gewone 
volkse vlaamsgezinden een 
grote hardnekkigheid en vaak 
veel moed om te Brussel door 
dik en dun op hun nederlandse 
rechten te staan. Alle goede 
bedoelingen ten spijt : de hou
ding van een vlaams mandata
ris te Brussel dient een steun 
en een voorbeeld voor deze 
mensen te zijn! 

STATEN-GENERAAL 

Binnenkort zal het een jaar 
geleden zijn dat te Antwerpen-
onder massale belangstelling 
de 5 novemberbetoging plaats 
had. Op 9 november organi-
zeert het Komitee 5 novembef 
de Staten-Generaal van Vlaam
se verenigingen, niet zozeer om 
5 november 1967 te herdenken, 

als wel om de vlaamse vereni
gingen voor te lichten over de 
rezultaten van één jaar vlaam
se aktie en over de evolutie die 
zich in het eisenprogramma 
van de 5 novemberbeweging 
voordoet. Deze Staten-Gene
raal zal dan ook, rond de temas 
«kultureel federalisme» en 
«streekekonomie», in het te
ken staan van struktuurhervor-
mingen voor de belgische staat. 

Behalve sprekers van het 
komitee zelf zullen woordvoer
ders van politieke partijen op
treden. 

De Staten-Generaal heeft 
plaats op zaterdag 9 november 
te 15 u. in de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg te Brus
sel en richt zich vooral tot de 

kaderleden van de vlaamse 
verenigingen. 

Tal van prominenten alsook 
de vlaamse parlementsleden 
worden erop uitgenodigd. 

We zijn benieuwd, hoevelen 
onder hen — en wie — op de 
uitnodigmg zullen ingaan. 

OOSTERSE JONGELING ? 

Eerste-minister E y s k e n s 
heeft zichzelf enkele dagen ge
leden vergeleken met de oos
terse jongeling aan wie een 
bruid wordt opgedrongen. Hij 
bedoelde daarmee, dat hij 
scheep moest gaan met een re
geringspartner en een pro

gramma die niet door hemzelf 
maar door Van den Boeynants 
werden gekozen. 

Eyskens is echter noch oos
ters, noch jongeling, noch oofr 
terse jongeling. Want waar ia 
het oosten de bruidegom soms 
al van in de wieg zijn bruid 
toegewezen krijgt en dan — 
goesting of geen goesting —• 
moét trouwen, daar is Eyskena 
uit vrije wil en met volle in
stemming in het huwelijksboot
je gestapt. Dat de partner en 
de vaarroute door iemand 
anders gekozen werden, woog 
niet op tegen zijn begeerte cna 
scheep te gaan. 

Want nederig is hij ook al 
niet... 

1'<,H ' V1liiWi,Mt!i«| 

Verleden zaterdag stapten meer dan 2.000 mensen door Genk om de eis « staalgieterij voor 
Allegheny-Longdoz » kracht bij te zetten. Tussen de personaliteiten die de optocht schouwden onze 
volksvertegenwoordigers Olaerts en Raskin, onze senator Jeurissen en onze fraktieteider in de 

provincieraad, dr. Van de Kerckhove, met een aantal V.U.-raadsleden. 

l . DOSFEIIHSTITUUT 

KOMENDE AKTIVITEITEN 
Tijdens de afgelopen jaren heeft het 

Lodewijk Dosfelinstituut met groot suk-
ses lessen ingericht over algemene poli
tieke, ekonomische, sociale en kulturele 
problematiek. 

Deze lessen te Leuven en te Gent wer
den bijgewoond door honderden kader
leden, studenten en jongeren, die geest
driftig de eigen sfeer van het Instituut 
hebben beleefd. Een paar honderd be
haalden hun brevet, afgeleverd op de 
onvergetelijke slotdag in Nederland (in 
het Europahuis bij Maastricht) door di-
rekteur Coppieters. 

Wij willen de talrijke belangstellen
den dan ook inlichten over de aktivitei-
ten die deze wmter zullen plaatsvinden. 
1. COLLOQUIUM TE MECHELEN 

OP 17 NOVEMBER 1968. 
In beginsel is dit colloquium voorbe

houden aan de houders van een brevet 
van het Instituut (Voorjaarsciklus 1967 
of Winterciklus 1967-'68). Dezen worden 
trouwens persoonlijk uitgenodigd. Het 
tema luidt « Hervorming van de poli
tieke demokratie ». Het is duidelijk dat 
de werking van de staatsmachten en -in
stellingen niet meer aangepast is aan 
deze tijd en dat een hervorming zich op
dringt. De vraag is hoe. Op deze vraag 
een antwoord te geven is de moeilijke 
opdracht van de eerste inleider, senator 
mr. Frans Baert, die handelt over « Ef
ficiency in het staatsbestuur » van 10 u 
30 tot 12 u 30, bespreking inbegrepen. 

Na het gezamelijk middagmaal ter 
plaatse (Salons Van Dijck, de Merode-
straat 33), houdt volksvertegenwoordiger 
E. Raskin een inleiding over de « Vrij
heid en inspraak in het staatsbestel ». 
Hierbij wordt de vraag gesteld of de 
staatsburger in België inderdaad over 
de hem gewaarborgde vrijheden kan be
schikken, en of hij « inspraak » heeft in 
het bestuur van het land. Met de bespre

king erbij zal dit referaat van 15 tot 17 
uur duren. 

Als slotbeschouwing zal senator M. 
Van Haegendoren zich samen met de 
deelnemers bezinnen over de toekomst 
van de politieke demokratie in een fede
raal Vlaanderen. In het bijzonder zal het 
eeuwige probleem van de verzoening 
tussen efficiency en vrijheid behandeld 
worden. Einde te 18 uur. 

De belangstellenden kunnen inschrij
ven (ten laatste vóór 5.11.1968) door 
overschrijving van 200 Fr, middagmaal 
en syllabus inbegrepen, op rekening nr. 
3180 van het Dosfelinstituut bij de Kre
dietbank te Schoten (postrekening 
177.77) met vermelding : Colloquium 
17/11/68. VUJO en VNSU betalen 100 Fr. 

2. LESSENCIKLUS IN LIMBURG 
Op vraag van verschillende limburgse 

vrienden werd besloten, een ingekorte 
lessenciklus in te richten in deze pro
vincie. 

Hierna volgen de gegevens : 
Plaats : Provinciaal Kultureel Cen

trum te Neerpelt, Hoekstr. 45. Data : op 
zaterdagnamiddag, van 14 tot 19 uur. 

Op 7 december 1968 : Kulturele vor-
mingsdag. 14-15 uur : eerste les over On
derwijsproblemen door M. Coppieters. 
15 u 30 tot 16 u 30 : 2e les over Kultuur-
beleid door M. Van Haegendoren. 17 uur: 
gezamenlijk avondmaal. 17 u 30 tot 18 
u 15 : groepsgesprekken. 18 u 15 tot 19 
uur : slotzitting. 

Op 18 januari 1969 : Ekonomische vor-
mingsdag. Zelfde dagindeling, met als 
lesgever prof. A. Van Peteghem die de 
ekonomische geschiedenis en de ekono
mische stelsels zal behandelen. 

Op 22 februari 1968 : sociale vormings-
dag. Als eerste les behandelt dr. V. Por
tier, directeur-generaal van het Vlaams 
Ekonomisch Verbond, de sociale wetge-
vnig. De tweede les wordt door P. Ver

meire, sekretaris-generaal van de Bond 
van Grote en Jonge Gezinnen, gegeven 
over het Gezinsbeleid. 

Belangstellenden kunnen inschrijven 
op dezelfde wijze als hiervoor vermeld, 
maar dan mits storting van 300 Fr (voor 
de drie dagen samen, avondmalen en 
syllabussen inbegrepen) en dat vóór 15 
november 1968. VUJO en VNSU betalen 
150 Fr. 

Praktische inlichtingen kunnen steeds 
worden ingewonnen op het sekretariaat 
van het Instituut, Elshoutbaan 25, Scho
ten (tel. 03/51.72 74) of bij J. Cuppens, 
Zandbergerstraat 22 te Neeroeteren (tel. 
011/64.402), 

3 SPREKERSSCHOOL 
Begin 1969 zal het Instituut starten 

met een nieuwe formule, nl. de verleng
de week-ends, van vrijdagavond tot zon
dagmiddag. Deze formule laat ons toe 
intense vorming te geven, die zeker no
dig is als men aan opleiding en onder
richt wil doen in verband met wat komt 
kijken bij spreken in het openbaar en 
de vergader- en diskussietechniek. 

Er worden twee week-ends ingericht, 
telkens in het retraitehuis van de abdij 
te Averbode voor de provincies Antwer
pen, Brabant en Limburg, en in dat van 
de abdij van Male (Brugge) voor beide 
Vlaanderen. Te Averbode worden de 
week-einden van 14̂ 16 februari 1969 en 
van 14-16 maart 1969 voorbehouden, en 
voor Male deze van 7-9 februari en van 
7-9 maart 1969 

Wij kunnen hier niet teveel in details 
treden, maar enkel vermelden we dat 
het eerst weekeind wordt gewijd aan de 
spreektechniek en het tweede aan de 
vergadertechniek, en dat zowel teore-
tische lessen als praktische oefeningen 
zullen ingericht worden. De medewer
king van eminente specialisten werd 
verzekerd. De deelnemingsprijs zal 
waarschijnlijk 1000 Fr voor beide week
ends bedragen. Gelet op het beperkte 
aantal plaatsen (30-tal voor ieder der 
kursussen), wordt aanbevolen zich zo 
spoedig mogelijk met het sekretariaat in 
verbinding te stellen. 

4 UITGAVE VAN BROCHUREN 
Een ander nieuw initiatief, dat door 

de algemene vergadering van de VZW 
werd beslist, is de uitgave van de reeks 
« Dosfel-Dokumenten ». 

Voorlopig zal geen abonnement moge

lijk zijn, maar zullen de nummers af
zonderlijk te koop zijn. 

De bedoeling van deze brochure is de
zelfde als die van het Instituut : infor
matie geven over aktuele problemen, 
objektief en wetenschappelijk. Zo zal de 
belangstellende na verloop van tijd over 
een kleine biblioteek beschikken die een 
echte bazisdokumentatie vormt. 

Zijn tans in druk • de eerste twee 
nummers gewijd aan het hoger onder
wijs en aan de ruimtelijke ordening. 

Het eerste nummer handelt over de 
inrichting en de instellingen van hoger 
onderwijs in België en vormt een uni
cum Inderdaad werd tot op heden nog 
geen volledig inventaris terzake opge
maakt, zoals door M. Coppieters na ge
duldige en grondige studie en informa
tie werd gedaan. De achterstand van 
Vlaanderen die hieruit blijkt, kan dan 
ook in geen enkel opzicht nog worden 
aangevochten. 

Het tweede nummer bevat de omge
werkte teksten die de referaathouders 
gebruikten op het colloquium van 18 
mei 1968 te Antwerpen. De drie delen 
behandelen de begrippen, de kernen en 
hun expansie, en het grondprijzenbeleid. 

De prijs van deze stevige brochuren 
hangt natuurlijk van hun omvang af. 
Nr. 1 zal weldra verkrijgbaar zijn tegen 
50 Fr, en nr. 2 tegen 30 Fr (verzendings
kosten inbegrepen). Zij kunnen besteld 
worden door storting op de rekening van 
het Instituut. Van 20 exemplaren af 
wordt een korting van 10 % toegestaan. 

5 VERDERE PLANNEN 
In het voorjaar 1969 zal nog een (of 

meer ?) colloquium worden ingericht, 
waarvan het onderwerp nog moet be
paald worden. 

In de loop van 1969 zullen natuurlijk 
een aantal nieuwe brochuren van de 
pers komen. 

De belangrijkste aktiviteit die volgend 
jaar begint is echter, en dat op vraag 
van talrijke belangstellenden, een gron
dige en uitgebreide lessenciklus over het 
gemeentebeleid Vooral aan de Gemeen
tewet zullen verschillende lessen gewijd 
worden, evenals aan de begroting, het 
personeelsbeleid, de C O O, enz. Verdere 
details desaangaande zullen tijdig be
kend gemaakt worden. 

E. SLOSSE. 
Sekretaris Dosfelinstituut 



DE Wil 
EN DE WEG 

NAAR 
HEEl-

NEDERIAND 

In het volksnationalisme zijn overal 
ter wereld twee mogelijke strekkingen 
merkbaar: een strekking tot autonomie 
en een strekking tot integratie. 

Een volk dat met een andere gemeen
schap samenleeft in één staat, streeft 
hetzij naar autonomie in de staat, het
zij naar volledige politieke zelfstandig
heid. 

Een volk dat verdeeld leeft over meer 
dat één staat streeft naar integratie 
van de verschillende vo'ks-delen. 

Ket Vlaamse streven naar autonomie 
is duidelijk en gaat zijn gang. Het stre
ven naar heelnederlandse integratie te-
ke"t zich helaas minf'er duidelijk af. 

Daar de Vo'ksunie een kompleet 
vo^ksnaH'̂ n.iÜsme moet voorstaan, mo
gen wij dat tweede uitzicht van de 
vlaams-nationale beweging nooit uit het 
ooq verliezen. Schieten wij in dit op
zicht niet te kort ? Heelnederland mag 
geen objekt van wensdromen büjven, 
maar moet een streefobjekt zün met de 
midfielen waar wil over beschikken en 
in de oms*?»n''is!f'e''en van deze tijd 
Hierover enkele losse beschouwingen. 

Wij kunnen niet ontkennen dat in het 
Noorden de drang naar heelnederland
se integratie slechts in beperkte kring 
tot uiting komt. In het Zuiden wordt de 
heelnederland.se gedachte overschaduwd 
door de dagelijkse aktie voor het opha
len van onze vlaamse achterstand en de 
strijd legen de achterstelling die de bel-
gische machthebbers ons aandoen. 

DE BESTE WEG 
Beide oorzaken remmen en benevelen 

onze heelnederlandse bewogenheid. 
De terughoudendheid van het Noor

den en de onverschilligheid van het Zui

den vanwege onze problemen wijzen 
er op dat de heelnederlandse integra
tie slechts kan verwezenlijkt worden in
dien wij Vlamingen de baas in eigen 
huis worden. De « staatsgerichtheid » 
van de Rijksnederlanders heeft als ge
volg dat zij onwetend en onbeholpen 
staan tegenover de « volksgerichte >•> 
Vlamingen. 

Vanwege het Noorden zouden vele 
moeilijkheden en vooroordelen wegval
len en het Zuiden zou veel kunnen on
dernemen, indien Vlaanderen politiek 
« bestond ». Het federalisme is daar
om de beste weg naar Heelnederland en 
hiermee bedoel ik een federalisme waar
bij Vlaanderen als één geheel staat en 
niet verdeeld door provincialistisch par-
tikularisme of volgens getaande histori
sche normen. 

VIZIE EN IDEE 
Historische normen alleen bieden 

geen aktuele politieke bazis, maar wij 
hebben wel de historie als medespeler 
te aanvaarden (cfr. Gcyl's Aula-pocket 
« Geschiedenis als medespeler »). 

Zowel het leven van de volken als van 
de individuen wordt mede gericht door 
het verleden en is niet los te denken er
van. De Generaliteit der Nederlanden 
leefde nog twee eeuwen na de scheiding 
in de geesten. 

Deze gedachte kan de besten onder de 
Vlamingen ook nu nog méér bezielen 
dan onze ellendige taalstrijd. 

Vergeten wij niet dat menig staat
kundig bouwwerk werkelijkheid gewor
den is na een lange inkubatie-tijd in 
de geesten van « utopisten ». De wil van 
de volkeren wordt uiteindelijk op gang 
gebracht door de vizie van vooruitstre
vende minderheden. 

Deze Vizie en deze Idee kunnen in 
de gemoederen de nationale oerkracht 
wekken die ons toelaat « de dingen te 
doen ». 

WELKE DINGEN TE DOEN ? 
Daaromtrent beslaat helaas niet allijd 

grote eensgezindheid en nog minder 
klaarheid. 

Sommigen oordelen dat een volledige 
kullurele integratie volstaat en geen 
zinnig mens in Vlaanderen mag ze afwij
zen. Er is echter ook zoiets te ontwaren 
als de « vlucht in de kulturele integra
tie ». 

Ook aan de ekonomische Benelux-een-
heid bewijst men graag lippendienst, 
maar de tegenkanting van bepaalde be
langengroepen kan niet worden afge
wimpeld en geen enkel Vlaming denkt 
eraan de boterham aan één vlaamse ar
beider te ontnemen. 

Het dietse staatsideaal is achtens
waardig en principieel juist, maar dat 
mag ons niet verhinderen alle konse-
kwenties van een vlaamse-waalse echt
scheiding zorgvuldig af te wegen. Fede
ralisme is alleen een scheiding van ta
fel en bed en meer van bed dan van ta
fel. 

Integratie is een verloving die tot een 
huwelijk moet leiden waarbij voorhu
welijkse politieke betrekkingen passen. 

Vorsten-huwelijken en politieke hu
welijken hebben echter dit gemeen dat 
zij wel mariage d 'amour kunnen zijn 

maar in ieder geval mariage de raison 
moeten zijn. 

Onder voorwendsel dat wij terzake 
Heelnederland geen aardverschuivingen 
mogen verwachten en ook niet kunnen 
ven\'ekken, mag men het heelnederlands 
ideaal niet afschrijven. 

De moeilijkheden op de weg hebben 
wij aan te stippen, niet om er te blij
ven voorstaan maar om ze op te lossen. 

Hierbij niet te vergeten b.v. dat men 
om te trouwen met twee moet zijn en 
de Noordnederlanders en wij mekaar 
moeten nemen « voor wal wij zijn » en 
niet voor wat wij zouden wensen. 

Hierbij niet te vergeten als boni dat 
in hogere intellektuele kringen de kullu
rele betrekkingen met reuzeschreden 
vooruitgegaan zijn (hiervan getuigt het 
groot aantal algemeen-nederlandse tijd
schriften). T e berekenen als mali dat 
in het volksgemoed Noord en Zuid nog 
ver van elkaar verwijderd staan. He t 
« zeevarende » Nederland staat b.v. meer 
open voor wereldstromingen dan wij. 
Door het officiële België nog steeds in
gemetseld in de franse kul tuurkring, 
zullen wij ons zelf en op eigen kracht 
tot volwaardige Zuidnederlanders moe
ten fatsoeneren om een begerenswaar
dige bruid te zijn... en nogmaals, trou
wen doet men met twee. Veel vlaamse 
gemakzucht in taal en teken zullen wij 
moeten overwinnen 1 

Eenrxiaal federalisme verwon'en zal 
het ons misschien moeilijker vallen, vóór 
iets te strijden dan nu tégen iets. De 
gebraden duiven zullen ons niet in de 
mond vliegen, als Ti j l niet genadeloos 
op de brede rug van Lamme timmert. 

MISVERSTANDEN 
Wij moeten wel weten dat een aan

tal mensen (en ook eerlijke mensen on
der onze tegenstrevers), de heelneder
landse idee verkeerd begrijpen. Dood
eenvoudig omdat zij haar spiegelen aan 
de frankolatrie van het officiële belgi-
sche geestesleven dat op Frankrijk af
gestemd wordt. Men vergelijkt ten on
rechte de heelnederlandse gedachte met 
de Frankrijk-gerichtheid van vele Walen 
en Brusselaars. Het is immers zo dat 
sommige Walen en belgische Waterloo-
gangers hun frankolatrie doodeenvoudig 
beschouwen als een heim ins Reich, een 
slaafs « frans worden ». 

Sommigen onder hen worden daar 
overigens voor betaald met geld of ere
tekens. (Het blik is goedkoop op de Quai 
d'Orsay). 

Wij die niet betaald worden voor on
ze heelnederlandse gezindheid en «r in
tegendeel een zware tol aan betalen, wij 
die niet met drie miljoen naar een uni
taire staat van 50 miljoen mensen op
kijken, wij denken aan een eerlijk hu
welijk waarbij de ene partner de andere 
respekteert, en niet aan eenvoudig ratta-
chisme. Het is in het algemeen europees 
perspektief van een Europa der volken 
da t wij het heelnederlandse huwelijk 
als groeiproces vooropstellen. He t is een 
voorwaarde tot het behoud van de ne-
derlandse stam en kui tuur . Geen Vla
ming wil eenvoudigweg « Ollander » 
worden. Een gemeenschap (hoe dan ook 
op te vatten) van 19 miljoen mensen 
kan echter medeverantwoordelijkheid 
dragen in Europa ! 

Grof gezegd : het zwaaien met de 
franse vlag door rattachisten is inder

daad een anti-belgische houding. H e l 
zwaaien met een oranje-blanje-bleu-vlag 
hoeft dit niet te zijn en zou best kuiv 
nen beschouwd worden als een groterq, 
een veredelde « vaderlandsliefde ». De 
Walen die aanleunen bij een expansieve 
wereldkultuur, lopen immers kulturedi 
geen enkel gevaar in heelnederlands ver* 
band omdat onze dietse geest niet kid» 
tuur-imperialistisch is. Nuchtere e k o n o 
mische berekening zou uitwijzen, d a | 
Wallonië er geen belang bij heeft eeo 
buitenprovincie te worden. Maak hen 
dat maar eens wij.s. 

Maak het maar aan Brussel wijs da l 
deze aloude hoofdstad van de Nedei^ 
landen doelmatiger en grootser een eu
ropese draaischijf zou zijn in heelnedei»< 
lands verband dan met haar ambit ie 
Vlaanderen nog trachten te b inden aan 
Parijs. 

KULTURELE INTEGRATIE 
Een zekere onduidelijkheid nopen» 

het staatkundige heelnederlandse ideaal 
is vooralsnog normaal. 

Over de absolute kulturele i n t eg^ -
tie (maar dan met daden en niet meï 
woorden) mag echter geen misverstand 
bestaan. In ieder geval is zij pr iori tair 
noodzakelijk want een volk moet één 
worden in de geesten, wil het enige 
strukturele eenheid tot stand brengen. 
Deze kulturele integratie is echter on
bereikbaar zonder voorafgaandelijk pO' 
litiek federalisme. De unitaire staat zal 
ze nooit werkelijk aanvaarden, tenzij als 
alibi of ten gerieve van een kleine scha
re idealisten die zich onledig houden 
met kongressen en colloquia. Zij ver
richten goed werk; maar of dit altijd 
zal volstaan, mag betwijfeld worden. 

Ga maar eens echt praten over mas-
sale ruil van leerkrachten op leder ni
veau of werkelijke effektieve maatre
gelen tot kulturele gelijkschakeling I 
Wijlen J. Kuypers, die nochtans een 
machtig Vlaming was, zou er lange 
klaagliederen kunnen over aanheffen en 
heeft er vaak zijn taai gebit op versle
ten. Doelmatige kulturele integratie 
kost geld en vereist wettelijke regelin
gen. Pas dan kan ze wijs geleid worden 
en kan zij meer zijn dan een versiering 
van officiële redevoeringen. Dit bete
kent, dat alleen een politiek autonoom 
Vlaanderen er kan aan laboreren. Dit 
moét dan ook. 

Zonder federalisme zijn geen wegen 
tot kulturele integratie begaanbaar. 
Maar andersdeels zou een federaal 
Vlaanderen falen indien het de politicf-
ke wil niet mocht opbrengen, de weg 
noordwaarts te effenen. 

M. van Haegendoren, 
Senator, 
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GELIJKHEID ^Lónr 
VOOR 
ALLEN 

V . U . STÜDIEDA6 
LANDBOUW - MIDDENSTAND 

:SÊÊBÊÊIÊÊÊM 
Senator Persijn : er vallen vele faillissementen in de landbouw te duchten. 

Vorige zondag hield de Volksunie in de Beneluxzaal van het bt lispels kongressenpaleis een 
studiedag, gewijd aan de Mctaal-ekonomische belangen van landbouw en zelfstandigen. De 
ochtendzitting weid vooigezeten door volksvertegenwoordiger Ludo Sels, omringd door 
senator Persyns, volksvertegenwoordiger Mattheyssens en de h. Paul Peeters, beheerder van 
het N.C.M.V, In de zaal hadden o a. senatoren Jbrissen en Depaep en volksvertegenwoor
diger Jo Behnans plaats genomen. De namiddagzitting werd vooigezeten door volksver-
tegenwooidiger Olaerts. Ei was een talrijke en vooral zeer levendige belangstelling, onze 
diie hostessen hadden het diuk bij aanvang en einde der vergaderingen, er luas stemming, 
einst aan de hand van twee stevig gedokumenteerde referaten, humor als afwisseling op 
spitse bemerkingen van bureau en zaal, en het middagmaal LK)od ruimschoots gelegenheid 
tot nadere kennismaking. 

DRAMATISCHE TOESTAND VAN DE BOER 
Voorzitter Sels deelde na een welkom-

wooid mede, dat deze studiedag geen aan
leiding tot definitieve besluiten zou geven. 
Wel zouden de konkluzies bijdragen tot de 
werking van de partij ten voordele van 
boeren- en middenstand op paileraentair 
vlak. 

Senator Peis)n hield dan het eerste re
feraat, dat op zeker ogenblik neeikwam 
op een ware alarmkreet, want de toestand 

De staat geeft per hoofd 13.600 
£r. uit voor loon- en weddetrek-
kenden, slechts 6.400 fr. voor zelf
standigen. De sociale rijkstoela-
gen voor 1968 bedragen 27,1 mil
jard voor 2.100.000 werknemers 
en slechts 4,5 miljard voor 700.000 
zelfstandigen. Deze laatsten had
den recht op 8,3 miljard, hun 
werd dus 3,8 miljard onthouden. 

van de landbouw in ons land neemt 'n dra
matische wending aan. Hij ging de toestand 
in 1966 na (recenter statistieken ontbre
ken) vergeleken met vorige statistieken 
waarbij is vast te stellen dan het aantal 
bedrijven bestendig daalt, terwijl de land
bouw op het vlak der grondbeschikbaar-
heden bestendig verliezen lijdt. De enige 
sektor waar de landbouw vooruitgang 
boekte is deze van de veeteelt, al waar-

Volksvertegenwoordiger Mattheyssen 

schuwde senator Persyn hier voor licht
vaardig optimisme, vermits het verschijnen 
op de markt van het zogenaamde Soja-
vlees (samengesteld uit plantaardige be
standdelen) tot een bedreiging van deze gun
stige evolutie kan uitgroeien De debet-
zijde is in elk ge^al veel groter dan de 
kredietzijde, wat bleek uit de indrukwek
kende cijferpiramide waarmee senator Per
syn zijn betoog illustreerde. Dat blijkt o m. 
uit de bestendige daling van de land- «"n 
tuinbouwbevolking (met 27 t. h. in 7 jaar 
tijds, in 1966 nog slechts 228.000), on
danks een zware kapitaalsinspanning (548 
miljard in 1966 tegenover 391 miljard in 
1962). 

Na een zeer giondige ontleding van het 
arbeidsinkomen, de balansen, de opbrengst 
per ha, het bedrijfskapitaal, enz. stapte 
senator Persyn o\er op de ontwikkeling 
die is begonnen onder invloed van de EEG. 
Deze laatste is niet gepland met enige kon-
sideratie voor de europese landbouw, er is 
trouwens nog steeds geen gelijkschakeling 
van prijzen, sociale wetgeving, kapitaal
verkeer e.d.m. Een korrekte en definitieve 
grensafbakening bestaat niet, wat de < offi
ciële » smokkel in de hand werkt. De pro-
duktie in de landbouw stoelt niet op een 
vaste berekening, er heerst op vele gebie
den nog een komplete chaos (gebrekkige 
pachtwetgeving, het schandaal van de 
grondsf)ekulatie, de karikaturale ruilverka
veling in België enz ). De enkele lichtpun
ten zijn volstrekt niet van aard om van een 
jx>zitief tegengewicht te kunnen spreken. 
Zijn kiitiek richtte zich vooral op het sa-

De P.V..V beloofde 8 miljard 
meer sociale uitgaven voor zelf
standigen, op 4 jaar tijds, dat was 
2 miljard per boekjaar. Voor 1966-
67 en 1967-68, waar de P.V.V. als 
uitvoerder of opsteller aan te pas 
kwam, werden in totaal 800 mil
joen meer sociale uitgaven ge
daan. De P.V.V. slikte dus voor 
3/4 haar beloften aan de zelfstan
digen in. 

neriugslonds van de landbouw, de gebrek 
kige pogingen tot verbetering van de in-
frastiuktuur (ruilveika\eling, al te trage 
bekiachtiging van gewestplannen, quasi-to-
tale verwaarlozing van de waterbeheersing 
zowel door staat als door piovincie, onvol
doende toelagen inzake landbouwwegen ^ 
hier gaf senator Peisyn de plaatselijke be-
Muren de raad, ter zake zelf initiatief te 
nemen, het is beteikoop en het gaat vlug-
g«r — wel een bijna totale afwerking der 

landelijke elektrifikatie doch onvoldoende 
aanpassing i z. stroomsterkte, en ten slotte 
de waterbevoorrading, waarvoor het re-
geringsprogTamma niets voorziet. 

De inleider klaagde ook de schorsing ge
durende vier van de wet op de ruimtelijke 
ordening aan- hetgeen tot gevolg had het 
opjagen der grondprijzen door immobilien 
maatschappijen. 

De eisen van de Volks.unie zijn ; voor
lichting inzake kredietverlening aan de 
landbouw, oprichting van koöperatieven 
met zelfbeheer, rijkskredieten voor de wa-

Het Rijk gaf 300 miljoen meer 
uit aan sociale uitgaven. De ver
wachte meerontvangsten van bij
dragen der zelfstandigen belopen 
echter 400 miljoen. De zelfsstan-
digen moeten dus zelf meer bij
dragen tot hun sociaal s tatuut dan 
het Rijk. 

terbevoorrading in de Ijzerstreek en ten 
slotte ook een wet ter bescherming tegen 
wildschade en boomaanplanting. In dit 
laatste verband haalde hij enkele krasse 
staaltjes van willekeur en onrecht aan. 

Dit referaat werd gevolgd door talrijke 
tussenkomsten vanuit de zaal. waarvan we 
vooral één suggestie onthouden : de oprich 
ting van een landbouwraad in de schoot 
van de Volksunie. 

EKONOMISCHE 

VRAAGSTUKKEN 

Tijdens de namiddagzitting hield volks
vertegenwoordiger Mattheyssens een refe
raat over de ekonomische vraagstukken en 
het berucht sociaal statuut van de midden
stand. Hij stelde inleidend vast dat de klei
ne en middelgrote ondernemingen nood
zakelijk zijn, ze zijn trouwens het talrijkst 
in ons land, met 700 000 zelfstandigen en 
600 000 tewerkgestelden, wat de helft is van 
het aantal weikenden in ons land. De zelf
standigen zijn dus zowel ekonomisch als 
sociaal zeer belangrijk doch worden van 
staatswege als een onbelangtijke minder
heid behandeld. 

De Volksunie eist arrondissementele op
leidingscentra ter scholing en vervolma
king De belasting op de toegevoegde waar 
do noemde de inleider gelukkig omdat het 
kaskadesslelscl i\ordt uitgeschakeld hetgeen 
de konkimentiele po/itie van de kleinhan
delaar versterkt. Inzake winkelsluiting moet 
één ding piimeren . komt er een wet dan 
moeten ook de giootwarenhuizen daaraan 
onderwoipen zijn. 

De kredietverlening acht de Volksunie 
tr laag en aan te weinig sektoren voorbe
houden. Ook is de rentevoet te hoog. 

SOCIAAL STATUUT 

Het sociaal statuut noemde de h Mat
theyssens wel een verbetering inzake kni-
deibijslageii en ziekteverzekering en een 

Als volksnationale partij wenst 
de Volksunie de welvaart van de 
hele gemeenschap op te voeren en 
de verdediging waar te nemen 
van de rechtmatige belangen van 
alle sociale geledingen. 

Daaruit volgt : 

1 gelijke zorg voor de op
voeding van alle kinderen 
en gel'jke kinderbijslagen 
voor allen. 

Z erkenning van het recht 
op gezondheid voor allen 
en derhalve onderzoek 
naar uitbreiding der voor
delen mzake ziekteverze
kering en naar middelen 
om de financiële gevolgen 
van de z'ekte op te van
gen. 

De V.U.-senaatsfraktie heeft 
derhalve een wetsvoorstel inge
diend tot toekenning van de zelf
de voordelen aan de gepensioneer
de zelfstandigen als aan de ge-
pens, loon- en weddetrekkenden. 

3 erkenning van het recht 
op onbezorgde oude dag 
voor iedereen. Daarom 
stelt de V.U. een alge
meen bazispensioen voor. 
dat voor allen een hoog 
levensminimuni betekent. 
De eerste faze moet be
staan in de geMjkstelling 
van beide pensioenstel
sels. 

In afwachting diende de V.U.-
senaatsfraktie een wetsvoorstel in 
tot afschaffing van het hatelijk 
en a-sociaal onderzoek naar de 
bestaansmiddelen. 

stap vooruit naar de sociale gelijkheid, in
zake pensioenen is het echter andersom. Er 
is dus geen sociale gelijkheid en aan de 
zelfstandigen werd onthouden waarop te 
krachtens hun bijdragen recht hebben Hij 
herinnerde in dt verband aan de kiesbe-
loften van de PVV en lichtte dan het ei-
senpiogiamma van de VU ter zake toe. 

Ook du referaat gaf aanleiding tot een 
zeer levendig debat, waaruit tevens bleek 
dat de aanwezigen het sociaal-ekonomisch 
eisetiprogramma van de VU inzake land
bouw en middenstand ten volle steunen. 
Deze eerste studiedag was een sukses en 
kan als een vertrekpunt beschouwd wor
den van een steeds aktiever werkprogiam-
ma van de partij in de twee belanghebben
de sektoren. 

Sinds het begin der ruilverka
veling (1957) tot 1967 werden 
835 miljoen fr. uitgegeven voor 
het dekken der administratiekos
ten en slechts 653,5 miljoen fr als 
subsidiering ten belope van 60 % 
van de kostprijs voor de werken 
ter verbetering van de infra-
struktuur. Heeft een ruilverkave
ling met 200 milloen fr. meer 
administraliekosten dan werke-
' üke subsidiering nog z in? 
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de wereld 

TWEEMAAL BLACKPOOL 
Er deed op het jongste kongres van de Labour Partij te Blackpool een aardige mop 
de ronde. Een turkse lojjze had een pil uitgevonden tegen aardbevingen, die na de 
jongste rampen gretig ajzet vond onder de bevolking. Toen zich desondanks een 
nieuwe aardbeving voordeed kioamen de mensen bij de lüijze hun nood klagen. 
Op hun verioi]ten antwoordde hij slechts : « Kent gi] een ander middel tegen 
aardbevingen ? ». 
Voorstanders van de regeringspohtiek van Wilson maakten dit verhaaltje toepas
selijk op de britse vakbonden : ze zijn tegen de sociaal-ekonomische austeriteit van 
Wilson doch ze hebben geen wisseloplossing voor Engelands moeilijkheden Dit 
verklaart meteen het feit. waarom Wilson met de afkeuring door het kongres van 
zijn sociaal-ekonomisch beleid geen rekening hield. 

In het zelfde reusachtige casino .van 
Blackpool hield de konservatieve partij 
nauwelijks twee weken later eveneens 
haar partij kongres. Er was een opmer
kelijk verschil in stijl : bij Labour gaat 
het er slordig en kameraadschappelijk 
aan toe, bij de Tories drukt de post-vic-
toriaanse afkomst en opvoeding haar 
stempel op de bijeenkomsten. Bij Labour 
spelen ook de dames een veel aktiever 
rol m partij en regering waardoor zelfs 
de boutade de ronde doet, dat Harold 
(Wilson) als hij in nauwe schoenen zit, 
een beroep op handige en mooie dames 
doet. Niet zonder sukses blijkbaar. 

Maar dat zijn slechts tiperende rand-
bemerkingen. Over beide kongressen 
hing de schaduw van nationalistische 
wolken. Op het Labour-kongres ontbrak 
het niet aan waarschuwingen van welshe 
en schotse afgevaardigden, die bezorgd 
de elektorale vooruitgang nagaan van de 
welshe en schotse nationalistische par
tijen. Herhaaldelijk bezwoeren ze het 
kongres meer aandacht te besteden aan 
de autonomistische verzuchtingen in 
Schotland en Wales (die trouwens een 
sterke sociale inslag hebben en precies 
in van ouds socialistische burchten be
kend staande centra zware elektorale 
gevolgen hebben) en betoogden ze aan 
de hand van recente cijfers dat de uit
slagen van de volgende verkiezingen in 
beide « gewesten » wel eens de elekto
rale genadeslag voor Labour zouden 
kunnen oetekenen Het maakte weinig 
indruk op de partij- en regeringsleiding, 
de betekenis van de opkomst van het 
niet-brits nationalisme in het Verenigd 
Koninkrijk is nog niet tot hun geest 
doorgedrongen 

Het Tory-kongres werd eveneens met 
een « nationalistisch virus » gekonfron-
teerd, zij het nos meer m sourdine doch 
duidelijk aanwezig op de achtergrond 
en van ien andere aard Enoch Powell 
de man Jie zich verzet tegen « de ver 
baster 'ne van dr 'iritse mens door teu
gelloze inwijking van kleurlingen », 

kwam slechts kort en alleen als gewoon 
afgevaardigde op de tribune. Zijn tus
senkomst verwekte geen sensatie na de 
ophefmakende redevoeringen die hij 
voordien als exponent van een brits 
staatsnationalistisch konservatisme had 
gehouden. De opvattingen van Powell 
worden nochtans in ruime kringen ge
deeld, niet alleen bij de konservatieven 
doch ook bij de britse arbeiders, tot ver
ontrusting van beide partijleidingen. Hij 
blijkt echter de tijd nog niet gekomen te 
achten om tot een frontaanval over te 
gaan, zoals zijn amerikaanse geestesver
want Wallace wel heeft gedaan. 

Ook de europese politiek kwam te 
Blackpool ter sprake. De Tories verwij
ten de Labourregering een te slaafse 
houding tegenover de Zes. Engeland 
moet geduldig doch waardig zijn euro
pese tijd afwachten. Labour is volgens 
de Tories van het ene uiterste in het an
dere gevallen ; van scherpe a-europese 
instelling tot europese bedelaar die te 
vergeefs op de europese deur klopt. Het 
is nochtans niet zo lang geleden dat ook 
een Tory-regering als vragende partij 
het gaullistische vetodeksel op de neus 
kreeg zij het dan in de stijl van de ge
stileerde butler. In wezen verschilt bei
der europese politiek weinig, waarbij 
men zich trouwens de vraag kan stellen, 
of er nog een groot verschil op sociaal-
ekonomisch vlak bestaat. Zeer tot erger
nis van de konservatieve vleugel wei
gert de Tory-leiding de nationalizerin-
gen ongedaan te maken, ze neemt in de 
rassenkwestie een voorzichtige houding 
aan en in de rodezische kwestie blijft 
het veelal bij verbale krachtpatserij (die 
nu zal toenemen na de jongste « onder
breking » in het rodezisch-brits gesprek, 
dat Wilson trouwens tegen de wens van 
zijn partijkongres had hernomen en 
waarvan de virtuele mislukking zijn kre
diet niet zal doen stijgen). Labour van 
zijn kant voert een sociaal-ekonomisch 
beleid, waarop iedere Tory-regering ja
loers kan zijn. 

Om nog even op Europa en Engeland 
terug te komen : de Tory-kritiek op La
bour kreeg juist tijdens het Tory-kon-
gres nieuw voedsel toen de inwendige 
verdeeldheid onder de Zes aan het licht 
kwam. Op het frans veto tegen Enge
lands toelating tekent zich tans inder
daad een Benelux-Italië-veto af tegen 
een verdere inwendige integratie, zo
lang Parijs zijn verzet tegen een onder
zoek naar Engelands toetreding niet op
geeft. West-Duitsland poogt tevergeefs 
een bemiddelende rol tussen beide par
tijen te spelen. Wilson is echter ook van 
deze ontwikkeling op de hoogte... 

Het wordt in feite tussen beide grote 
britse partijen een wedloop tegen het 
uurwerk. Voor Wilson komt het er op 
aan de ekonomische toestand zo te sa
neren dat hij tijdig de sociale rem kan 
lossen, om een elektorale katastrofe te 
ontgaan. Politieke suksessen kan hij niet 
voorleggen, ook niet op buitenlands vlak 
waar de rol van Engeland als grootmo-
gendheid is uitgespeeld. 

Het zal de Tory-eis, om de britse aan
wezigheid ten oosten van Suez niet op 
te geven, niet zijn die daarin enige we
zenlijke verandering zal brengen 

Volgende week kan zich reeds een be
slissende wending voordoen • Barbara 
Castle, minister van Arbeid, moet dan 
tonen dat ze de dreigende staking in de 
staalnijverheid het hoofd kan bieden. 

DEZE WEEK 
f/V DE WERELD 

• Mao-aanhangers sluiten China's pre-
zident Lioe Tsjao Tsji uit de partij
leiding. De eindafrekening tussen 
Mao en Lioe schijnt nakend te zijn. 

• Amerikaanse ruimteraket Apollo-7 
met drie man rond de aarde gelan
ceerd, als voorbereiding van een be
mande ruimtevlucht met de Apollo-8 
rond de maan. De russische ruimte-
deskundige Sedov verklaart, dat de 
Sovjet-Unie niet zinnens is zich in 
een wedloop naar de maan te laten 
betrekken. 

• Wilson en Smith na dagenlang ge
sprek op de « Fearless » onverrichter 
zake naar hun resp. hoofdsteden te
rug, zonder dat evenwel sprake is van 
een breuk. 

• Olimpische Spelen te Mexico City in 
« herstelde orde » gestart. 

• Staatsgreep door het leger in Pana
ma. Prezident Arias zoekt zijn heil 
in de vlucht naar de amerikaanse ka
naalzone. 

• Pavel Litvinov. mevrouw Larisse Da
niel en kritikus Konstantin Babitski 
te Moskou tot «interne ballingschap» 
veroordeeld wegens hun protest tegen 
d" fovjet-invazie in Tsjecho-Slova-

Omlauk<; oniwapeningsbesprekingen allerhande duurt de bewapeningswedloop omerminderd voort. Zopas werd de tweede 
bnise atuüindmkboot officieel aan de Royal Navy overgedragen. De oorlogsbodmm is bewapend met 16 Polaris-raketten 

en beschikt over 6 torpedo - lanceerbuizf^ 

wat bleef 

HET RODE KRUIS 
Kritisch ingestelde mensen applau

disseren vanzelf al niet zo gemakke
lijk. Maar zelfs als men tegelijkertijd 
ook zeer begrijpend en mild is, kan 
men nog moeilijk aan het juichen slaan 
als men de feitelijke gunstige invloed 
van de Verenigde Naties nagaat. Een 
spreekgestoelte is het gebouw in New-
York nog wel gebleven, een ontmoe-
tmgsgelegenheid wellicht ook. Maar 
1968 gelijkt al te zeer op 1938 in de 
Volkerenbond. Internationale samen
werking, op grond van enkele grote al
gemeen aanvaarde beginselen en langs 
de wegen van de redelijkheid, schijnt 
altijd wel een droom te moeten blijven. 
Politieke grootmachten gebruikten en 
gebruiken de Volkerenbond en de Ver
enigde Naties zolang — en alleen zo
lang — als die hun eigen macht en 
grootheid bevorderen. De macht, zoals 
zij die zich wensen, een grootheid, zo
als zij die zich voorstellen. 

Internationale verdragen worden al
tijd voor een beperkte tijd afgesloten. 
Trouwens, volgens Hugo Grotius ver
onderstellen ze altijd stilzwijgend de 
bepaling « rebus sic stantibus » (« zo
lang de toestand blijft zoals hij nu 
is »). Alleen verdragen zonder veel in
houd houden het meerdere t ientallen 
jaren vol. Met internationale politieke 
organizaties gaat het al niet veel be
ter : twintig jaar schijnt zowat de 
échte levensduur te zijn. Daarna blijft 
alleen nog een vegeteren over en in 
dit stadium blijkt ook de UNO geko
men te zijn. Alleen religieuze gemeen
schappen (of ten minste : organizaties 
die zich zoveel mogelijk aan de macht 
van de politieke verhoudingen onttrek
ken) schijnen eeuwen te kunnen du
ren. En helemaal mogelijk is dit eigen
lijk nooit. 

Het Rode Kruis is tot nog toe de eni
ge organizatie met een internationale 
struktuur, die meer dan een eeuw oud 
is geworden. 

Op 24 juni 1859 was de jonge Zwit
ser Henri Dunant een « neutrale » toe
schouwer bij de veldslag van Solferino 
m Italië. D.w.z. : de mans was politiek 
neutraal , maar menselijk aangegrepen, 
meer dan iemand anders. Veldslagen 
duurden toen nog gewoonlijk één dag, 
hoogstend een paar dagen, 's Avonds 
van die dag lagen er 40.000 doden en 
gewonden op het slagveld. Noch voor 
het begraven, noch voor het verzorgen 
was er iets voorzien. Dunant organi-
zeerde een groep vrijwilligers : de eer
ste Rode Kruisgroep was gevormd. Drie 
jaar later publiceerde hij een klein 
pamfletje met de beschrijving van wa t 
gebeurde en de oproep, dergelijk l i j
den ter hulp te komen. Een jaar later 
werd, tussen 8 en 22 augustus 1864, t e 
Geneve in Zwitserland een bijeen
komst gehouden van 16 officiële af
gevaardigden van europese naties. De 
Konventie van 1864 voor de verbete
r ing van de toestand van de gewonden 
en zieken van de legers te velde werd 
aanvaard en getekend door 12 van de 
vertegenwoordigde naties (één vierde 
van de afvaardigingen ging dus niet 
akkoord). Door die Konventie werd de 
neutrali teit van het verplegingsperso-
neel vastgelegd. Ter e re van Dunant 
werd als kenteken de Zwitserse vlag 
gekozen — maar dan met omgewissel
de kleuren : een rood kruis op een wit
te achtergrond. 

De eerste overeenkomst werd later 
herzien en aangevuld : in 1907 werd 
bepaald dat ook de slachtoffers van de 
zeeoorlog er zouden onder vallen, in 
1929 werd dat tot de krijgsgevangenen 
uitgebreid, sinds 1949 houdt het Rode 
Kruis zich officieel ook bezig met de 
burgerli jke slachtoffers van de oorlog. 
In feite helpt het Rode Kruis ook de 
slachtoffers van natuurrampen. Ont
staan in Zwitserland (dat sinds de bur
geroorlog van 1848 geen oorlogsgeweld 
meer heeft gekend) is het internatio
naal bestuur sindsdien volledig Zwit
sers gebleven. Het Internationaal Ko-
mitee is uitsluitend uit Zwitserse bur
gers samengesteld. Waarschijnlijk een 
zeer gelukkige toestand, want wat zou 
er gebeuren als er een internationale 
samenstelling kwam ? 

In 1900 waren er reeds 30 nationale 
organizaties van het Rode Kruis. Sinds
dien ontstonden die in bijna alle lan
den, met uitzondering van het Oost
blok. 

Het is niet omdat in België een prins 
van Luik voorzitter is, het is niet om
dat ook het Rode Kruis gebonden en 
beperkt wordt door allerlei politieke 
omstandigheden, dat de grote waarde 
en verdienste ervan verminderd wordt. 
In sommige nationale afdelingen zijn 
er onaanvaardbare toestanden . ook 
het Internationale Komitee doet vaak 
niet wat he t wil. Maar het Rode Kruis 
blééf bestaan : gedreven door groot 
medelijden en gevoel voor verantwoor
delijkheid. 
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AMERIKAANS PARTIJLEVEN 

Voor het eerst sinds vele 
t iental len jaren schijnt in de 
Verenigde Staten de stabiele 
verdeling van het politieke le
ven in twee parti jen bedreigd 
t e zijn. Amerikaanse part i jen 
« j n altijd zeer verschillend ge
weest van de europese en de 
samenhang tussen de s t rekkin
gen, voor zover die bestonden 
en niet louter personenkwesties 
waren, was altijd nogal los. Nu 
l i jkt het echter mogelijk dat 
«owel de Demokraten als de 
Republ ikeinen een niet onbe
langr i jke fraktie van hun par-
Itij zullen verliezen. De Demo
c r a t e n zijn wel he t sterkst be
dre igd : de « l ibera len» willen 
5n geen geval van Humphrey 
weten, in de zuidelijke s ta ten 
k o m t de groep Wallace u i t 
deze par t i j en nog anderen ver
kiezen Nixon als een meer be
t rouwbaar « ordebewaarder ». 

Maar ook in de republikeinse 
par t i j is he t optreden van 
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wel goed dat eens gewezea 
wordt op het wispelturige, on
doordachte en tegelijk, en we | i 
licht daarom ook zo profiterea-
de karakter van bepaald* 
slechts schijnbaar revolutionai^ 
re houdingen. 

Onder de moeilijkste omstandigheden tracht het Internationale Rode Kruis een aantal biafraan-
se kmderen van de hongerdood te redden, o.m. door evakuatie per vliegtuig. 

FRANCOIS MICHEUN 
De fianse prezident heeft tijdens een 

onderfX)ud de 41-jarige Frangois Michelin 
er op gewezen, dat er voor de problemen 
van de franse aulomobielfabnek moet 
gezocht worden naar een < nationale op
lossing >. 

Meteen had de hoogste franse gezagsin
stantie aan de best geplaatste man duidelijk 
gemaakt, dat de samenwerking van Citroen 
met Fiat een oplossing was die niet past in 
de optiek van het huidig frans bewind. De
ze nationaal begrensde optiek biedt, naar 
de Gaulle duidelijk maakte, slechts plaats 
voor een € nationale oplossing >, met an
dere woorden : voor een samenwerking tus
sen de franse autoproducenten. 

De Gaulle's zienswijze heeft konsekwen-
ties die het domein van de auto-industrie 
ver te buiten gaan en die eens te meer de 
zwakste plek in de gaullistische opvattin
gen genadeloos blootleggen. De prezident 
stelt zijn politiek in het teken van de on
afhankelijkheid ten overstaan van de twee 
grote machtscentra Moskou en Washing
ton. Zijn buitenlands beleid is slechts van
uit dit onafhankelijkheidsstreven te verkla
ren. Een groot deel van zijn energie be
steedt hij aan het uitstippelen van een 
koers, die Frankrijk moet bevrijden van 
de amerikaanse hegemonie. Een blik op de 
fk>litieke, ekonomische, industriële en finan
ciële wereldkaart volstaat echter om duide
lijk te maken dat Frankrijk niet bij machte 
is en nooit meer bij machte zal zijn om een 
challenger te worden voor de V.S. Slechts 
de samenballing van de europese energie 
is in staat, een antwoord te geven op wal 
men sinds Servan-Schreiber de amenkaanse 
uitdaging is gaan noemen. 

De zaak Citroen is een sprekend voor
beeld. Citroen is in één enkel — in al zijn 
beperktheid toch belangrijk — Opzicht een 
europese topproducenl : uit de Citroënfa-
brieken zijn auto's gerold die in hun op
vatting revolutionair waren en die ver 
vooruit lagen op hun tijd. De vooroorlogse 
CitiOèn met voorwielaandrijving en met 
voor die periode haast futuristisch aandoen
de stroomlijnvorm, het aartslehjke maar ge
niale twee-paardjes, de DS- en ID-dioom-
wagens uit de vijftiger jaren bezorgden de 
Citroënfabrieken een gewe'ltigde faam en 
Frankrijk de reputatie, ook op dit gebied 
met een universeel waardemerk uit te kun
nen pakken. Achter deze technische presta
tie gingen echter de mankementen van een 
slecht geleid bednjf schuil : de verkoops-
Organizatie heeft nooit gelijke tred met de 
research gehouden en uiteindelijk werd Ci
troen « de beste auto met de slechtste ser
vice *. 

Het bedrijf geraakte op het hellend vlak; 
in april van dit jaar verzocht het eens te 
meer om een staatshulp van 2,5 miljard 
bfr.; de regering wees het verzoek af. De 
mei- en junistakingen gaven Citroen een 

genadeklap : het bedrijf was nlel meer in 
staat, het hoofd te bieden aan vijf weken 
produktieverlies. 

Frangois Michelin, de bandenkoning uit 
Clermont-Ferrand die 56 t. h. van de Ci
troen-aandelen bezit, achtte het ogenblik 
gekomen Om op te treden. Voordien had 
hij er in Citroen een « monarchistische > 
stelregel op na gehouden : hij heerste, maar 
regeerde niet. Tans nam hij het heft in 
handen en zocht een uitweg, die hem zou 
toelaten twee vliegen in één klap te slaan : 
hi] streefde samenwerking met Fiat na om 
Citroen er terug bovenop te helpen en om 
Michelin, dat de vijfde plaats op de baii-
denmarkt — achter vier amenkaanse mer
ken — inneemt, een nieuwe afzet te bezor
gen (Michelin'} lijfspreuk : « de auto is 
slechts een onderdeel van de banden >), 

De operatie lag in de lijn van de Ont
wikkeling. Fiat — sinds een jaar grootste 
europese auto-producent, sterker zelfs dan 
Volkswagen — heeft er alles bij te winnen, 
zijn naam te koppelen aan de faam van Ci
troen. Michelin kan zijn bandenafzet aan 
Fiat met vier-vijfden verhogen. Citroen 
vindt bij de milanese konstrukteurs de no
dige kapitalen en vooral het service- en ver-
koopsnet die het zozeer nodig heeft. Beide 
bedrijven vullen zich zeer goed aan : tus
sen Citroén's i lelijke eendje > en de DS-
ID-reeksen zit Fiat met zijn zwaarste troef, 
een uiterst suksesrijke middenklaswagen. 

Vroegere pogingen van Citroen om met 
Renault tot een akkoord te komen misluk
ten : samenwerking tussen staats- en privé-
bedrijven bleef praktisch onmogelijk. Ci
troen heeft beperkte akkcforden met kleine 
duitse konstrukteurs. Maar voor alle euro
pese wagcnproducenlen geldt dat zij moe
ten sameiiwerken om het hoofd te bieden 
aan de druk van de Amerikanen en de Ja
panners; deze laatsten zijn een nieuw doch 
uiterst vitaal element in de auto-industrie. 
Van jaar tot jaar stijgt het amerikaans aan
deel op de europese automobielmarkt. Aan 
deze toestand kan slechts het hoofd wor
den geboden mits samenwerking op euro
pese schaal. 

Door oplossingen binnen hel enge natio
nale kader voor te schrijven en door euro
pese oplossingen als anti-nationaal Ie ver
werpen zal de Gaulle het tegenovergestelde 
bereiken van wat hij vifoihoudt : de Ame
rikanen kunnen bij een veibod van inter-
europese samenwerking slechts zijde spin
nen. 

Het gebrek aan konsekwentie in de Gaul
le's houding terzake vindt men ook terug 
op andere domeinen, en speciaal in de bui
tenlandse politiek. Het grond-euvel van het 
gaullisme is, dat het de amerikaanse hege
monie tegemoet treedt met een onmogelijk 
en dus fataal antwoord ; dat der franse he
gemonie. 

A.N. TOVANO. 

Wallace niet zonder gevolgen 
gebleven. Zij heeft de over
winning van Nixon absoluut 
nodig. 

SKANDINAAFSE STEM 
In een parijs blad verscheen 

een lezersbrief met volgende 
interessante beschouwing over 
de mei-revolte in Frankri jk : 
« D e gerevolteerden hadden 
veel ideeën, weinig doorzet
t ingskracht en helemaal geen 
tucht. Zolang de mensen het 
grappig vonden, volgden zij; 
maar zodra de «revolut ie» 
eentonig werd en een beetje 
teneerdrukkend omwille van 
de vuilnisbakken die niemand 
meer leeghaalde, begon het 
franse volk (d.w.z. de intellek-
tuelen) dat op verstrooiing uit 
is en daardoor grondig bedor
ven, de konsumptiemaatschap-
pij, die zozeer belasterd wordt 
en die zo onmisbaar is, te be
treuren. » 

Niet ieder woord hoeft men 
te onderschrijven. Maar het is 

GOED GEKOZEN PUATS 
De jonge Russen, die verie» 

den week te Moskou veroor
deeld werden omdat ze tegen 
de bezetting van Tsjecho-Slova-
kije hebben geprotesteerd, wis
ten wel wat ze deden. De twee 
meest bekende, Litvinov en da 
vrouw van de reeds tot jaren 
dwangarbeid veroordeelde Da
niel, hebben reeds meer dan 
één protest op hun aktief. Dil 
keer kozen ze een zeer simboli-
sche plaats : op het Rode Plein 
draagt een bepaalde plek nog 
altijd de naam van « plaats van 
de folteringen». Daar werden 
de doodstraffen uitgevoerd tij
dens het tsaristisch bewind en 
werden de oekazen afgekon
digd. Daar hebben zij, al is hel 
maar zeer korte tijd, hun span
doek « schande over de sovjet-
bezett ing» ontrold. 

FRANSE INTELLEKTUELEN 
«Le Monde» bracht het be

richt en ook de tekst van een 
brief die franse intellektuelen 
aan eerste-minister Kossigyn 
hebben gestuurd over de ver
volging van de protesterende 
russische intellektuelen Bij de 
ondertekenaars hebben we te
vergeefs gezocht naar de naam 
van Sartre; die van Simone de 
Beauvoir ontbrak dan natuur
lijk ook. Vergeten is die naam 
heel zeker niet. En het lijkt 
ook wel onwaarschijnlijk, dat 
die handtekeningen niet wer
den gevraagd. Heel erg ver
wondert de eenzijdigheid van 
deze soort franse intellektuelen 
wel niet. 

Wilson's uitstap naar Gibraltar, waar hij lan Smith ontmoette, 
is een nutteloze reis geworden. De britse premier heeft op de 
« Fearless » niet veel meer kunnen doen dan zich warmen m de 
zuidelijke zon en zich verheugen over de aanblik van d* 

beroemde rots... de laatste europese kolonie. 



het gemoedelijke wervik^ schrijlings 

op de landsgrens met frankrijk en 

tegen de taalgrens met het overge

hevelde konten^ heeft in de voorbije 

maanden hoogdagen en feestdagen 

beleefd waar men niet zonder recht

matige trotsj, nog veel zal over spre

ken, geheel 1968 is voor wervik een 

jubeljaar geworden, manifestaties 

allerhande toonden aan dat het 

2,000-jarig oude viroviacum nog 

heel jong van hart is en dat men nog 

veel over dat levendig wervik zal ho

ren, in ivervik is het goed om leven! 

in Vlaanderen 

JONG VAN 

HART 

EN 

BREED VAN 

GEEST 
VAN VIROVIACUM TOT WERVIK 

Het is bekend dat Wervik een oude 
nederzetting is. Archiefstukken en bo
demvondsten bewij/en dat overvloedig 
en meerdere tentoonstellingen werden er 
reeds aan «jewijd. 

Grammate schreef in het begin van 
de 17de eeuw dat Wervik er al was in 
de tijd van Julius Caesar, dat Wervik 
ouder \ a n stichting is dan Gent, Brugge 
en leper dat Wervik een van de oud
ste steden van Vlaanderen is . . En bij 
Sandeius uit de/elfdc eeuw, le/en wij . 
«' Viro\ iarum. vulgo Wervike. Werv, 
Opoidum Flandriae \nt iquiss imuni 
(Wei \ ik /eer oude stad van Vlaande
ren) 

Er zi|n bewijzen om dat te staven • 
archeologische en toponimische. Opgra 
vingen en okkazioneel bodemonderzoek 

brachten tahijke archeologische vond
sten aan het licht. In de uitstalkast van 
het Sint Janshospitaal vinden we de op-
gegiaven stukken terug die niet in par-
tikulier bezit verdwenen Ze leveren hel 
bewijs van het preronicins en romeins 
veileden van Wervik. 

Ook toponimisch is het bewezen da t 
Wei Vik keltisch van oorspiong is. Vrij
wel alle verklaiingen van de plaatsnaam 
wijzen op een keltisch veileden : op een 
afleiding van de persoonsnaam Viro-
vios, de manhaftige. De Romeinen maak
ten er Viroviacum van en zo vinden we 
ook Virovino op de befaamde kaai t van 
Peutinger (middeleeuwse kopie van d'=' 
wegenkaart van Antoninus). 

De keltische oorsprong van de plaat 
naam, de preiomeinse en romeinse bo 
demvondsten zijn het bewijs dat Wer
vik van voor Kristus tijd is, dat Wer
vik zeker 2.000 jaar oud is. 

leie », ccn nijveiheidsgemeenie van 
Nooid Frankrijk met ongeveer 3 000 in
woners. Deze toestand werd slechts na 
veel s t iubbehngen definitief bij de vre
de van Utrecht in 1713 Pas in de late 
18de eeuw werd dit ook op sociaal en 
parochiaal gebied een feit. We horen 
nochtans dat de oudere bevolking van 
Wervicq Sud nog de vlaamse moeder
taal spreekt, hoewel het franse onder» 
wijsstelsel dit voortbestaan van de oude 
volkstaal geen lang leven meer waar
borgt. 

Het feit dat Wervik ook aan de taal
grens ligt, tegenover het henegouwse ei
land Komen (Comines voor de facilitei
ten) maakt van de stad een speerpunt 
op allerlei gebied. 

Met zijn brug over de Leie is Wer
vik het bindmiddel tussen lejier (15 
km), Rijsel (14 km) en de Noordzeekust. 
O p slechts 18 km van Kortrijk is de stad 
aangewezen om, zoals in het verleden, 
een belangrijke rol op europees vlak te 
spelen. Deze door zijn ligging geboden 
mogelijkheid heeft Wervik zeer goed 
begrepen en zijn toekomst is daar dan 
ook op gericht. 

2000-JARIG WERVII 
SPEERPUNT-LIGGING 

In de loop van de eeuwen stond Wer
vik steeds in de branding van de ge
beurtenissen in Europa of droeg er de 
gevolgen van. Wervik met zijn nagenoeg 
13.000 inwoners is een grensstad in 
Zuid West Vlaandeien, gelegen aan de 
Leie Aan de overkant van de Leie ligt 
WeivicqSud, in de volksmond « Over-

CUROPEES EN VLAAMS 
Overal spreekt men van het Europa 

van morgen, en overal denkt men auto
matisch aan de Zes. Wervik echter breidt 
zijn vriendschap heel wat verder uit. 
Niet te verwonderen dat er op de 
« Hoogdag van Wervik 2.000 » ook tsje-
chische, zweedse, Oostenrijkse en ierse 
gasten waren, naast duitse en franse. 

Wervik en Wervicq-Sud hangen af 
van twee verschillende landen, hebben 
verschillende staatshoofden, burgemees
ters, besturen. Wervicq-Sud is frans ge
richt; Wervik is volledig vlaams gericht. 
Toch zijn de betrekkingen tussen beide 
zeer hartelijk : van wrijvingen geen spra
ke. Een taaivraagstuk bestaat in Wervik 
niet. Wervik is vlaams in har t en nie
ren, maar de Werviknaars of Wervika-
nen kunnen de buitenlander tonen dat 
ze meer dan één taal kennen, zonder 
daarom h u n eigen taal of volksaard te 
verloochenen. Dit wil niet zeggen dat he t 
altijd even gemakkelijk is. Voor zover 
de geschiedkundige stukken het ons toe
laten te kontroleren, hebben de Wervik-
naren in het verleden voortdurend moe
ten vechten voor behoud van taal en 
kui tuur . De recente geschiedenis leverde 
daarvan het zoveelste bewijs. Na de oor
log 1914-18 was een sterke kulturele ak-
tie nodig om het vlaams bewustzijn te 
bewaren. De overgrote meerderheid der 
bevolking was voor de broodwinning 
op de pendel naar de noordfranse nij
verheid aangewezen, met alle gevolgen 
vandien. Want « wiens brood men eet, 
diens woord men spreekt ». Vooraan
staande Vlamingen als apoteker R. De
len, dokter A. D'Hoore, L. Delbeke e.a. 
zorgden door Davidsfonds, studiekrin
gen e a. dat ook de arbeiders bevolking 
Vlaamsbewuster werd. In dit verband 
herinneren wij aan de befaamde Borms-
betoging in 1928 te Wervik, aan het 
ontstaan van het V N.V. en Verdinaso, 
maar ook aan het bestaan van het hoera-
patriottisme o a. bij de ekonomische kol-
laborateurs. 

De invloed van het franse kommunis-
me liet zich ook in Wervik voelen en 
kwam sterk tot uit ing in de harde sta
kingen van voor de oorlog, met het ge-
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volg dat de vlaamse arbeiders er wel om 
b u n arbeidskracht geduld, maar overi
gens als quant i té négligeable b e h a n d d d 
werden. In 1944-45 probeerde men ^^ui 
de bevrijdingsroes gebruik te maken om 
alle leidende vlaamse elementen yopr 
goed te kortwieken. Dit pakte in Wer-
vik niet. De werkelijke bedoelingen van 
repressie-maniakken werden ontmaskerd 
« I zo stond Wervik zeer vroeg weer i a 
de vlaamse strijd. In de koehandel rond 
het overhevelen van Komen naar Hene-
gouwwen had Wervik de taak, de vlaams-
sprekenden van die streek te verdedigen 
en bij te staan. Een zware taak voor
waar, als men hierbij bijvoorbeeld eens 
denkt hoe sinds de periode tussen de 
twee oorlogen het bisdom (Brugge) door 
zijn franstalig kollege te Komen met 
alle mogelijke middelen de verfransing 
trachtte te bespoedigen. Zeer sociaal en 
kristelijk als men bedenkt dat toen (en 
ook n u nog) de overgrote meerderheid 
der Komenaars vlaamse mensen zijn, 
vlaamse arbeiders echter, sociaal min
dergegoeden die om den brode van over
al naar Zuid-West-Vlaanderen kwamen 
wonen om dicht bij het noordfranse in
dustriebekken een woonplaats te vin« 
den. 

De recente gebeurtenissen in Komen 
hadden als rezultaat dat Wervik nog 
Vlaamsbewuster werd. 

Dit bewustzijn van eigen aard gaf aan 
vreemde industriëlen de zekerheid dat 
ze in Wervik, in verband met nieuw op 
te richten bedrijven, degelijk personeel 
zouden vinden, mensen die steeds voor 
h u n brood en voor het behoud van h u n 
taal hadden moeten vechten en daarom 
beter dan wie ook begrijpen wat arbeid 
in eigen streek betekent. Wervik stelde 

¥IK ONTMOET ZIJN TOEKOMST 
Inet voldoening vast da t de kulture?6 
belangen steeds als verbonden met dfl 
ekonomische werden beschouwd. 

1 9 6 8 : FEESTJAAR! 
Het volk van Wervik is een gul en 

vriendelijk volk, dat van feesten houdt 
en graag vreemden binnen zijn stads
muren ontvangt. Alle verenigingen kre
gen in 1968 de kans iets buiten hun ge
woon kader te organizeren. Het stads
bestuur en zijn werkgroep bood ieder
een de kans en slaagde erin, een zeer af
gewisseld programma te brengen. De 
volksmens kwam aan bod, de sportman 
met zijn sportmanifestaties, de intellek* 
tueel met kulturele prestaties. Het feest
jaar werd geopend in de nieuwe en rui
me stadshal van het stadsdomein « Oost-
hove ». Een tentoonstelling ingericht 
door de plaatselijke Stedelijke Oud
heidkundige Kommissie, in samenwer
king met het rijksarchief, belichtte ont
staan en geschiedenis der stad. Ook de 
uitgifte van een 10-frank postzegel Wer-
vik-2.000 droeg tot feestelijk gedenken 
bi j . O p 14 juli zond de vlaamse T V een 
dokumentaire uit over de stad. 

Dan kwam de hoogdag Wervik 2.000 
op 28 juli. Uit zes verschillende landen 
en uit de negen provincies waren volks 
dansgroepen naar Wervik gekomen om 
de feestvreugde kracht bij te zetten met 
dans en muziek. De 4-jaar lange voor
bereiding door de werkgroep werd be
kroond met een overrompelend sukses. 
He t werden voor Wervik onvergetelijke 
dagen onder het motto « Europa danst 
op zijn grenzen >>. Het programma, tot 
in de puntjes verzorgd, liep gesmeerd 
en verwekte groot entoeziasme. Het 
hoogtepunt van de dag bracht de volks
kunstgroep (1 De Kornet » uit Kortrijk 
met de kreatie « Wervik ontmoet zijn 
toekomst ». Nadat het klassieke hoogtij 
gevierd had werd dit een verrassend slot 
voor deze enig mooie dag. Met zang, 
dans, mime en vlaggespel werd een 
beeld van het toekomstige Wervik op
gehangen. De jonge vertolkers deden 
spontaan de massa op het Sint Maar-
tensplein, op 100 meter van de franse 
grens, rechtveren voor een daverende 

'Vlaamse Leeuw ! Een knetterend vuur
werk werd als een ruiker feestrozen aan 
de aanwezigen aangeboden. En dal wa 
ren er vele duizenden ! 

Na deze hoogdag kwamen nog de Ta
baksoogstfeesten, verbroedering met de 
duitse stad Sonthofen, eindcjaarsfestival 
enz... 

ONTMOETING MET DE TOEKOMST 
De feesten moesten Wervik de kan« 

bieden meer ruchtbaarheid aan zijn naam 
te geven. De wereld moet weten dat er 
in dit speerpunt van Vlaanderen een 
volk leeft d.-t werkzaam is en dat voor 
zijn toekomst vecht. De vestiging van een 
bekende duitse rekenmachinefabriek en 
van nieuwe zitmeubelbedrijven, naast de 
uitbreiding van grote ondernemingen 
van bouw- en wegenwerken waren de 
aanloop voor een nieuwe faze van eko
nomische expansie. Een nederlands kon-
fektiebedrijf bouwt op het einde van dit 
jaar een nieuwe fabriek in de industrie
zone De mogelfjkheden die het stads
bestuur aan vreemde nijveraars in deze 
zone biedt zijn zeer aantrekkelijk en 
wettigen goede vooruitzichten. 

De van oudsher in Wervik gevestigde 
tabaksteelt kreeg nieuwe horizonten geo
pend in de ind'istrializatie en verwer
king van de tabak (denikt)tini7atie, 
<( packing », prefermentatie :iets enigs in 
Beneluxverband !). 

Een sigarenfabriek kwam loi: stand 
Andere kleinere ambachtelijke bedrij
ven en vele gespecializeerde nijverheden 
vinden er een plaats (wegen en water
bouw, trappenmakerij , wasprodukten, 
brandslangen, biscuits, automatizati'3 
e.a.). 
Zo moet het verdei gaan. Daarom is er 

in Wervik een dinamisch stadsbestuur 
nodig, dat niet alleen zaait naai df zak, 
maar de geboden mogelijkheden ten 
volle uitbaat. Daarom is het een goede 
zaak dat Wervik vlaams bleef. Alleen 
een bestuui dat dit begrijpt fi\[ slagen. 
Maar dan moet het ook begrijpen dat 
het breed van geest nioet zijn. om ie
der zijn kans te geven. 

Moge die brede geest allen Dezielen 
die nu reeds het oog gericht houden op 

{fat in 1970 uit de stembus zal komen. 
Als het Vlaamsbewuste mensen zijn die 
voor het algemeen belang van hun stad 
instaan, dan zal Wervik met gerust ge
moed zijn toekomst verder kunnen te
gemoet gaan. De Werviknaren zijn 
nuchter genoeg om met deze voorwaar
de terdege rekening te houden. 

^OUR HEI BOEhENREK 

Naar aanleiding van het feest 
jaar verscheen een luxe-album 
« Wervik door de eeuwen heen •>, 
tweeduizend ]aai lokale geschiede
nis, door A. Naliet. Dit album ts 
verkrijgbaat door storting van 250 
fr. op Postrekening nr. 141.36 
Kredietbank Wervik met melding 
« luxealbum », 

In de Vlaamse Toeristische Bi-
blioteek verscheen onder nr. 85 de 
brochure « Wervik 2.000 in 1968 », 
opgesteld door R Verbeke, 

mmummmtsmAÉAm^vmmmmmmtmmm " ««n ^m ™iiiiiiii,ii 

BIJ DE FOTO'S 
^^W7ï ^'W iterk Vert^Bnoo(7f(iig^^^ ^erk^^ezien^a: 

IV^^li T l ' jy ilerl^^erl^nrwo(Wdigc 
op de grote betoging te Antwer
pen en de wervikse goedlachse 
humor bleef niet ten achter (blz. 12). 
Weiviki monumentale St. Medardus-

erli^^ezien^an over « de schreve », 
Frankrijk (blz. 13 boven). Met de blauw, 
voet en de leeuw op de boeg vaart Sinter
klaas ieder jaar de Leie op, tussen V aan-
deren en Frankrijk in (blz. 13 onder). 
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haar 

MEVROUW EN DE FISKUS 

Mevrouw komt thuis van haar werk. Er zit een kaartje in de bus : op het 

postkantoor ligt een ingeschreven zending te wachten. De postbode komt uiter

aard tijdens de werkuren. Mevrouw neemt 's anderendaags een halve dag verlof 

om de zending af te halen. Wat gevreesd werd, blijkt waar : de belas tings brief 

openmaken. Schrikken ! Zoveel belastingen ? Hoe is dat mogelijk ? En we heb

ben al zoveel... U kent het verhaaltje en ook het vervolg. 

LAAT DE VROUWEN WERKEN 
Er wordt de laatste tijd veel gepraat 

rond de beroepsarbeid voor vrouwen. 
Men spreekt over haar recht op arbeid. 
Door sommige vrouwen wordt het 
inderdaad als een recht aangevoeld, 
haar beroep te mogen uitoefenen. Wij 
zullen haar dat recht niet betwisten, 
evenmin als aan jonge afgestudeerden 
of afgedankte arbeiders. Toch wordt 
he t uit-werken-gaan voor veel vrouwen 
eerder een plicht dan een recht. Dat 
geldt op de eerste plaats voor alleen
staande vrouwen, met of zonder kinde
ren. Het geldt tevens voor veel jongge
huwden die, zoals dat in Vlaanderen 
gaat, voor thuis gewerkt hebben en van 
die thuis niet kunnen of mogen eisen 
dat men hen een eigen huishoudelijke 
inrichting meegeeft. Ook wanneer de 
kinderen studeren, ziet de vrouw zich 
vaak verplicht iets mee te verdienen. 
Of haar van staatswege ook voldoende 
mogelijkheden geboden worden, is een 
andere kwestie. 

De scholing van veel vrouwen is 
miniem, haar beroepsopleiding te wei
nig afgestemd op de praktijk van het 
moderne bedrijfsleven, haar kansen op 
herscholing praktisch onbestaande. 
Par t - t ime werk is lang niet overal inge
voerd waar dat zou kunnen. Voor de 
kinderen zijn onvoldoende k inderknb-
ben en peutertuinen. De schooluren en 
de bedrijfsuren liggen uit elkaar. Zij 
beschikt niet over verletdagen voor 
noodzakelijke verzorging van 7icke 
huisgenoten enz. 

Dit alles leert ons dat de vrouw in 
het beroepsleven wel geduld wordt, 
maar er niet toe uitgenodigd. Wordt 
haar werk ook gewaardeerd ? Zolang er 
nog moet geijverd worden voor geliik 
loon, voor gelijke werkloosheidsvergoe-
dmgen, gelijke pensioenen, is dit zeer 
twijfelachtig Dit alles wordt met reden 
aangeklaagd. Men wil langzamerhand 
deze duidelijke diskriminaties uit de 
weg ruimen. 

Toch zijn er nog een heieboel men
sen die dergelijke achteruitstelling 
doodnormaal vinden. Vrouwen zijn 
immers zo vaak afwezig, hoort men 
zeggen. Vergeet men dan niet dat veel 
vrouwen in feite dubbel werk moeten 
presteren en veel meer uren kloppen 
doordat hun achturendag wordt ver
lengd met urenlange huishoudelijke 
karweien ? Zouden deze vrouwen niet 
tevreden zijn, als ze de kans kregen 
een part-time job te aanvaarden ? Som
mige vrouwen die in fabriek of atelier 
werken, hebben allerminst bezwaar 
tegen een dagje stempelen af en toe. 
Zouden zij dan afwijzend staan tegen 
een stelsel met vrij door hen te bepalen 
verletdagen ? Dat men in de toekomst 
maar netjes ophoudt met over «profi
te ren » te spreken. Dat men zich eerst 
afvraagt of deze wereld-op-mannemaat 
niet in bepaalde opzichten dient her
zien, opdat hij voor iedereen wat men
selijker zou worden. Dat men dan ook 
eens tracht uit te vissen wat de vrou
wen al die tijd al met hun stemrecht 
hebben uitgevoerd! 

LAAT ZE MAAR BETALEN 

Het is immers al te gek de huidige 
pozitie van de vrouw als «geëmanci
peerd » te beschouwen « De vrouw had 
er genoeg van, de huishoudster van de 
man te zijn. Ze werd zijn sekretares-
se», zo ongeveer tipeert een schrijver 
dit soort « ontvoogding ». Ik zou er iets 
aan toevoegen : werd óók zijn sekreta-
resse. Wie met deze situatie het meest 
gelukkig is, durf ik niet zeggen. Ik heb 
zo'n idee dat het de fiskus is. Om te 
beginnen betaalt een werkende vrouw 
belastingen aan de bron, net als een 
man. Ze betaalt evenzeer haar bijdrage 
voor rijksmaatschappelijke zekerheid. 
Toch worden kindervergoedingen en 
ziekteverzekering niet verdubbeld. Dat 
vraagt zij ook niet. Maar dan komt de 
klap op de vuurpijl. Het inkomen van 
man en vrouw wordt samengevoegd en 
dan nog eens belast. Dat zou niet erg 
zijn, als men dan zou willen bedenken 
dat geen enkele vrouw buitenhuis kan 
werken zonder extra uitgaven te doen, 
hetzij aan wasbedrijven, aan huisperso
neel, aan babysitters, kinderkribben, 

studie-uren op school, internaten enz Er 
zijn verschillende middelen om aan 
deze onrechtvaardige toestand te ver
helpen. Een vergoeding voor haar 
opvoederstaak aan alle moeders zou iets 
zijn. Toch blijft de samenvoeging van 
de lonen een oneerlijkheid. Een verge
lijking kan dit verduidelijken. 

Mijnheer X verdient 25.000 fr bruto. 
Wij laten hem rondweg 2.000 fr belas
ting betalen en 1.000 fr. R.M.Z. 
Mevrouw zorgt voor de huishouding en 
de opvoeding van de twee kinderen. 

Mijnheer en Mevrouw Y verdienen 
samen 25.000 fr. Mijnheer Y betaalt van 
zijn 15.000 fr. ook 1.000 fr. aan R.M.Z., 
want hij zit eveneens in de hoogste 
schijf. Mevrouw betaalt 800 fr. Beiden 
worden in evenredigheid belast. Maar 
twee kinderen werden in een kribbe 
geplaatst aan 110 fr. per dag en per 
kind. 

Welk gezin zal dan op het einde van 
het jaar het meest overhouden ? Toch 
zullen beide gezinnen hetzelfde belast
baar inkomen hebben. Wat zeg ik ? 
Mijnheer X zal minder betalen want 
mevrouw X wordt als « ten las te» 
beschouwd. Dat is voor Mevrouw X 
geen opwekkende gedachte, maar toch 
een financieel genoegen. En Mevrouw 
Y kan zich troosten met de gedachte 
dat zij noch de st^at, noch haar echtge
noot tot last is. 

Nelly. 

Al is de eis « gelijk werk gelijk 
loon» nog geen werkelijkheid 
voor de werkende vrouw, toch is 
men in de vakbeweging aan een 
statuut van de werkende vrouw 
toe. Dit statuut werd op 5 okto
ber ft. door het A.C.V. afgekon
digd onder het drievoudig mot
to : de werkneemster is een vol
waardige arbeidskracht, ze is een 
volwaardige vrouw en ze is ten 
derde een volwaardig staatsbur
ger. 

Dit statuut is de vrucht van 
een grondige studie, onder meer 
op grond van een opiniepeiling 
onder de werkende vrouwen en 
na tal van besprekingen in de 
schoot van een speciaal opge
richte kommissie. Op de achter
grond ervan, die meer dan een 
halve eeuw in het verleden reikt, 
moet men de geleidelijke ont
voogdingsbeweging van de vrouw 
zien, beweging die de jongste 
jaren een versneld tempo ver
toont. Geleidelijk werden taboes 
afgebroken ook in het domein 
van de werkverschaffing voor 
vrouwen. Slechts langzaam inte
greerden de vrouwen zich in de 
totale sindikale aktie, waar ze 
zich eerst beperkten tot de 
tipisch vrouwelijke beroepen. 
Met deze integratie groeide ge
lijklopend het eisenpakket van 
de vrouwen aan. En het ledenaan
tal uiteraard. Men schat het aan
tal gesindikeerde vrouwen in ons 
land tans op ongeveer 350.000. 

STATUUT 
WERKENDE 
VROUW 

Toch kan men zich niet van de 
indruk ontdoen dat ook dit sta
tuut nog te veel gedacht is in 
hoofde van het mannelijk pater
nalisme. Dat is wellicht onver
mijdelijk als men de weg ever-
schouwt, die reeds is afgelegd en 
die dan toch, ook in de vakbe
weging, door mannen werd uit
gestippeld. Het statuut is noch
tans een belangrijke etape in de 
vrouwelijke emancipatie, want 
het geeft de werkende vrouw zo
veel als een handvest om geleide-
lijk-aan meer en meer als gelijke 
van de man op te treden, in het 
arbeidsproces en vandaar uit via 
een stijgende ekonomische in
vloed in de hele samenleving. 

Bij de jongste gemeenteverkiezingen te Helsinki kwam de jeugd uit de bus : de 
21-jarige Barbro Appelquist versloeg heel wat gereputeerde kandidaten en zal de 

Zweedse Partij in de gemeenteraad vertegenwoordigen. 

DE REDEN 
Verordeningen hebben de eigenschap 

dat wanneer ze via plakkaten bekend 
gemaakt worden e r nooit bij te lezen 
staat, waarom ze uitgevaardigd worden. 
Een gemeentebestuur van een stadje 
nabij het Tit imeer in het Zwarte Woud 
oordeelde dat zulks moest veranderen. 
Zo konden deze zomer de gebruikers 
van een camping he t volgende lezen : 
« H e t is in deze camping streng verbo
den dat personen van verschillend 
geslacht gemeenschappelijk een ten t 
bewonen, tenzij ze gehuwd zijn en 
namelijk me t elkaar. De bedoeling van 
dit verbod is de ontspanning te verze
keren, zin van elke vakantie, die naam 
waardig ». 

Het leven zou inderdaad eenvoudiger 
worden moest men bij elke verbodsbe
paling kunnen vernemen waarom ze 
werd uitgevaardigd. 
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H E N R I V I C T O R W O L V E N S 

De nu bijna 70-jarige Henri Victor Wolvens expozeerde zopas te Oostende, 

vlakbij het vlaamse strand, dat in zijn werk zulk een belangrijk tema is. 

Wolvens geldt in de schilderswereld van ons land als een belangrijk vertegen

woordiger van het zogenaamde animisme en als een belangrijk schilder lout 

court. Deze laatste vaststelling wordt dan gemaakt met het oog op het toene

mend verschijnsel in de beeldende kunsten van kunstbeoefening, die met de 

klassieke schilder- en beeldhouwkunst slechts een oppervlakkig verband heeft. 

Het is zo, dat zij die destijds in de gemeente als rebellen en revolutionairen 

golden vandaag tegenover de nieuwe vormen net zo reageren als in «-hun » itjd 

het gevestigd establishment, waartegen zij storm liepen. L'histoire se répète... 

SCHILDER VAN HET LICHT 
Wolvens heeft wat men noemt : een 

poot. Van zijn werk kan men zo de 
schildersvreugde afscheppen, het ple
zier, te kunnen werken in een weelderi
ge materie en met kleuren te kunnen 
goochelen. Een ander opvallend ken
merk van Wolvensis zijn bezetenheid om 
het licht, zoals het m ons land gefilterd 
over zee, weiden en steden schijnt, in 
zijn spankracht en intensiteit op te van
gen. Het is de tipische drang van de 
schilders dit licht gevangen te houden 
op hun doek en waarvoor geen enkele 
inspanning, geen enkel experiment hen 
te veel is. Denken we maar bij vb. aan 
Jakob Smits, die heel wat technieken 
probeerde en die een uiterste zorg 
besteedde aan de lichtinval en_̂  de licht-
verdeling in zijn atelier. Een zelfde 
bekommernis kenschetst heel het schil
derkundig streven van Wolvens, ver
liefd op het licht en bij wie de zwaar
ste schaduwen — zo er al zijn — nog 
altijd lichtintensief zijn, omdat hij ze 
kleurt. 

Men heeft soms Wolvens de schilder 
van de lelijkheid genoemd. Blijkbaar is 
hij van mening dat er geen lelijke din
gen in de wereld zijn. Zo is zijn voor
liefde verklaarbaar voor achterbuurten, 
of op het eerste gezicht uiterst banale 
hoeken en gebeurtenissen. Een modern 
spoorwegstation bevat voor Wolvens 
evenveel poëzie als een klassiek brugs 
reiegezicht, waarvan de reproduktie tot 
in den treure het onderwerp totaal 
heeft uitgehold. Niet zo bij Wolvens, 
die de triestigheid van «nuchtere» 
plaatsen aanvoelt en suggereert, ze 
een zekere tijdeloosheid schenkt en op 
een schilderkundige manier precies dat
gene doet wat ons hedendaagse pop
artiesten, met doorgaans veel minder 
overtuigend rezultaat doen : door afzon
dering het alledaagse boven het alle
daagse verheffen. 

Niet te verwonderen dat men Wol
vens een animist noemt. Hij heeft de 
spleen, de nostalgie van het verganke
lijke. Tiperend daarvoor zijn zijn bur
gerlijke interieurs, een hem zeer ver
trouwde omgeving vermits hij uit een 
burgerlijk milieu stamt, het milieu van 
het begin dezer eeuw, toen alles nog 
zoveel degelijker bleek te zijn, toen 
men van vaste waarden sprak. 

In deze interieurs, in het oproepen 
van bepaalde plaatsen, speelt de mens 
een ondergeschikte rol. Op de eindeloos 
lijkende strand- en dijkgezichten is de 
mens slechts een kleurenstip, in de 
interieurs wordt zijn afwezigheid in 
funktie van een epizodische aanwezig
heid scherp gesuggereerd. Of het nu 
een feesttafel na de feestmaaltijd is — 
een droevig gezicht! — of een stilleven, 
dat als het ware klaar ligt om kulinair 
bewerkt te worden, of nog een zitka

mer waarvan de gebruikers pas zijn 
weggegaan (een achteloos neergevallen 
krant) of er elk ogenblik kunnen bin
nenstappen, in gans dit uitgebreide in 
de loop van meer dan een halve eeuw 
bijeengeschilderde oeuvre leeft de mens 
intens maar dan alleen in funktie van 
wat hij doet of opgaand in de wande
lende, spelende of kijkende massa bui
ten. Daar zit samen met de tempera
mentvolle schilder m Wolvens de voor
naamste betekenis van dit werk Waar 
Wolvens zich waagt aan de direkte uit
beelding van de mens is hij voor de 
helft niet zo pregnant en overtuigend, 
ook omdat zijn specifieke techniek zich 
er niet toe leent. Dat hij zich — bewust 
of onbewust — doorgaans heeft beperkt 
tot wat we zijn eigen terrein mogen 
noemen maakt de sterkte van het groot
ste gedeelte van zijn oeuvre uit. Ander
maal blijkt : «in der Beschrankung 
zeigt sich der Meister ». 

Het is met Wolvens een kuneus iets. 
Geboren Brusselaar, verfranst in zijn 
jeugd, gehuwd met een Walin, en meer 
dan veertig iaar verblijf in het ver-
droomde Brugge, dat zelfs vandaag 
nog zijn kunst maar half begrijpt, ook 
al heeft het officiële Brugge hem naar 
aanleiding van zijn 65e verjaardag 
royaal gehuldigd : ondanks afkomst (of 
misschien juist daardoor) is Wolvens 
een door en door vlaams schilder zo 
naar inhoud als naar expressie (waar
mee het taalgebruik niets te maken 

111' lill'i 'lll'lllU 

,i«r 

% i j , * n * 

\iiii|j;iN.»" 
IBIllP 

^ 

* «rJl' :#* w 
Een zelfportret van H. V. Wolvens in zijn tipische temperamentvolle stijl en 
overigens zeer gelijkend, ook als evokatie van zijn ietwat schuwe natuur. 

heeft) Of men ons nu zal beschuldigen 
van annexionisme of niet laat ons 
koud, de feiten spreken voor zich zelf 
en daar verandert belgisch lieve moe
deren of tegensputteren niets aan. 

Wie dezer dagen te Oostende de ten
toonstellingen Wolvens en Labisse zag 

zal duidelijk het verschil tussen kitsch 
en echte, onvervalste plasticiteit gezien 
hebben en vooral ook ; het verschil 
tussen de ideeën- en gevoelsleegte en 
de soms meesterlijke kunst van de 
schilderkundig verantwoorde suggestie. 

R.C. 

MOMENTOPNAME 
HENRI VAN STRATEN 

In het Hasselts begijnhof loopt mo
menteel een reti ospektieve van de 
minst bekende van « de Vijf >, waar
mee dan bedoeld zijn de voornaam
ste vernieuwers van de vlaamse hout-
snijkunst, nl. Jozef Cantré, Geoiges 
Minne, Frans Maseieel en Stuyvaeit. 

Henri Van Stratens bladen verto 
nen een nogal sterk literaire inslag, 
omdat hl] zeer vaak als illustiatoi van 
lAieken gewerkt heeft. Zijn lijn en 
vlakveideling hebben iets milds, de 
vormentaal is niet zozeer expressionis
tisch als deze van zijn tijdgenoten-
houtsnijders. Ook naar het onder
werp, veelal de zelfkant van het le
ven, overheerst de milde stemming. 
Tot 3 novembei heeft men gelegen
heid een mooie selektie van houtsne 
den te bewonderen, want ze zijn om

wille van het gtote meesteischap en 
omwille van de temattek bewonde-
renswaai dig 

32ste BOEA.EABEVRS 

Van 1 tot en met maandag 11 no
vember a.s. heeft in de stedelijke 
feestzaal, Meir, Antweipen, de 32ste 
boekenbeujs plaats, deze keei onder 
het motto « Het boek en de vrije-
tijds besteding » Tijdens de beurs . 
25 lezingen, vootdiachten, iilmvoor-
stellingen en dia-ptojekttes. Dagelijks 
toegankelijk van 10 tot 19 uur. 

50 lAiR LATER 

11 november a s. is het 50 jaai gele
den dat de * giote moertemeie » van 
14-18 eindigde. Uiteiaaid zat naar 
aanleiding van deze veijaaidng heel 
'ivat gepubliceeid worden Men smja-
leert ons twee uitgaven nl. * Passen-

dale 1914-18 » door Gabriel Versavel 
(de talrijke gevechten te leper en m 
omgeving) vrucht van een halve eeuw 
notities, en « De dood op de Kern-
mei » door Adolf Sempf, nedeitand-
se vertaling van Rene Buckinx. 

Men kan het eerste boek bestellen 
mits stoitmg van 200 fr. op PR 9576, 
Bank van Roeselaie^ met vermelding 
« Passendale >, het tweede mits stor
ting van 78 /r. PR 4823 53 (VVV. 
Westvlaamse Bergen te Kemmel). 

TENTOONSTELLINGEN 

Biussel . Paleis voor Schone Kun
sten tot 3 ttov. : Multiples (selektie 
uit Frankujk, Italië, Duitsland Ne
derland en eigen land). Muzeum voor 
Model ne Kutist . Vrij en Realistisch, 
gioepstentoonstelling tot 12 januari 
1969. 

Antweipen . VTB De Biaeckeleer-
studio, St. Jakobstiaat 45, Antweipen: 
Alicia Rymowtcz, tol 24 okt. 

Voist-Kempen : van 9 tot 23 nov. 
in het gemeentehuis Jean MaxUard. 
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ROMANO GUARDINI 

EN DE VLAAMSE BEWEGING 

Bij het oveilijden van de 83-jarige Romano Guardini werd de aandacht in de pers 
gevestigd op de betekenis van deze grote kristelijke humanist als vfijsgeer en teo-
loog. Romano Guardini werd geboren te Verona in Italië in 1885. In 1886 was het 
gezin echter reeds te Mainz in Duitsland gevestigd, waar de vader een diploma
tieke funktie vervulde. De aanvankelijke ouentatie van de jonge Guardini ging 
naar de exakte meer dan naar de spekulatieve wetenschappen : hi] studeerde te 
Munchen natuurwetenschappen en staatshuishoudkunde. Daarna ging hij teo-
logie studeren en werd in 1910 priester gewijd. In 1920 werd hij docent in de dog
matiek aan de universiteit te Bonn, tot in 1939. In 1945 werd hi] professor aan 
de universiteit te Tubingen en vanaf 1948 te Munrhen. Hij kreeg in 1952 de vre-
despnjs der duitse boekhandelaars. 

begrip, van de gerechtigheid kunnen 
herwonnen worden. Het vaststellen van 
de grote geestelijke waarde der mense
lijke solidariteit heeft het sociale inzicht 
van vele nationalisten een sterke, hechte 
bazis gegeven, die zich zowel van kapita
lisme als marxisme distancieerde. 

Wanneer een vlaams studentenleider 
dan ook nog onlangs in een interview 
zei dat wat door de Vlaamse Beweging 
veranderd wordt slechts uiterlijk is, dan 
getuigt zulke verklaring van een gebrek 
aan kennis der diepe geestelijke stromin
gen die haar steeds hebben gericht, en 
der vooraanstaande denkers en wijsge
ren, die haar tot richtsnoer dienden en 
door wie zij boven het enge kader van 
een taal- en partijstrijd geheven werd 
tot het universele vlak van een algemene 
«leestelijke bevrijdingskamp. Tussen de 
twee oorlogen heeft Guardini — samen 
met tientallen van hier en elders — zoo
wel door zijn teologisch en wijsgerig 
werk, als door zijn praktisch voorbeeld 
bij deze universele oriëntatie een belang-
lijk aandeel gehad. 

Tussen deze enkele data ligt een rijk-
gevuld leven, en een levenswerk dat een 
verreikende invloed op diverse gebieden 
van het geestelijk leven uitoefende. Een 
leven ook van rechtlijnigheid, van eer
lijkheid en van waarachtig kristelijk hu
manisme. De Italiaan Guardini hernam 
na 1945 na de ineenstorting van Duits
land, zijn tweede vaderland, zijn pedago
gische taak. Hij vond het niet nodig (zo
als de duitse protestantse teoloog Karl 
Barth) hautain afstand te nemen van het 
duitse volk (zur Genesung des deutschen 
Wesens !) waarvan hij, niettegenstaande 
zijn afkomst, een der markantste geeste
lijke vertegenwoordigers was. O p vele ge 
bieden is hij werkzaam geweest : op elk 
terrein waar hij aktief was, trad hij naar 
voren met een briljante vereniging van 
duitse degelijkheid en latijnse geest, 
waarbij zijn tweede vaderland een ster
ke stempel sloeg op zijn denken. Aan
vankelijk 7ich bewegend op het gebied 
dei liturgie (met werken als » Liturgi
sche Bildung » en a Von heiligen Zei-
chen ») sloot hij aan bij de liturgische 
bewe<>ing die sedert het begin der eeuw 
— oiidei benediktijns impuls — was ont
staan en bracht er de [risheid en oor 
spionkelijkheid m van zijn ideeën. Als 
wij-igeer en teoloog beklemtoonde hij 
de waarde der Kerk als de grote verbin 
dingstaktor tussen de beschavingen en 
kukuren tie veienigbaarheid \ an geloof 
en wereld en de eenheid van leer en Ie 
ven — wa.i.Di] hij ook op de gevaren 
wees die weit.i uippelijke specializatie 
en kompartiiiiL .>iing met zich mee
brengt Het geboineeide, het begrensde 
\Mlde hl) overwmnen door de bruggen 
te slaan, niet vanuit een wankelende en 
onscherpe pozitie, maar vanuit de \aste 
zekeiheid van een sterk geloof. 

Wat de — socialistische - burgemees 
ter van Berlijn prof. Einsi Reuter over 
Guardini zegde in de St. Paulskirche, bij 
de uitreiking van de vredesprijs in 193? 
beklemtoont daarenboven Guardmi 's 
betekenis als Europeaan, als strijder voor 
een niet-gelijkgcschakeld Europa . o hij 
toont met zijn levenswerk aan dat de da 
gelijkse strijd om de vrede in de wereld 
beginnend met het individu, over het 
volk tot de hele mensheid, de bazis op 
dracht is in het leven van ieder mens... ». 

De betekenis van Guardini als gees 
telijke pionier kan best gemeten worden 
aan zijn invloed in Vlaanderen. 1 oen 
hij enkele jaien geleden gehuldigd v\erd 
zei minister Lefèvre in zijn rede dat liij 
Guardini na de oorlog leerde kennen 
dank zij « zijn vriend Victor Leemans •). 
Maar Leemans had vroeger andere vi len
den. In een opstel over Van dei Hallen, 
wees hij op tie kontakten van de kato 
lieke nationalisten met Guardinis werk 
lil de twintiger jaien. Guardinis invloed 
op het liturgische vlak kreeg zijn 
vlaanisc weeiklank m het u Liturgisch 
gebedenboek voor studenten ». Nest Van 
cici Hallen vertaalde <i Neue Jugend und 
kaïholisclier Geist « Dosfel citeerde 
Guardini : u Voui Mun der Kirche » in 
(1 Hei Vlaamse Land » in een pwlemiek 
o\ci kerk en gezag. De invloed van hel 
welk van Guaidini op de katolieke na 
tionalisten was geen alleenstaand feit 
Men lieett het vaak over de geestelijke 
bcgieiisdheid van het vroegere nationa
lisme en stelt daartegenover een — 
schijnbaar nu pas verworven — open
heid op alle gebied. De onjuistheid hier
van blijkt reeds uit het feit dat wij ' , e n 

T h e o Lefèvre nodig hadden, om zovele 
jaren voor hem de geestelijke vernieu
wing van een Guardini te kennen. Trou
wens, heel de oriëntatie van de toenma
lige vlaams-nationalisten naar wat men 
een « progTessief » katolicisme zou noe
men, geeft blijk van een universaliteit 
in opvatting en een openheid van geest. 
Veertig jaar voor het koncilie stelden 
vlaams-nationale katolieken het vraag
stuk van leer en gezag, spraken van litur
gische vernieuwing, van verzoening tus
sen wetenschap en geloof. Het sociaal ka
tolicisme van Sonnenschein stond in 
kontakt met de vlaamse beweging en de 
katolieke nationalisten vonden bij wat 
Dirk Vansma noemde d de katolieke 
duitse intellektuelen die een keurbende 
der strijdende kerk vormen n een rijke 
bron aan vernieuwende geestelijke 
kracht. De romans van Herwig. de ge
dichten van Geitrud von Ie Fort. de blie
ven van Peter Lippert, het werk van 
Karl Adam, Przvwara, Emil Fiedlei Ro
mano Guardini • het had een diepgaan
de invloed op de geestelijke oriëntatie en 
openheid van een hele generatie. Tegen 
een oppervlakkig manifestatie katolicis
me zoals zich dat in de K A uitte, richt
te zich Nest Van der Hallen : hij nam 
de Quickborn beweging van Guardini en 
diens pedagogische en geestelijke bazis 
tot richtsnoer voor het \ K V.S. 

Zo kreeg de naam Guardini , meer dan 
dertig jaar voor Lefèvres rede, bekend
heid bij dat gedeelte der vlaamse jeugd, 
dat door de konformisten van gisteren 
en vandaag nog al te vaak als eenzijdig-
geinteresseerd wordt afgeschilderd, / o 
vond ook zijn woord uit <• Ende der 
Neuzeit » weerklank dat, wanneer de 
kameraadschap uit de persoon zelf 
treedt, zij het grote menselijke positivum 
der massa worden kan, en dat van haar 
uit de waarden van het sfoede, van het 

EMMANUEL LOOIEN 60 
De zuidvtaanue dichiei Emmanuel 

Lt>j'en is onlangs zestig geworden. 
De vlaamse televizie vermeldde hem in 
haar lubitek « Mednim » en te Steen
voorde, vlak op de staatsgrens die 
West en Zuul-Vlaanderen scheidt, 
werd hl] gehuldigd op de neder land-
se kultiiurdag. 

Emmanuel Loeten is een achtemejf 
van prof kan. C Looien, de pionier 
van de vlaamse herleving in Frank
rijk. Een ander lamiliebd, prof. Paul 
Hazard, zi vri van de zuster van C. 
Loeten, was zijn literair leermeester. 

Geboren te Si Wmoksbeigen in 
1908, kende hij wel het dialekt van 
ztjn geboorteplaats, maar moest voor 
zijn literair weik beroep doen op het 
Frans . een Frans dat nochtans sterk 
door het vlaamse taalgevoel beïnvloed 
wordt. Paul Hazard bracht de jonge 
dichter bij de grote fianse dichter 
Paul Valéry. In 1939 verscheen zijn 
eerste veizenbundel «A cloche iêve>. 
Zijn aanvankelijk traditionele poëzie 
evolueerde, mee onder invloed van 

iijri kontakt met de avant gardekunst 
te Parijs, naar een vrije vorm • min
der diskiirsiej dan het traditionele 
«edifhl, explorerend tn beeld en 
klank, de woordenschat en de kon 
siruklie der panse taal omvormend 
en wijzigend naar de eis van zijn vi 
talistische, dionizische scheppirigs-
draiig Na een drietal verzenbundels, 
tijdens de ixnlog veischenen, schieef 
hij « Sur ma rive de chair v in 1945 
en « L'Opera fabuleux » m 1946, 
waarin de invloed van surrealisme, 
dadaïsme en < écriture automalique » 
doorbraken, « Sortileges » en de * Lé
gende de Godelieve » in 1948 en « Le 
gr enter sur l'eau > m 1949 beleken-
den de doorbraak . hij kreeg een 
prijs van de franse akademie en niet 
alleen in Fiankrijk werd zijn talent 
nu eikend. Het zou vooral prof. Vi
tal Celen zijn, die hem m Vlaande
ren door menig artikel zou. bekend 
maken : reeds,tn januari 1950 vestig
de hij de aandacht op het werk van 
de Zuid-Vlaming en vertaalde verten 

van Emmanuel Looien in het Neder
lands. 

De jAiezie van Emmanuel Looien 
dl aagt, tn welke vorm zij ook geschre
ven werd, het onmiskenbaar meikte-
ken van land en volk, ook m de ge
dichten die tematisch buiten de en
gere kring van beide liggen. Weinig 
dichters hebben m het Nederlands 
op die xvijze getuigd voor de onver-
breekbare eenheid van de kunstenaar 
en zijn volk. Dit getuigenis is spon
taan, vloeit voort uit aard en wezen 
en bleekt zelfs de hulsels der vreem
de taal om triomfantelijk te belijden: 
zo ben ik, zo is mijn land, zo is mijn 
volk. 

Emmanuel Looten is een vlaams 
dichter. De vreugde om dit kunste
naarschap, dat getuigt voor de geest 
van ons volk, wordt echter gedempt 
door de bedenking dat onze taal in 
hem een machtig beheerser verloren 
heeft. Aan het voorbeeld van Emma
nuel Looten wordt tirw de tragiek 
duidelijk van wat wij als volk aan 
geestelijke scheppingskracht en aan 
waardevol kultuurpatrimonium ver
liezen — en reeds verloren hebben — 
door gebiedsverlies : in Zuid-Vlaan-
deren en elders. 
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HET DAPPERHEIDSTEKEN 

De geschiedenis speelt zich 
af tijdens de burgeroorlog in 
de Verenigde Staten. Het 304e 
regiment van de Noordelijken 
heeft opdracht gekregen tot de 
aanval. De jonge Henry Fle
ming (Audie Murphy) geraakt 
in paniek, slaat op de vlucht, 
als gevolg waarvan een mak
ker van hem sneuvelt. Zijn re
giment moet vervolgens een 
zelfmoordkommando uitvoe
ren omdat de hogere legerlei
ding van oordeel is dat deze 
eenheid het best kan gemist 
worden. Op dat ogenblik komt 
de ingeboren moed van Henry 
te voorschijn. In een sukses-
volle stormaanval verovert hij 
het vijandelijke vaandel .. 

Zondag 20 oktober om 
20 40 u. (Brussel Ned ) 

DE LIFTBAK 

Kerstavond te Parijs. Albert 
Herbin heeft mevrouw Dravet 
en haar dochtertje in een res
taurant ontmoet en hen naar 
huis gebracht. Hij vertelt haar 
dat hij vroeger gelukkig was, 
doch dat zijn vrouw gestorven 
is. Van haar kant vertelt de 
dame hem dat Jerome Dravet 
haar dochtertje niet kan uit
staan. Na deze wederzijdse 
biecht gaan ze samen nog even 
wandelen. Bij hun terugkeer 
wacht hen een afschuwelijk 
schouwspel : in het salon ligt 
Jerome Dravet met een ver
brijzelde schedel en een revol
ver in de hand. Als mevrouw 
Dravet de politie wil verwitti
gen rukt Herbin haar de hoorn 
uit de hand : hij wil geen po
litie zien want hij verliet pas 
de gevangenis waar hij werd 
opgesloten wegens moord op 
zijn vrouw. Hij had haar in 
het begin wat voorgelogen. 
Niettegenstaande ze hem met 
harde woorden buiten jaagt, 
tracht Herbin haar nog telefo
nisch te bereiken, doch ze 
haakt in zonder een woord te 
zeggen. En toch wil hij hel
pen... 

Maandag 21 oktober om 
20 25 u. (Brussel Ned ) 

« De humoüst •», spel van John Osborne met o.m. Robert Marcel. 
Bnissel Ned. 25 oktober. 

EEN ZO GROTE LIEFDE 

Dit stuk van de tsjecho-
slovaakse auteur Pavel Ko-
hout dat dinsdagavond tegelij
kertijd op het "cherm van de 
duitse, Oostenrijkse Zwitserse 
en Vlaamse televizie gaat, werd 
reeds honderden keren ge
speeld in Praag, Moskou, We-

Vlaamse T. V. 
Zaterdag ]9 oktober 
12 30 tot 14 00 : XlXe Olympiode te 
Mexico — 14 00 ; Schooltelevisie — 
15 00 : Volksuniversiteit — 17 00 : Bil-
iorten : wereldkompioenschappen kader 
71/2 te Brugge — 17 55 : XlXe Olym
piade te Mexico — 18 50 : Zandman-
netja — 18 55 : Huck Finn — 19 20 : 
Autorama — 19 50 : Franse toalwenken 
— 19 52 : Zoeklicht — 19 57 : Mede
delingen — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 
100 000 of niets — 21 40 : Echo — 
22 00 tot 02 00 : XlXe Olympiade te 
Mexico 

Zondag 20 oktober 
11 00 tot 11 40 ; Eucharistieviering von-
uit de St -Caroluskerk te Antwerpen — 
12 30 : XlXe Olympiade te Mexico — 
14 30 : Voor boer en tuinder — 15 00 ; 
De heersers van Venus Feuilleton voor 
de jeugd Ie ofl : Sabotoge — 15 15 : 
Binnen en buiten — 17 00 : XlXe Olym
piade te Mexico — 18 10 : Klein, klein 
kleutertje — 18 30 ; Sportreportoges — 
19 10 : XlXe Olympiade te Mexico — 
19 30 ; Ben de Beer : Moma jolie — 
19 55 : Mededelingen — 20 00 : TV-
nieuws — 20 15 : Sportweekend — 
20 40 : Speelfilm : « Het dapperheids-
teken * van John Huston — 21 50 : 
TV-nieuws — 22 00 tot 00 30 : XlXe 
Olympiade te Mexico 

Maandag 21 oktober 
12 30 : XlXe Olympiade te Mexico — 
14 05 tot 15 15 : Schooltelevisie — 
17 00 : XlXe Olympiade te Mexico — 
18.55 : Zandmannetje — 19 00 • Guten 
Tog — 19 25 : Zorro : Oog om oog — 
19 50 t Hier spreekt men Nederlands — 
19.55 : De Weerman — 20 00 : TV-
fiieuws — 20 25 : Speelfilm : De liftbok 
film V Mare Bluwal — 21.45 : De trou
badours van Dubrovnik — 22 00 : Gost-
programmo : De Katholieke gedachte — 
22 30 ; TV-nieuws — 22 40 tot 00 00 : 
XlXe Olympiode te Mexico. 

Dinsdag 22 oktober 
12 30 • XlXe Olympiade te Mexico "— 
14 05 tot 16 00 Schooltelevisie — 
17 00 • XlXe Olympiode te Mexico — 
19 10 : Zandmannetje — 19 15 " Alle
dag — 19 40 Olympische herinneringen 
— 19 50 Keurig Frans — 19 52 • Zoek
licht — 19 57 • Mededelingen — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 Een zo grote lief
de TV-spel — 21 55 : Vergeet met te 
lezen — 22 30 • Jazzprisma — 22 55 : 
TV-nieuws — 23 00 tot 23 45 : XlXe 
Olympiade te Mexico 

Woensdag 23 oktober 
12 30 tot 14 00 ; XlXe Olympiade ta 
Mexico — 17 00 : Tip-top — 18 00 : 
XlXe Olympiade te Mexico — 18 55 : 
Zandmannetje — 19 00 : Wie weet, wint 
— 19 30 : Horizon — 19 50 Hier 
spreekt men Nederlands — 19 55 De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Ganzespel — 2100 Pano
rama — 22 00 • Gostprogrammo Het 
vrije woord : Het Humanistisch Verbond 
— 22 30 : TV-nieuws — 22 40 tot 00 00: 
XlXe Olympiade te Mexico 

Donderdag 24 oktober 
12 30 tot 14 00 : XlXe Olympiade te 
Mexico — 14 05 tot 15 15 Schooltele
visie — 17 00 : XlXe Olympiade te 
Mexico — 19 20 : Zandmannetje — 
19 25 : Guten Tog — 19 50 Keurig 
Frans — 19 52 : Zoeklicht — 19 57 : 
Mededelingen — 20 00 . TV-nieuws —• 
20 25 : Ritmeester Buat Eerste van een 
reeks van 10 afleveringen naar de roman 
« Elizabeth Musch > van Jacob van Len-
nep — 21 15 : Contact — 22 00 Pre
miere — 22 35 TV nieuws — 22 45 tot 
00 30 : XlXe Olympiade te Mexico 

Vrijdag 25 oktober 
12 30 tot 14 00 • XlXe Olympiade te 
Mexico — 14 05 tot 16 00 • Schooltele
visie — 17 00 tot 18 20 XlXe Olym
piade te Mexico — 18 55 • Zandmannetje 
— 19 00 : Luceot — 19 30 : Ziet u er 
wat in ? — 19 50 : Hier spreekt men Ne
derlands — 19 55 : Mededelingen - De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : De humorist Spel van John Os
borne — 22 00 : De Brontes (Charlotte 
en Emily) — 22 45 : TV-nieuws — 
23 00 tot 00 00 : XlXe Olympiade te 
Mexico. 

nen en in de DDR. U ziet het 
in regie van Jiri Belka, hoofd
regisseur van de tsjecho-slo-
vaakse televizie. Een zo grote 
liefde is de tragedie van een si
tuatie zonder uitweg, van een 
liefde die in een impasse is ge
raakt. Drie jonge mensen, een 
jonggehuwde docent, een stu
dent en een meisje dat de uni
versiteit bezoekt geraken steeds 
meer in het net van die hope
loze liefde verstrikt. Temidden 
van t a b o e s , krampachtige 
egards, goed bedoelde onop
rechtheid en schandaal rijpt 

het konflikt tot een gevaarlijke 
tragedie : het meisje wordt 
slachtoffer van de intriges en 
pleegt zelfmoord .. 

Wie is schuldig aan haar 
dood' Allen en niemand. Een 
fiktieve rechtszitting die het 
gebeuren in alle bijzonderhe
den rekonstrueert lost niets 
op • de rechter kan geen oor
deel vellen 

Dmsdag 22 oktober om 
20 25 u. (Brussel Ned.) 

DE BRONTES 
Uit de serie Best Sellers van 

de britse kommerciele televi
zie gewijd aan grote britse 
schrnvers ziet u vrijdagavond 
een dokumentaire over de ge
zusters Bronte : Charlotte, 
Emily en Anne die samen we
reldberoemd werden met Jane 
Eyre (Charlotte) en De woeste 
hoogten (Emily). De uitzen
ding werd verwezenlijkt naar 
aanleiding van de 150ste ge
boortedag van Emily Brontë. 
Hoe is hun reusachtig sukses te 
verklaren ? Samen schreven de 
drie gezusters nochtans niet 
meer dan zeven romans. Hun 
werk bekleedt echter een unie
ke plaats in de engelse litera
tuur, omwille van het scherp 
observatievermogen waarmee 
het geschreven werd, de onge
breidelde romantiek en tege
lijkertijd het bittere realisme 
die erin tot uiting komen. De 
steeds terugkerende tema's van 
de Brontes zijn de onkreuk
baarheid temidden van een 
laaghartige wereld, het recht 
van de vrouw om lief te heb
ben en om in die liefde als een 
menselijk wezen en niet als 
een objekt behandeld te wor
den, en ten slotte de eeuwige 
oerdriften van de mens die tot 
duizelingwekkende h o o g t e n 
kunnen oplaaien. Daarnaast 
vormt hun meesterlijke be
schrijving van de natuur nog 
een aantrekkelijk element méér 
in hun boeken In dit program
ma maakt u kennis met de 
Bronte-zusters zelf, — hoe zij 
leefden — en, met hun werk, 
vooral Jane Eyre en De woeste 
hoogten. Er zijn tal van doku-
menten in de uitzending ver
werkt. 

Vrijdag 25 oktober om 
22 20 u. (Brussel Ned) 

DE HUMORIST 

De bekende engelse ton 
schrijver John Osbome ma 
deel uit van de zogenaa 
angry young man-beweging 
Engeland, of anti-establ 
ment, een beweging van 
links georiënteerde kunst^ 
naars die sedert 1956 een kcib 
lektieve strijd aangaan 
de gevestigde machten 
aristokratie, geld, pers, 
kerk. In toneel-, roman- e^ 
filmkunst komen zij op voati 
vrijheid en sociale w a a r h e ^ 
vaak met gevoelens van haaf 
en anarchisme of met een ptji» 
lijke machteloosheid. Op 17-ja» 
rige leeftijd was Osbome reetb 
bedrijvig als toneelauteur (Tli* 
Devil Inside Him). Met LooS 
Back in Anger bezorgde hij in 
1956 aan het engels toneel de 
grootste teatergebeurtenis sinds 
Bernard Shaw. Andere beken» 
de stukken van hem zijn La» 
ther, A Subject of Scandal and 
Concern, Under Plain Coveiv 
The Blood of the Bambergs &i 
Inadmissible Evidence. De htt» 
morist — oorspronkelijk "n^e 
Entertainer is een revolte te» 
gen de zinloosheid van de kolo* 
nialistische oorlog, tegen de 
domheid van de massa, tegen 
rassendiskriminatie, tegen een 
uitgeholde en voorbijgestre^ 
de moraal, en tegen zoveel 
andere wantoestanden in de 
maatschappij, maar ondanks 
alles is het een pleidooi voor 
een betere wereld. Het stuK 
speelt zich af in een grote bad
plaats, waar de familie Rice 
één van die hoge afschuwelijke 
huizen bewoont die in het be» 
gin van de eeuw werden ge
bouwd, in een buurt waar de 
vakantiegangers nooit komen. 
Drie generaties van variété-
artiesten, opa Rice, vader Rice 
en zoon Rice, vormen de 
hoofdpersonages in dit stuk 
dat afrekent met de schoon {^ 
gehouden schijn van de engel
se maatschappij. OpzettelijK 
heeft Osborne bepaalde techr 
nieken van de music-hall erin 
verwerkt : de music-hall was 
een echte volkskunst die nu te
loorgaat en een direkt en 
levendig kontakt met het pu
bliek mogelijk maakt. 

Vrijdag 25 oktober « n 

20.25 u. (Brussel Ned ) 

De «troebadoers van Doebrovnik », die beroemd werden met hun « Jedam-dam » op het 
pees Songfestival, komen 21 oktober op het scherm van Brussel Ned. 
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FRIET EN CERYEUS 

' Onze nationale voetbalploeg 
lieeft met afgetekende 6-1 cij
fe rs gewonnen van Finland En 
h e t enige finse doelpunt werd 
dan nog aangetekend op een 
eeer licht toegekende straf
schop. 
• Erg opgetogen over de over-
Virinning van «onze jongens» 
«ijn we niet bepaald. Het 
kwam ons voor dat ze nogal 
rommelig speelden, dat ze te 
veel balverlies leden en dat 
tegenover die bijna onbespeur
ba re aanvalslijn van de Finnen 
onze verdediging nog steken 
liet vallen (o a bij de geciteer
de strafschop) Hoever de Fin
nen al gevorderd zijn in de 
«uiver als liefhebberij beoefen
de voetbalsport moge blijken 
Mit het verhaal, als zouden ze 
net vóór het betreden van het 
veld nog gauw in een rijtje aan 
een « frietkot» zijn gaan staan 
om er en zakje frieten en een 
•ervelas te kopen. 

De uitslag zegt ons dus niks. 
UVe wachten liever op die van 
woensdag (u nu al bekend) 
legen Joegoslavië. 

60EIE DAG 

De grote koersen van het 
wielerseizoen '68 zijn achter de 
rug De ronde van Lombardije 
was de laatste 

Onze Herman van Springel 
is dit sei/oen al zo dikwijls 
tweede geweest, maar in deze 
koers was het nu eens heel 
anders Hier was hij tweemaal 
eerst Hii won de koers, nadat 
hij in een spannende finale 

eerst Merckx en Bitossi bij-
beende op enkele kilometers 
van de meet en ze daarna nog 
m de steek liet 

Daarenboven won hij nu ze
ker de super-prestige-trofee, 
een prijs toegekend aan de ren
ner die over heel het seizoen 
best presteerde. Prijs die het 
meenemen waard is. want 
tweehonderduizend f r a n k 
groot. 

HET VOORBEELD 

Rik van Steenbergen werd 
door de rechtbank veroordeeld 
wegens valsspelen met de kaar
ten. De pers heeft aan die zaak 
nogal veel ruchtbaarheid gege
ven. En «Les Sports » vindt 
dat spijtig. Men had dat moe
ten stilhouden, de Rik verstop
pen achter diskrete initialen 
en dies meer, omdat de mensen 
nu wel de indruk zouden krij
gen « que les sportifs manquent 
de sens moral — et qu'ils for-
ment une secte de réprouves ». 

Wat ons betreft : we willen 
best aanvaarden dat er niet het 
minste verband is tussen koers-
rijden en valsspelen. Maar we 
weten ook dat men nog maar 
pas geleden dezelfde Rik heeft 
vrijgesproken voor een dopings-
affaire waarvoor anderen wer
den gestraft.- En ^at, ,vol§ens 
de krahten, in hoofdzaak opdat 
de jeugd de herinnering aan 
de grote kampioen van Steen
bergen onèesehonden zóu' be
waren ~ r 

Nu vragen wij ons toch af of 
dit het soort mensen zijn dat 
men de jeugd als voorbeeld 
moet stellen. Meer algemeen • 
of men er niet verkeerd aan 

doet ons die sporthelden alle-
maa' zo voorbeeldig af te schil
deren We vinden dat gevaar-
liiker. want minder in overeen
stemming met de waarheid 
dan te zegaen •"'qt zelfs een 
groot kamnioen op menselijk 
vlak kan falen. 

ELITE 

Men vertelt ons nogal graag 
allerlei smoesjes over de ka-
raatzuivere sporthelden, die 
sobpr °n bikkelhard voor zich
zelf door het leven gaan alle 
plezier opofferend vooi hun 
sport en sportideaal Zij roken 
niet zii drinken met en als 
andere lonselui naar spektakel-
en dan'^zalen trekken gaan zij 
slapen 

Allemaal schoon maar i= het 

\\ IJ lezen zopas in de serieu-

re «Gazet van An twerpen» 
dat men uit het olimpisch dorp 
al ongeveer 150 dames van lich
te zeden heeft moeten verwij
deren, waarvan sommige wer
den aangetroffen in de slaap
zalen van de atleten. 

Men moest zoiets al lemaal 
niet schrijven, want we zullen 
uiteindelijk nog gaan geloven 
dat al die hoog geroemde sport
lieden zich op moreel vlak in 
niets onderscheiden van de ge
wone stervelingen (die trou
wens, al was het maar bij 
gebrek aan tijd en centen, niet 
zo vaak te vinden zijn in nacht 
klubs en in het gezelschap vai 
«l ichte dametjes »). 

Swd<: een paar weken zijn de «slijkdttivels » weer op (het 
onbegaanbare pad. Verleden zondag won Erik De Vlaeminck te 

Tervuren. 

TE OUD 

Om de vier jaar, bij de aan
vang van de olimpische spelen, 
wordt de voorzitter van he t 
internationaal olimpisch komi-
tee herkozen. Dat is ook in 
Meviko gebeurd. 

Sedert lang is overal kr i t iek 
gerezen op Avery Brundage, 
voorzitter sinds 1952. Verwacht 
werd dat hij dit jaar niet zou 
herkozen worden En kijk : 
reeds bij de eerste s tembeur t 
haalde hij het vereiste aantal 
s temmen, zodat hij nog vier 
jaar voorzitter blijft. 

Naar onze bescheiden mening 
deed men er verkeerd aan de 
man nogmaals te kiezen. Wij 
nemen aan dat hij er enkele 
goeie ideeën op nahoudt, o.m. 
zijn verzet tegen het zg gigan
tisme van de moderne spelen. 
Maar daarnaast is hij , denken 
wij veel te oud en dan niet zo
zeer in iaren (al is hij 81) 
maar in 'opvattingen. Hij l i jkt 
ons te veel te denken in de 
te rmen van een de Coubertin, 
en dat is negentiende-eeuws én 
voorbij. De olimpische gedach
te moet een nieuw, fris kleedje 
gaan krijgen. We geloven niet 
dat Brundage haar dat zal kun
nen aanpassen. 

MONOPOLIE^. NEEN 

Onlangs weid te Eisene, ter gele-
gi'iilirid van een « braderie » o) iets 
deigehiks een gaanwedstrijd irige-
iichl in zuiveie liefhebber^stijl. Een 
vuil 'lie uiteuiard sinipalieke, ietwat 
joil. 'iiisltsclie spuitmamjestalies, zon-
dei vedetteiikiitttts en kommerciele 
dilidnciieiq Houden wi] wel van 

'J ijdens die wedstrijd n er echter 
ifis viesetijks gebeurd. Een van de 
dreint mers — een jongen die niet 
IK IciiKinl gezond was, nnni tater bleek 
— IS plots ten gronde gestort, en 
0111 leden 

laiqnes Lecoq lieejt in zijn krant 
aan die gebeiiitents veel aandacht be
sleed en daai deed hij goed aan. Als 
Il het goedvindt willen wij, samen 
met hem, ook nog eens over de zaak 
nadenken. 

Lecoq viaagt zich btjoigd af o] wel 
de nodige vooizorgen waien genomen 
opdat deigelijke drama's^ zouden ver
meden xvoiden. Andeis gezegd o/ er 
e,ezoi-gd was vooi een vooiafgaand 
mediich otideizoek van de deelne
men, fii vooi snelle medische hulp 
m geval van nood Wi) weten niet 

o] daarvoor het nodige weid gedaan. 
Zo ja, dan hoeft niemand zich iets te 
veiwijten. Zo neen, dan werd een 
zware fout begaan, al is het nog lang 
niet zeker dal met die vooizoigen de 
arme jongen nog zou in leven zijn. 
Alleszins ts het met onze becKiehng 
iemand ook maai het kleinste steentje 
te wei pen. 

Jacques Lecoq denkt dat het maar 
best zou zijn in de toekomst alleen 
officieel erkende sportfederaties de 
toelating te geven sportwedstrijden 
m te richten, anders gezegd aan de 
« bonden » het monopolie van het 
organizeren toe lekennen. Zoals dal 
al (giKitendeels) het geval is in de 
wteleisport. 

WIJ zijn het met die ziensvnize 
niet eens. 

Wij geloven met dat het er veel 
zou aan veranderen als alleen « offi
ciële bonden » nog wedstiijden zou
den organizeren Niet de innchter is 
hoofdzaak, wel de x\}oizorgen die hij 
neemt. Trouwens, hebben die bonden 
dan al bewezen dat zij beter dan de 
zg. amateurs-inrichters ongelukken 

kunnen vooil\>inen, of ovei de ge
zondheid van hun leden waken ? 

Jacques Lecoq is zelf zo lang (een 
uitstekend) scheidsrechter geweest in 
het jeugdvoetbal Heeft hij ooit van 
één van de duizenden spelertjes, die 
hij onder zijn leiding had, een ge
neeskundig attest gezien, of een an
der bewijs dal de jongen geschikt ver
klaarde om aan de wedstiijd te be
ginnen ' Als men de mensen van Ei
sene eventueel zou verwijten dat ^r 
geen vooraf gaand medisch onderzoek 
plaa'svond, waai\/m zou men de « of
ficiële > voetbalbond dan niet met 
evenveel rechl vei wijten dal hif alle 
zondagen duizenden en nog eens dui
zenden kiiidcicii laat i'oetballen, 
eveneens zondei deigeli]k onderzoek. 

De u'ieleibond heeft (bijna) het 
monopolie van het organizeien van 
xaedstrqden. Gebeuren daai geen on
gelukken die hadden kunnen vei me
den xvoiden f En btj de bokshorid, die 
nok zoxcat een monopolie moet heb
ben ^ 

heen, xinj denken met dal het ver 
lenen van dal fameuze monopolie 
veel zal vei hel pen aan het gestelde 
piobleem. Wi] denken niet dat het er 
zozeei op aankomt wie de inrichter 
is 

H aai het oir.es inziens op aankomt 
is dat ieder innchter, amateur of be
roeps, al dan met officieel erkend, 
van om het even. welke wedstrijd, 
met of zonder prijzen, met of zonder 
publiek, chor de wet verplicht zou 

zijn bepaalde voorzoigen te nemen. 
Een vei plichting zou dus zijn dat ie
der deelnemer het bewijs levert licha
melijk fit en geschikt te zijn, hetzij 
door een geneeskundig onderzoek ter 
plaatse, hetzij — en dat vinden we 
piaktischer — door een regelmatig 
bijgehouden attest van een arts. Een 
soort € rijbewijs > voor sf^rtbeoefe-
naars dus. De verantwoordelijke or-
ganizator, wie hij ook is, die het zou 
wagen toch deelnemers te laten aan
treden zonder dat bewijs, zou men 
voor ons part gerust goed mogen 
« tl akteren >. 

In een landje als Belgé kan het 
toch niet moeilijk zijn ervoor te zor
gen dat dergelijke attesten verspreid 
worden. 

De tweede wettelijke veiplichtmg 
zou dan zijn dat er bij iedere wed
stiijd gezorgd wordt voor medische 
hulp, door een aits bij vcKii beeld, of 
een vei pleegster. Ook dat moet be-
tiekkelijk gemakkelijk te realizeren 
zijn Wanneer dat in oide is, waar
om zou dan een gelegenheidsorgani-
zator niet evenveel waarboigen kun
nen bieden als een officiële federatie? 
Die zoals gezegd het tot nu toe 
ook met kon. 

En och, ook dan nog zullen er on
gelukken gebeuren. Maar dan zullen 
er geen mensen blijven zitten met 
de angstige vraag of zij wel alles ge
daan hebben om ze te voorkomen. 
Zoals er, denken wij, op dit ogenblik 
nog mensen te Eisene zitten. 

http://oir.es
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G E V R A A G D 

FLINKE TYPOGRAAF-INVORMER 
voor kranten 

5-dagenweek - goed loon - gezellige werkkring 

omgeving Brussel bewonen 

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

N A T I O N A L E L O T E R I J 
OrOiUT > «N hUM voa 10.000 fc. 

(h plooti wn 000) 

R N SWRHOOO lOT VAN 

TIEN MiUOEN 

1 ft* 
1 M 

( k i M 
24lolM 

120 k lu 
120 hita 
(OakMM 

MWIttM 
IJOOIolM 
iMO \etn 

11000 lolM 
«0.000 lolM 

/5<̂ e tranche 

ToT̂ t 72 MILJOEN Ir. ^S^St 

van 1000.000 h. 
WM 1X00.000 fr. 
v n SOO.000 h. 
VOD 200.000 fr, 
v n 100.000 Ir. 
WM B0.000fh 
vcm 10.000 tr. 
«m 10.000 fr. 
v u 5.000 ir. 
van 1.000 fr. 
von 1.000 fr. 
von UOfr. 
van 4 0 0 h 

+ SO lre«MlelM van 20.000 fr. 

Trekking op 2 8 oktober 

HET BIUET : 200 Ir. 
HEI TIENDE: 22 Ir. 

DE PART IJVO RMING 
I N BELGIË 

Over dit onderwerp handelde 
senator Van Maegendoren in een 
brochur* van de Oost-West-
Stichting, opgericht voor de stu
die der Oost-West-betrekicingen. 
Voor zover de voorraad strekt 
kan men deze brochure bestellen 
door storting van 35 F op P.R. 
191371 van senator M. Van 
Haegendoren. 

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

SOR 
de voorgesneden Icleef-
letter in soepele plastiek. 
Wordt met succes gebruikt in 
etalages, op auto's, carrosse
rieën, pubiiciteitspanelen, als 
prijsaanduiding, tentoonstellin
gen, op deuren en vensters, 
kortom...op alle materialen en 
voor alle doeleinden 

SOR IS STANDING ! ! ! 

SOR IS SUCCES ! 1 ! ! I 

stationsstraat 37, Zaventem. 
Tel. 02/20.04.75 

M I L J O E N E N DER LIEFDE 
Het propooondocomitf von de V.2.W. « Stichting St.-
Oda > Overpelt doet ook op U een beroep. 

Ook in uw kennissenkring is er wel
licht een verstandelijk gestoord kind. 
St.-Oda-Overpelt bouwt een modern instituut 
voor deze kinderen. 

HELP HEN GELUKKIG LEVEN ! 
stort uw steun op P.C.R. 927255 van 
Miljoenen der Liefde, St.-Oda, Overpelt. 

Onder de hoge bescherming van 

Dhr. L. Roppe^ Gouverneur van, Limburg. 

Tapijten 

330, Oudergemselaan 
(Jacht Kruispunt) 

Brussel 4 

Andranian TEL. 47.70.47 

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

VLAAMSE ZIEKENKAS 
het EERSTE na-oorlogse VLAAMS-NATI

ONAAL ziekenfonds, opgericht in 1951 

Centr Sekretariaat : 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 
SCHCei 

Zuidlaan 54, BruM«l 

Volledige 
•ecretariaatcuniuteii 

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. 

DAG. 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. 65530 

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 

merkkeuken» 
+ elektrische toestellen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Cngeritraat 161, Erpt-Kwerpt 
Tel. (02)59.77.83 

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

« PIET POT > 
Antwerpen's gezelligste 

Blerkelder 
Orote Pleter Potttraal 4 

(b l | Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur s^avoncb 

Maandag geslotea 

REISBUREAU 
\/laama Reisbureau n.v 

Maattch. zetel ! Antwerpen 2 
Tel. • (03)49.30.45 49.15 94 

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

Mosselen • Paling 
Uitbater i Jan Brugman* 

De specialist der 
standasrddeuren 

| . L E E M A N S . D e u r n e z u i d 
Van Havrelel 70, tel 35.63 17 
Agent • De Coene . Kortrijk 

EURO-DOMI 
Moderne \A'ooninricht!ng 

Kruidtulnlaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Max'aan en 

E Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18 1717 

. S-2-68 

Breydelhof BRUGGE 
Jozef Suveestraat t 

'ïelagzaal • 120 plaatsen 
Tel (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

Lange Lobroekstraat 44 
Antwerpen - Tel. (03)36.16.47 

Verpakklngsemmer • Sfapelkisten 
Vervoerkisten Pslyethyleen-
zakken. -vellen • Rollen • Be-

drljsschorten Prijskaartle» 

wees Vlaming, ook op de baan 

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

op zeer sterke onroestbare luchtclaxon 
S tonen, 13 noten met relais voor gelijktijdig gebrutti. 

P. De Wilde, Moetheide 112, HAMME-Durm* 

Tel. : 052-476.25 

GEZELLIGER 
IN GROEP 

Zeker voor een wintersportreis I De Vlaamse Toeristen
bond biedt u voor de kerstvakantie 17 wintersportgroeps
reizen aan waarvan er vijf speciaal aan de jeugd (18 tot 

30 jaar) voorbehouden zijn. 

* * 

Ook na nieuwjaar is er een uitgebreide keus 
(twee tot drie afreizen elke week). 

* * * 

Vraag de programma's op het V.T.B.-sekretariaat, 
St.-Jacobsmarkt 45, Antwerpen (tel. 03/31.09.95) 

of bij de V.T.B.-kantoren. 

BRILLEN 
Ualtte modellen 
Degelllk aansepaef, doei 
«•diplomeerde optleker* 

EÜROPTIEK _ 
P. Vockemanriraet 106, BruMOl 
Blantfloerlaan 28, Antwerpen 
Hoventerttraal 9, Aaltl 

CONTICTLENZEN 
Cetpecializeerde d iens t 
Oedipl. Spec Van Pottelbergh 

KOSTELOZE OOKUMENTATIE 
Voor afspraak : 
Tel (053)28870 
Zender verbintenis. 
Volledige terugbetaling 
van alle ziekenbonden 

UEDEN : 10 % KORTING 

1 
WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering _ Q E \ / B T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B R C V E T 
m gephosfatserde staalplaat. O tf\QO 
Zeer lichte bediening. ^ O Vi W O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A. JEURiSSEN-CLOOSTERMANS & 20NSN 

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 011/13«.31 & 132.36 
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PERS 

Graag geven we enkele van de meest 
kenmerkende weekhladuittreksels die 
geschreven werden bij de dood van de 
« rebel uit roeping », die Wim Maes ge
weest is. Het nieuwe staaltje van waals
brusselse kolonizatie tegenover Limburg 
blijft in de aktualiteit na de betoging 
van de Limburgers te Genk. En onder
tussen draait de kommentarenmolen 
voort rond de regeringsontwerpen, die 
volgens de enen « België zullen doen 
uiteenspringen » en volgens de anderen 
weer een geit-en-kool-sparend stukje 
werk naar belgisch model zijn. Onder
tussen blijft de P.V.V. de miskende enig-
mogelijke redder van België. 

PALLIETERKE 
« Rebel uit roeping » noemden we in 

onze inleiding Wim Maes, naar de titel 
van het boek van Steven Debroey OVM 
Patrick Pearse, de terse rebellenlei&er 
van de Paasopstand van 1916. 

Met zijn keltisch-zwarte krulharen, 
zijn rijzig-scherpe gestalte en zijn inge
boren nationalistisch instinkt had Wim 
inderdaad veel van die ierse helden, die 
tegen alle machten in steeds opnieuw 
opstonden voor de vrijheid van hun 
volk. 

« Toch zou men er verkeerd aan doen 
zjin nationalisme enkel maar te zien als 
wat romantiek, zoals men er even ver
keerd aan doet in hem alleen maar een 
straatvechter te zien. Dat nationalisme 
was bij hem meer dan een romantisch 
gevoel. Het was een instinkt. Het zat 
hem in het bloed. Het was zijn leven. 

Het kon misschien eens even verflau
wen. Hij kon misschien eens ontmoedigd 
zijn, maar het was sterker dan hijzelf, 
het vonkte toch terug op om hem hele
maal in vlam te steken. 

Dat moet men in hem aangevoeld 
hebben en dat heeft, naast al zijn grote 
en kleine akties, mee zijn populariteit 
uitgemaakt » 

DE OMROEPER 
^̂  

Dit liers-mechels streekblad gaf een 
mooie evokatie over « het bericht dat 
Wim Maes dood was ». « Bij de BOB 
wordt een dik dossier naar de zolder ge
dragen. 

« Wim Maes is dood ! Daar is geen 
woord uitleg bij nodig. Spreek gelijk 
wie op straat aan. en vraag hem naar 
Vlerick of Delmotte, Collard oh Hougar-
dy : hij zal u bekijken of ge een zot zijt. 
En spreek dan de naam Wim Maes uit, 
en ge hebt veel kans dat er iets in de 
ogen van de aangesprokene verandert. 
Pro of contra misschien, maar altijd met 
respekt. Respekt dat zelfs hoorbaar was 
in de stem van de omroeper die op 3 ok
tober zijn dood in onze huiskamer 
bracht. Dat is het rezultaat van een le
ven van grenzeloze onbaatzuchtigheid, 
van kompromisloze strijd. 

Zijn ideaal heeft hem, op 43-jarige ou
derdom, het leven gekost. Kapotgestre-
den. We moeten vele jaren teruggaan 
om nog iemand van zijn slag in de 
Vlaamse Beweging te vinden. Met zijn 
keiharde metode vormt hij een hoofd
stuk apart. Een onmisbaar hoofdstuk 
naar het mij voorkomt. 

« Op de BOB wordt een dik dossier 
naar de zolder gedragen. En geloof me, 
ook daar zijn ze er stil van geworden » „ 

MEDIUM 
Dat andere onafgesloten dossier van 

repressie en « nog-immer-geen-amnes-
tie » belicht dit verzorgde antwerpse 
blad door de jongere generaties. 

« De jongere generatie in Vlaanderen 
die nooit iets met de inciviekenjacht 
heeft te maken gehad, kan niet meer 
begrijpen waarom de regering zo on
derdanig blijft opkijken naar sommige 
mensen die zich nog steeds in een tijd
perk wanen waarin hun Zorro-bravour 
misschien wel kon gewaardeerd wor
den maar vandaag in elk geval hope
loos lachwekkend aandoet. 

Zo zijn er burgers die om politieke 
redenen in 1968 nog steeds het land niet 
binnen mogen : er zijn burgers die om 
politieke redenen bestendig uitgesloten 
blijven van een pensioen, ondanks hun 
frontstrepen van 1914-18, van iedere er
fenis verstoken blijven, geen kiesrecht 
hebben. Iedereen weet dat de repressie 
in dit land vooral gevoerd werd op de 
kleine man. Want ekonomische kollabo-
ratuers konden zich uitkopen en slaaff-

den er vandaag zelfs in partijvoorzitter 
te worden... En dit alJ^s volgens retro-
aktieve wetten en wetsbesluiten, uitge
vaardigd door een regering die in het 
buitenland verbleef - reprezentatief ? 
demokratisch ? wettelijk ? en niet wer
kelijk objektief op de hoogte kon zijn 
van de toestand in de bezette gebieden. 

Een repressie, uitgevoerd door mili
taire rechtbanken, waar onderzoeks
rechters en openbare aanklager (substi
tuut-auditeur) één en dezelfde persoon 
was ». 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Met de verklaringen-in-de-mist van 

minister Merlot kunnen de Vlamingen 
geen vrede nemen. Limburg en Vlaan
deren kunnen zich geen nieuw Zwart
berg laten opdringen. Weer blijkt dat 
zelfbeslissing op ekonomisch vlak de 
Vlaamse gemeenschap niets dan voor
delen kan opleveren. 

« De minister is hier een ondubbel
zinnige verduidelijking verschuldigd. 
Iedereen wacht er op, met de Limbur
gers vooraan. De Limburgers zijn inder
daad niet voornemens zich een tweede 
Zwartberg te laten welgevallen en zij 
hebben een indrukwekkend solidari-
teitsfront opgericht, dat mag rekenen 
op de steun van de hele vlaamse ge
meenschap. Alle politieke, sociale en 
ekonomische organizaties staan immers 
in het vlaamse land achter de eis voor 
de staalgieterij te Genk. 

Een beslissing ten nadele van Genk 
zou in Vlaanderen niet worden aan
vaard. In Limburg zou de nu reeds 
zwaar geladen atmosfeer explozief kun
nen worden. Men mag niet vergeten dat 
de Limburgers verontwaardigd zijn 
over de metodes, die men zich soms 
durft veroorloven. Het geval van Ford-
Genk bv. ligt hen ook nog zwaar op de 
maag ». 

HET BELANG VAN LIMBURG 

Senator Leynen, de tipische oude 
Belg van 1830 en het tipe van de laar-
zenlikkende « minzame » Limburger, 
jammert nog maar eens « dat ze ons 
landeke aan 't kapotmaken zijn ». «Ze», 
dat zijn natuurlijk de federalistische 
Walen en verder al wie in Limburg 
voor de Volksunie durft stemmen. 

« De voortovering van politieke au
tonomie gelijkt heel aardig op afdrei

ging. Ofwel zullen de nederlandstall-
gen op het altaar van de vaderlandse 
eenheid een zwaar offer brengen, ofwel 
zal Wallonië rezoluut de weg opgaan 
van wat men gerust de afscheiding mag 
heten. 

Velen maken zich nog begoochelin
gen. Sommigen troosten zich bij de ge
dachte, dat in België nog altijd een ge
matigde oplossing door vergelijk tot 
stand komt. Anderen halen evenwichts
oefeningen uit, om zich niet over de 
her-inrichting van het land te moeten 
uitspreken. Weer anderen hopen^op een 
schijnhervorming, die alles bij het oude 
zal laten. Wij vrezen, dat de gerustge-
stelden een bitter ontwaken tegemoet 
gaan. De worm van het separatisme zit 
dieper in de belgische vrucht dan men 
denkt. 

Zonder stevige remmen op de bel
gische wagen rollen we spoedig de stei
le helling af. Om God weet waar uit te 
komen. Wellicht in de chaos ». 

DIMANCHE PRESSE 

« Ze hebben niet naar ons willen 
luisteren », zegt ontgoochelde redder 
van 't vaderland kamerlid en brusselse 
P.V.V.-er Gillet. « Nu zitten ze daar met 
de gebroken potten ». 

« Zie maar hoe ver we nu staan, en 
men begrijpt dat er al mensen zijn, die 
betreuren hun stem verspild te hebben 
in plaats van de enige partij gesteund te 
hebben, die dit kon vermijden. 

Ook is het eens goed — en dat kan 
met een weinig inbeeldingsvermogen — 
te beschrijven wat er zou gebeurd zijn 
als de kiezers hun stem hadden gewei
gerd aan de ekstremistische partijen en 
indien ze aan de P.V.V. de 70 of 80 ze
tels hadden geschonken, die deze te
recht mocht verwachten. 

Vooreerst was de regering C.V.P.-
B.S.P. onmogelijk geweest en alles laat 
veronderstellen dat de ploeg V.D.B.-De 
Clercq haar werking had kunnen voort
zetten. 
_ Verder is het zeker dat de federalis

tische ideeën, die vandaag in verschil
lende middens verschijnen, met kraclat 
waren verworpen geweest ». 

EUROPE-MAGAZINE 

Historikus J. Gerard maakt een schets 
van het wordingsproces van de P.L.P.-

d^ 

De ene belegging is de andere nief. 

Zo zijn investeringen in bouwgronden steeds veilig tegen 
elke vorm van muntontwaarding. En, als u die investering bij 
de Groep De Bondt piaatst,ls ze nog extra-renderend ook: 
8 % nettowinst. Immers, De Bondt selekteert 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 
Berohem-Antwerpen 
Telefoon 03/3018 85 (2 I.) 

P.V.V. als XaatsXe redplank voor het 
Belgique de papa. 

Wie de vader is weten we, maar hier 
vernemen we nu plots wie de trikolore 
spruit boven de doopvont gehouden 
heeft. Van Roey en Suenens, de oude 
klerikalen van « liever Turks dan 
Vlaams ». 
« Origineel was het eksperiment, want 

de nieuwe partij lukte er praktisch in 
de hele burgerij achter haar vaandel te 
scharen. Origineel ook, omdat voor de 
eerste maal sinds 1878 gelovigen en on
gelovigen zijde aan zijde stonden in de
zelfde politieke formatie. 

Mag ik het openbaar maken dat het 
de oude en grote kardinaal Van Roey 
was, die voorzag dat de tijd rijp was 
voor zulk samengaan, ondanks de an
dersluidende mening van een deel van 
zijn raadgevers ? Ver van de poging aJ 
te keuren, gaf hij — in het geheim — 
het groene licht, na zijn charmante en 
ervaren sekretaris mgr. Edmond Leclei 
de opdracht te hebben gegeven Omer 
Vanaudenhove te ontvangen in een lang 
onderhoud op het aartsbisdom te Me^ 
chelen. Vanaudenhove was vergezeld 
van een hooggeplaatste personaliteit 
waarvan de regels van de bescheiden
heid me verplichten de naam nog t« 
verzwijgen. 

Kardinaal Suenens nam tegenover de 
P.V.V. geen andere houding aan dan 
zijn voorganger mgr. Van Roey ». 

En dat hoofdstuk van de geschiedenis 
van de belgische staatskerk kennen we 
dan ook weeral. « Zegen onze blauwe 
landouwen. Heer ». 

WALTER LUYTEN. 

LEEST DE BROCHURE 

VOLKSUNIE EN 
WETENSCHAPSBELEID 

door volksvertegenwoordigers 
Coppieters en senatoren Van 
Haegendoren en Baert. 
Slechts 20 fr. - P.C. 1711.39 -
Volksuniesekretariaat, Volders
straat 71, Brussel 1. 

Groepen en maaHchappifen 
alUrhande III 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 
Kan U op feeler ogenbtTK van 
de dag van het [aar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 
Nadien krijgf U gratis gedu
rende 5 uur een der besfe 

Oberbayern orkesten. 
Middag, «n avondmaal fat greap 
gezellig, flfn. goed en goedkoei» 

Enlld t̂ingen ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven Tel. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
HiiUte Tel. (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen Tel. (03)312037 

DE KLAROEN 
Aalst Tel (053)22853 
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bewegings^Jzer 

ANTWERPEN 

Antwerpen 
LIDMAATSCHAP 1969 

N'au november af gaan onïe pro-
pasandislen op stap om bij de le
den het licht verhoogd lidgeld voor 
J9(i9 te ontvangen. 

60 fr. hoofdlid, 25 fr. bijlid. 
W e vragen de leden onze propa

gandisten niet te vergeefs door te 
Bturen. Zij offeren er verschillende 
a \onden aan op. -
AMNESTIE 

Alle leden en simpatizanten tot 
üeelname aan betoging op zondag 
27 oktober a.s. opgeroepen. 
K O L P O R T A G E 

Werftocht met het blad «: Wij » 
van de Volksunie vergezeld van ra-
diowagen in het Oosten van de 
stad. 

Bijeenkomst lokaal Transvaal, 
Draakplaats, om 10 uur. 

Beriaar 
NAAR ANTWERPEN 

Voor de amnestiemanifestatie ie 
!^iuwerpen wordt een autobus in
gelegd op 27 oktober. Vertrek om 
8 uur 50 aan het Gildenhuis. 

Inschrijven bij J . Torfs, Melcau-
v e n 29 (tel. 015-21459), W. Vleu
gels, Doelstraat 20 en W. Luyten, 
Lierse steenweg 140 (tel. 706193), 

Borgerhout 
ZATERDAG 26 OKTOBER : 
A U T O K A R A V A A N ! 

Met het oog op de amnestiemee-
ting- en betoging van zondag 27 ok
tober, richt de afdeling Borgerhout 
een autokaravaan in doorheen enke
le der voornaamste straten van de 
gemeente. Ook niet-inwoners van 
Borgerhout zijn welkom. 

Vertrek te 15 uur Bikschoteiaan 
• hoek Lode Van Berckenlaan. Ver
zameling om 14 uur 30. 

J O S . DE G R O O F H E R D A C H T 
Onze vroegere voorman, die tien 

faar geleden overleed, werd sober 
en waardig herdacht. O p onze 
maandelijkse ledenvergadering be
lichtte Juul Dillen, naaste medewer
ker van Jos. De Groof, de figuur 
«ran de overledene. Terecht wees 
bij erop dat het leven van Jos. De 
Groof een ware belijdenis was van 
t rouw aan zijn volk, en dat onze 
huidige gemeentelijke politiek nog 
in de lijn ligt van Jos De Groof en 
Stijn vroegere medewerkers Nand 
Geerts en De Belder. 

Dat Borgerhout trouw blijft aan 
lijn leiders ea hun idee bewees de 
.onvoorziene grote opkomst voor de 
zielemis in de St. J an kerk. 

Ondei' de meer dan honderd aan
wezigen bemerkten wij senator Dr. 
Ballet, provincieraadslid Kunnen, 
diens oud-kollega Ceuppens, sche
pen Dillen en raadslid Dirks, Me
vrouw Raets, Willem De Meyer en 
gade, raadslid Bert Verbeelen die 
reeds flink aan de beterhand is, on
ze erepenningmeester de h. Raey-
niaeckers en vele ouderen. 

Danken wij hier het koor .Jubi
late, onder leiding van E.H. Eist 
dat op gevoelvolle wijze voor de 
gezangen zorgde. 

Achteraf werd door een afvaardi
ging van bestuur en leden even vei'-
wijld aan het graf van de h. De 
Groof, en een bloemstuk neerlegd. 

AMNESTIEBETOGING 
Allen op post zondag 27 oktober 

te 10 uur 30 in de zaal Majestic, 
Carnotstraat en nadien tijdens de 
optocht door de stad. Onze afdeling 
stortte een bijdrage aan het komi-
tee. 
GELUKWENSEN 

Aan onze leden, de h. en mevr. 
Loyens-Vertessen onze hartelijke 
gelukwensen bij de geboorte van 
hun vierde kindje, dat de naam zal 
dragen van Kurt. 
ONS BAL 

Het kan wel wat zwaar vallen 
doch het bal van zaterdag 26 okto
ber te 20 uur in de zaal Pax, Ster-
lingerstraat, zal en moet lukken. 
Men kan nog tombolaprijzen bezor
gen of laten afhalen door onze be
stuursleden, waarvan hierna de 
adressen. 

SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

T i n gerieve van lezers die van
daag naar aanleiding van de kolpor-
tage voor de eerste nvaai kennis ma

ken met oi>s blad, geven wij hier
na de namen en adressen van onze 
bestuursleden. De vijf eersten hou
den zich ter beschikking van gelijk 
wie om hen in moeilijke problemen 
bij te staan. 

Voorzitter : Dirk Stappaerts, Ge-
br. Blommestr. 23, tel. : 21.39.97; 
schepen : Juul Dillen, L. Van Ber
ckenlaan 184, tel. : 21.30.90; ge
meenteraadsleden : Frans Dirks, K. 
\ ' an den Oevei-str. 26, tel. : 36.38.94 
en Bert Verhelen, Jozef Posenaer-
str. 37, tel. : 35.57.08; lid C.O.O. 
mevrouw Raets, Vingottestraat 41, 
tel. ! 36.79.97. 

Alle geldverrichtingen en steun : 
penningmeester Jos. Verbergt, Flo-
rastr. 81. Organizatie, leden en 
abonnementen : Piet Willems, De 
Winterstraat 14, tel. : 36.43.08 of 
propagandaleider : Gerard Storme, 
Ketsstraat 90. 

Voor samenbundeling op het al
gemeen vlaams vlak zich wenden 
tot Karel Eykens, Weversfabriek-
str. 40, tel. : 35.56.10. 

ONS EERSTE BAL 
Dit belooft een groot sukses te 

worden. Houd zaterdag 26 oktober 
vrij om aanwezig te zijn in de 
zaal « Pax », Sterlingerstraat. 

Wij doen nogmaals een dringen
de oproep om voor prijzen voor 
onze tombola te zoigen. Zij woi-den 
desgevallend afgehaald. 

Hiervoor kan men zich wenden 
tot de vriend Piet Willems, De 
VVinterstraat 14, Borgerhout, tel. 
36.43.08, of tot de voorzitter of se-
kretaris (voor adressen zie hoger). 

Boeckhout 
GELUKWENSEN 

Bij ons bestuurslid de h. Van 
Prae t werd een 8ste kindje gebo
ren. 

Aan de kleine Hadewijck en haar 
gelukkige ouders van harte profi
ciat. 
PROPAGANDAPLOEG 

Wie doet er mee huisbezoeken 
e.d. kom eens langs bij Van Hau-
waert, Frans Van Der Muerenstr. 
20. 

Brasschaat 
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. 

Ekeren 
KOLPORTAGES 

Heden zaterdag 19 oktober te 
Ekeren-Centrum. 

Bijeenkomst aan de kerk te 14 
uur. Minstens 10 man worden ver
wacht. 

Morgen zondag 20 oktober te 
Hoevenen. Richtlijnen volgen zater
dagnamiddag te Ekeren-Centrum. 
Dit om onze vriend Franssen te hel
pen Hiet zijn nieuwe afdeling te 
Hoevenen. 
AMNESTIE BETOGING 

Wij spreken af om 10 uur 30 \oor-
middag zondag 27 oktober 1968 te 
Antwerpen in de zaal Majestic voor 
de meeting, daarna optocht. 

Herentais 
KOLPORTAGE IN VORSELAAR 

Morgen zondag 20 oktober kolpor-
teren wij met « Wij ». 

Verzameling om 10 uur op de 
markt in Vorselaar. 
AMNESTIEBETOGING 

Inschrijvingen voor de bus in «De 
Commerce», Stationsplein, Heren
tais, tel. 23642. 
DIENSTBETOON 

Wim Jorissen heeft zitdag op 
maandag 21 oktober om 18 uur in 
« Het Bierhuis » te Vorselaar en 
om 19 uur in « De Zalm » te He-
lentals. 
KANTONNALE VERGADERING 

De kantonnale raadsvergadering 
heeft plaats op maandag 21 oktober 
om 20 uur in café « Bij Van Hou-
we », Kerkplein, Grobbendonk. 
MEETING TE VORSELAAR 

Donderdag 31 oktober om 20 uur 
in het Bierhuis. 

Sprekers : senator Wim Jorissen 
en Francis Antonis, kantonnaal af
gevaardigde. 
FLAMINGANTEN 
. DANS-IN » NACHT 

Te Herentais op 30 november in 
zaal Fdnkis, Grote Markt. Vlaamse 

top-sfeer met de Strangers en vele 
andere vedetten. Inrichting Volks
unie Herentais. 

Kapellen 
KOLPORTAGE 

Als voorbereiding van een nieu
we op te richten V.L'.-afdeling te 
Hoevenen houden wij een kolpor-
tage te Hoevenen op zondag 20 ok
tober. 

Personen die willen meewerken 
stellen zich in verbinding met G. 
Schonkeren, F'artizanenstraat 110, 
Kapellen-Putte, tel. 64.46.62. 

Mortsei 
LEDENSLAG 

Begin deze week ontvingen alle 
hoofdleden van onze afdeling een 
« blanco-voorlopige lidkaart 1969 » 
met daarbij de nodige onderrichtin
gen. Met deze aktie « Blanco-lid-
kaart 69 » verwachten wij van elk 
lid, een persoonlijke inzet, van man 
tot man. Elk hoofdlid werft een 
nieuw lid aan. Vriendelijk verzoek 
de ingevulde strook af te leveren 
bij onze penningmeester Wim 
Claessens, Liersesteenweg 197, Mort
sei (tel. 513909). 

Nieuv^e kandidaat-leden kunnen 
ook rechtstreeks hun lidgeld-bijdra
ge storten op P R . 1151.12, V.Z.W.-
\'olksunie-Mortsel (zelfde adres). 
Bijdrage — 60 fr. Gezinshoofd of 
student boven de 17 jaar, en 25 fr. 
bijleden uit éénzelfde gezin, 

PROFICIAT 
Onze welgemeende glukwensen 

voor Mej. Kathelijne Van der Hal
len en echtgenoot, bij hun huwe
lijk, evenals aan prof. Oscar Van 
der Hallen en familie. 

Mechelen 
AMNESTIEAVOND 

Dinsdag 22 oktober te 20 uur 30 
in de zaal Salamander, Adegem-
straat, Mechelen. Mr Herman Wa-
gemans, provincieraadslid zal spre
ken over : « Waarom nu nog am
nestie ? ». 

BETOGING ANTWERPEN 
27 OKTOBER 

Herkenningstekens en raam- of 
autoaffichen zijn op volgende kon-
taktadressen te verkrijgen : 

Willebroek : Lode Verstrepen, Jo
zef Wautersstraat 102 en Renaat 
Willaert, Molenstraat 72. 

Hofstade : Victor Mispelters, Ter-
vurensteenweg 135, tel. 64548. 

Mechelen-Noord ; Frans Van Do-
ninck. Kerkhoflei 61. 

Mechelen-Zuid : Bob Dosfel, Klei
ne Bareelstraat 80 en Ward Stef-
fens, St. J a n Berchmansstraat 78, 
tel. 45194. 

Mechelen-Centrum : Guido Thijs, 
Kon. Astridlaan 108, tel. 41162, Op-
sinjoorke, Nieuwwerk 1, tel. 11106 
en Salamander, Adegemstraat 68, 
tel. 18193. 

Berlaar-Centrum : L. Janssens, 
Markt 16, tel. 03-706069. 

Berlaar-Heikant : J . Torfs, Melk-
auwen 29, tel. 015-21459. 

Bonheiden : M. Van den Bosch, 
Berentrodedreef 23, tel. 52063. 

Rijmenam : A, Ribbens, jacht -
hooralaan 8, tel. 51873. 

Slnt-Katelijne-Waver : J. Somers, 
Liersesteenweg 11, tel. 17900, J . 
Eyckmans, Mechelsestraat 42, F . 
Volckaerts, Mechelsestraat 163 en 
F. Maes, Duivenstraat 47. 

Duffel : G. Emmen, Ganzenkoor 
77, tel. 32300 en G. Wagemans, Riet
lei 3, tel. 32210. 

Lier : F. Lachi, Berlarij 40, tel. 
03-701443 en G. Houben, Gulden-
sporenlaan 41, tel. 03-702902. 

Nijlen : F . Van Dessel, Zandve-
kenvelden 15, tel. 03-708591 en R 
Gui, Gemeentestraat 41. 

len 
AFDELINGSBAL 

iJaterdag 26 oktober afdelingsbal 
in de Bonte Os, reuzetombola. 
Kaarten bij bestuurs- en kernleden. 

St. Job-ln-'t-Goor 
VLAGINHULDIGING 

Vrijdag 25 oktober om 8 uur 30 
in café De Sinjoor, Kerkelei 8, 
wordt de nieuwe afdelingsvlag inge
huldigd. 

Tijdens een kleine plechtigheid 
zal de vlag aan onze vaandrig over
handigd worden. 

De h. R. Mattheysen zal de gele
genheidstoespraak houden. 

Iedereen welkom. 

Turnhout 
MOTIE 

De arrondissementsraad Turn
hout van de Volksunie volgt met 
bezorgdheid de ontwikkeling op re- | 

VAN DE V.U.-LEIDING 
BELGISCHE HAYENPOLITIEK 

De partijraad van de Volksunie nam akte van de beslissing 
van de regering de bouw toe te staan van een pijpleiding tus
sen Antwerpen en Rotterdam. 

De partijraad blijft betreuren dat ingevolge de nalatigheid 
der opeenvolgende regeringen deze beslissing moest genomen 
worden vooraleer de mogelijkheden van Zeebrugge grondig 
onderzocht werden. 

De partijraad van de Volksunie eist evenwel dat de aanleg 
van de pijpleiding niet zou misbruikt worden als een alibi om 
de verdere studie en uitbouw van de mogelijkheden van Zee
brugge uit te stellen. 

De havenkommissie van de Volksunie zal overigens over kor
te tijd een ontwerp van een algemeen vlaams havenprogramma 
bekend maken. 

geringsvlak van de ekonomische de-
central iseringspoUtiek en van de re
gionaal ekonomische politiek. Hij 
waarschuwt tegen het feit dat de 
\olle aandacht zou gaan naar groei
polen en in het nadeel van de meer 
sociaal gerichte streekekonomie. 

De arrondissementsraad vestigt 
de aandacht op de omvangrijke uit
wijking van arbeiders, op het groot 
aantal pendelarbeiders en werklo
zen in de Kempen en op het aan
zienlijk aantal aankomende arbeids
krachten. 

Hij verwacht dat de huidige re
gering, gesteund op de vakvereni
gingen, de belangen van de kem
pense arbeiders doeltreffend zal 
verdedigen door krachtige steun te 
verlenen aan een regionaal ekono
mische politiek ten voordele van 
de Kempen. 
ARROND. KADERDAG 

Zaterdag 26 oktober 1968 te 14 
uur 30 in « Relax »„ Lichtaartse 
baan te Westerlee. Einde rond 17 
uur 30. 

W. Luyten behandelt « algemene 
organizatie » en volksvert. Jo Bel-
mans spreekt over « de werking in 
de Kempen ». Beide referaten wor
den gevolgd door een bespreking. 
Sen. W. Jorissen houdt het slot
woord. 

Alle bestuursleden en medewer
kers worden dringend op deze ka-
derdag verwacht. 
HERFSTBAL 1968 

Het ï herfstbal » gaat door op za
terdag 19 oktober in zaal « Linden-
hof », St. Antoniusstraat, Turn
hout. Orkest « The 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 Grote Markt te zijn 

Inschrijven bij de bestuursleden 
of telefoneren naai nr 429 69 of 
429.02. 

BRABANT 

Anderiecht 
KANTONNALE VERGADERING 

De bestuursleden van alle afde
lingen en kernen uit het gewest 
Anderiecht worden op donderdag 
24 oktober te 20 uur stipt verwacht 
in lokaal « Ravenstein », Ninoofse-
steenweg te Anderiecht. Ook sini-
patizanten en aktieve medewerkers-
leden zijn hartelijk welkom. 

Brussel 
SEKRETARIAAT 

Het arrondissementsbestuur is 
fier dat het aan de afdelingen kan 
medelen, dat het arr . sekretariaat 
van Brussel - Halle - Vilvoorde 
vanaf maandag 14 oktober geopend 
is en dat er steeds iemand aan
wezig zal zijn op elke werkdag van 
de week van 17 uur 30 tot 21 uur 
30. Het adres is : Dupontstraat 27 
te Schaarbeek (vlak bij het Noord
station). Vanaf die datum kunt u 
alle briefwisseling voor het arron
dissementsbestuur ofwel opzenden 
naar Frans Adang (Ruisbroekse-
steenweg 109 te St. Pieters-Leeuw) 
ofwel naar het adres van het se
kretariaat. Ook voor sociaiïJ dienst
betoon kunt u op dit sekretariaat 
terecht. 
MEDEDELINGEN 

Vrijdag 25 oktober kantonale be
stuursvergadering om 19 uur in het 
lokaal « Uilenspiegel », Pletinckx-
straat 38 te Brussel 1, voor de vier 
afdelingen van de stad Brussel. Ie
dereen zal nog een uitnodiging ont
vangen. 

Zondag 27 oktober amnestiebe
toging te Antwerpen. De V.U., in 
samenwerking met andere vlaam-
se groeperingen, richt een amnes
tiekaravaan in. Vertrek : Vlaamse 

Schouwburg te 9 uur. Terug uit 
Antwerpen kort na de ontbinding 
van de optocht. Prijs voor de bus: 
75 fr. Inschrijving in lokaal « Ui
lenspiegel ». 

Humbeek 
OVERLIJDEN 

Alhier overleed op 9 oktober il. 
op 54-jarige leeftijd de h. Victor A. 
Schepens, echtgenoot van mevr. Eli
zabeth Jacobs. Aan de achtbare 
familie bieden we ons oprecht 
rouwbeklag aan. 

Jette 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Alle zaterdagen van 9 tot 11 uur, 
in samenwerking met volksvertegen, 
woordiger Vik Anciaux. bij Jan de 
Berlanger, Leopold Istraat 354. Jette. 

zoekertjes 
Gevraagd personen om te helpen 

opdienen bij opening van nieuw 
Thierbrau Hof, Nieuwbrugsiraat 28, 
Brussel 1, op 23, 24, 25 en 26 okt. 
Zich aanbieden aldaar. T 124. 

Bezit enig eksemplaar van \olks-
uitga\e in twee-kolom's druk date
rend van 1919 : « Het Doo(!v<)nnis 
van Borms — Het Proces n. Uit
sluitend te verkrijgen voor v\ie me 
aan enkele nrs. van 't Pallietei ke 
van de jaren 19.56-1957 1958 kan hel
pen ! T 122, 

Bakkerij-banketbakkerij, over te 
nemen te Biussel, 3, steenwe,i; )p 
Hehiicl Tel. : 02-l(i12(i2. Vooi in
lichtingen en voorwaarden I 121. 

Technisch ingenieur, industriële 
scheikunde, klaar met legerdienst, 
zoekt passende betrekking in .Ant
werpen. Limburg of Brabant. Schr. 
sen Jorissen, Astridlaan 80. tel. 015-
19994 - T 123, 

(ïetroflen vlaamsnationale be
diende, Fr.-Ned algemene admi
nistratie en sociale wetten, zoekt 
betrekking, ev ook part-tin>e of 
thuiswerk Schi blad T 116. 

Hoofdredakteur : 
T. van Overstraeten. 
Alle briefwisseling voor 
redaktie naar : 
Rotatyp, Sylv. Dupuislaan 
110. Brus. 7. Tel. 23.11.98. 

Beheer : 
Voldersstraat 71, BriLssel 1 
Tel. (02)125.160. 

Alle klachten voor niet ont
vangen v. blad op dit adres. 
Jaarabonnement : 300 fr. 
Halfjaarlijks : 170 fr. 
Driemaandelijks : 95 fr. 
Abonnement buitenland : 

480 fr. 
Steunabonnement : 820 fr. 

(minimum) 
Losse nummers : 8 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op postrekening : 1711.39, 
« Wij » Vlaams-nationaal 
weekblad. 

Verantw. uitg. Mr. F. Van 
der Eist, Beizegemstraat 20, 

Brussel 12. 
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beweg 

BRABANT 

Matheien • Meisbroek 
Peutie 

Alsjeniene ledenvergadei ing te 
M K helen op woensdag ^0 d e / e r te 
21 uur, tevens bestui irsverkie / ing 
Nadere gegevens Nolgen 

Molenbeek 
P R O F I C I A T ' 

BIJ d e geboorte \ a n liun tweede 
Kindje l lesbeth, l iaitel ijke geluU 
w e n s e n \ o o i on7e aldel ingssekreta 
ris lacob en /ijn echtgenote 

Opwijk 
D A N S A V O N D 

( i i o t e d \ n s i \ o n d ojj i') oktol')ei 
tt 2(1 mil Orke t lon> Hei m in en 
zijii >e<£tet S m t P a u l i i s / l a l P i o 
ctss iestraal Inkom ÏO Ir 

Vilvoorde 
B A L 

Jaa ih iks bal \ a n de afdeling Vil 
\ OOI de oji 26 oktobei o m 20 uur 50 
in de / a d o De Witte I e e u w » Cu o 
te M n kt V d v o o i d e Wal t ia o ikes t 

Wolvertem - Meise 
B A L 

/ a t e i d a g 15 11 68 1ste afdchngs 
b il In de leest /aal C e t d i a te W o l 
veit^-111 \ a n de V U a ldehng Wol 
\ ei tem Meise 

W a l l i a orkest Inkom 40 li K i u 
tLii bil dt btstiiLiisltden 

OOS F VLAANDEREN 

Aalst 
A M N C S T I E A K T I E 

O p 27 oktobei l'XiS w o i d l dooi 
dt \ olksunie a ldehng Aalst een lu 
toL>us ingelegtl naai Antwerpen 
\ e i l i t k te 8 uui 30 stipt aan het 
lokaal « D e V u e n d s c h a p », K e i k 
s t iaa l , Aalst P n j s faü ii 

In l i th l ingen D e V n e n d s t h i p 

VUJO 
Alle jongens en meisjes \,\n 17 

jaai al kunnen nu aanslui ten bij 
o n / e jonj^eienweiking 

Inlichtingen De V n e n d s t h i p 
Kei ksli i It, Aalst 

K indidaten bestuursleden s l u i e n 
na iin i d i e s en eventueel gewens te 
[unklie onder gesloten omslag aan . 
Miei l a \ c i n i c i , p a K e i k s t i i u 9, 
Aalst 

Dendermonde 
Z I T D A G E N VAN H E T « O O S T -

V L A A M S C E N T R U M V O O R 

D I E N S T B E T O O N » 

L a a i n e op / a t e i d a g 19 okt 1%8 
I okaal « St Hubert » ( inu/ iek lo 

kaal), D o i p b, \ a n Ifa tot IG uur 43 
dooi <le hh dr Van Boxelaer I , 
Mce i t k , gewes t sekr , De Sutter, 
pi DO 

\i i ssemen op zaterdag 19 okt 
t9()8 

l o k a a l « S i Mai t inus », Dorp 7, 
\ a n 17 tol 17 uut 43, dooi tie hh 
dt Van Boxelaer I en Mee i t R 
i t w c s t s tkr 

\V t i t e l e n op zaterdag 19 okto 
bei 1968 

1 ouaal « Vlaams Huis » Markt, 
\a i ) 18 tot 18 uur 4 j , door de hh 
dr Van Boxelaer J , Meei l R , 
L imi i i tns I , pi D O 

S ihe l l ebe l l e op / a t e i d a g 19 okt 
196S 

I okaal « D e Valk », D o r p 29, \ a n 
19 tot 19 uur 45, door de hh dr 
V all Bt>\elaer P en Meert R , g e » 
seki 

/ i l t l aven op het sekietar iaat , 
S iu i l s t iaat 7, Appels Tel : 032 
247 76 

H k e woensdag • van 20 tot 22 uur 
Flke zaterdag van 13 tot 15 uui 
BIJ H tenhui / e na te lefonisthe af 

spi aak 
D e n d e r m o n d e . op zondag 20 okt 

1968 
Loka d «( D e n O m m e g a n c k », 

M l ikt , van 10 tot 10 uur 45, dooi 
t(c lili D e P u s O , provmcieraadshd 
en Meert R , g e w e s t sekr 

Oudegen i : op zondag 20 okt 
1968 

BIJ de h De P u s O , Bredestra U 
van 11 tot 11 uur 43 met d e h 
Meei t R , gew est sekr 
A M N E S T I E - A K T I E 

O n / e a ldehng steunt de initia 
t iefnemers van de amnes t i eakt ie 
van zondag 27 oktober te A n t w e r 
pen 

Vertrek per autobus te O u d e g e m 
kerk o m 8 uur 43, Api)els - zand 
o m S UUI 50 en te D e n t l e i m o n d e 
, i o t e n ia ikt o m 9 uur 

I n s t h m v t n bij d e bestuurs leden 
titi ve l sch i l l ende a idehngen 

D e e l n a m e 40 fr 
Zi| die met e igen w a g e n gaan vei 

zamelen op de grote m a i k t te D e n 
dei m o n d e o m 9 uui 

Eiembodegem - Terjoden 
A M N E S T I E B E T O G I N G 

P i a k t i s t h e sch ikkingen • \ ei trek 
om 8 UUI 30 aan de kei k pei auto 
bus 

P n j s 50 Ir ( indien m e e r dan 
twee p e i s o n e n m e e g a a n per gezin 
b i t a l e n / i j s a m e n toch s lechts 100 
fi ) 

Inschi i jvingen bij Beernaert P , 
Ninovest iaat 109, t e c k h o u t M , 
Beuken laan 59, Van der Burght A , 
G e i a a i d s b e i g s e s t eenweg 2 (tel 
281 73), Van Drogenbroeck P , Ni 
noves l iaa t 25 en in de « L a m m e 
G o e d / a k » 

Gent 
D E B A T A V O N D 

Dinsdag 12 oktobei te 20 uui de 
b it over ledei a h s m e door de stu 
dcntenverenig ing « 't / a l we l g a a n » 
in het a u d i t o i i u m van de u n n e i s i 
teit, P a d d e n h o e k 

iNemen deel aan het debat Piet 
V in Bi ibant (Laatste iNieuws), C 
V i n de Poe l (Vooruit) , Eniiel Van 
Cauwelaer t (Het Volk), Jef l u i t 
(Rode Vaan) en onze redakteur 
VV iher Luvten 

Modci itoi p io l A V ei hulst 

Gent - Eekio 
Vanavond, zaterdag 19 oktober , 

sp ieekt senator Maurits Van H a e -
gendoren o m 20 uur in 't S t een , 
S t e e n d a m 41 te Gent op uitnodi 
ging van Vujo Gent , over « de Volks 
unie, z w e e p of toekomstparti j '' » 

l edereen w e l k o m 
M E E T J E S L A N D - V U J O 

Ook m t e k i o komt V ujo van ile 
gi ond 

Belangste l lenden n e m e n kontakt 
o|) met lohan Gillis, Eikelstraat 54, 
U Fekio 

Geraardsbergen 
D e vlaanise v i o u w e n b e weging 

« Gudrun » nodigt al le leden, fami
lie, vr ienden e n kennissen uit op 
1' lar mosse lbanket m » 't H e m e l 
rijk », Oudenberg , o p vrijdag 25 
oktober a s te 20 uur stipt 

Huise - Ouwegen 
S U K S E S R I J K E K O L P O R T A G E 

D e 2de Vujo ko lpo i tage werd e e n 
sukses . 83 b laden m ande iha l f uur 

Al le rekords w e r d e n gebroken 
door een Vujo bestuurslid : 42 bla 
den op 50 h u i / e n is inderdaad met 
dlednags ' 

Mereibeke 
K A L E N D E R 

27 oktober amnes t i ebe tog ing Ant 
w Cl pen V U Gent legt e e n - a u t o 
bus in V e i t i e k aan « R o e l a n d » 
te 9 uur 30 Prijs 60 fr Inschrij 
Mngen a Roe land », Korte Kruis 
s t iaat , Gent , tel 23 28 28 of Gu ido 
Dekeyzer , O u d e Houtlei b. Gent . 
tel 25 09 08 

Oudenaarde 
K A D E R V E R G A D E R I N G 

Al de bestuursleden der afdelin 
t,en zul len op 25 oktober e k sa
m e n m e t d e a i r raads leden, op 
e e n vergadering te O u d e n a a r d e uit 
genodigd w o r d e n Een parlements-
l.d zal aanwez ig zijn 

Scheldekant 
K O L P O R T A G E P L O E G 

Alle propagandisten van d e Volkf 
unieafdeluigeo uit d e S c h e l d e k a f 

W a a s l a n d , w o r d e n h i e r m e d e opge
roepen voor d e kolportage h e d e n 
zaterdag 19 en m o r g e n zondag 20 
oktober 

2^terdag : Ri ipe l inonde Steen-
doi-p Bi jeenkomst te Rujje lmonde 
m het cafe a D e Al end » o m 14 
uur ^0 

Zondag ; Tie lrode Elversele Bij
e e n k o m s t te Tie lrode in café 
1 Schuttershof » Antwerpse s teen 
w e g 68 te 9 uur 30 

D e ploeg k o l p o i t e e l d e op 6 okto
ber te B a / e l D e opkomst w a s met 
7o schi t terend m a a r toch w e i d e n 
191 n u m m e r s aan de m a n ge 
b i a c h t 

Sint Niklaas 
A M N E S T I E 

Oj) d insdag 22 okt heeft in de 
zaal « Mercator », Stat ionsstraat 
35, een voorl icht ingsavond plaats als 
aan loop tot de amnes t i ebetog ing te 
Antwerpen 

Spreker volksvert Maurits C o p 
p ie te i s Boodschappen n a m e n s 
V O S en de waas landse jeugd 
VI i|e d e e l n e m i n g in de kosten 

O p / a t e i d a g 26 okt wordt e e n 
amnest icautokarav aan ingericht 

S a m e n k o m s t o m 14 uur o p de 
Grote MTrkt Afhches ter beschik 
king op het sekretai-iaat, Albert 
A e n d e n b o o m , Kazernestraat 79, of 
bij Herman Ri inbaut . Kle ibeke 128 

St. Amandsberg - Oostakker 
B E L A N G R I J K E D A T A 

Zalei d ig 26 oktober o m 20 uur 
3de g i o o t afdehngsbal te Lourdes-
Oostakkei m het hotel d e Lourdes 

Zondag 27 oktober • grote a m 
nest ie betoging te A n t w e r p e n 

T e n sjroedigste inschrijven, voor 
dl ge /ament l i jke reis per autocar , 
bij al o n / e bestuui s l eden 

Terjoden 
V L A A M S E K R I N G 

Het 9ile S m t Maartensdansfeest 
heeft plaats op zaterdag 9 n o v e m b e r 
o m 21 uur m d e zaal « Klaroen », 
o i k e s t Actif c lub van Octaaf B o o n , 
zang . 1 V vedette Lily Castel 

K a a i f e n zijn reeds te b e k o m e n 
bij d e leden 

WEST-VLAANDEREN 

Assebroek 
Zitdagen m a a n d a g 21 en d ins 

d a g 22 okt van 20 tot 21 uui . ge
meenteraads l id R Reynaer t , ten 
huize . G e n L e m a n l a a n 2b 

Brugge 
A R ï R A A D 

Nt e e n ogenbl ik stilte ter nage-
dach enis van W i m Maes , m w i e 
velen een vriend e n al len e e n over
tuigd en eerlijk medestr i jder verlo 
i e | l adden , werd d e raadszitt ing 
«f*, % ad m e t het v e r w e l k o m e n van 
L i m t i R e c k e l b u s als n i e u w hd van 
d e raad voor d e afdel ing Sijsele 
Maurits S t e v e n s w e r d verkozen als 
n i euw verantwoordel i jke voor d e 
propaganda m het arr bestuur, ter 
vervanging van d e o n t s l a g n e m e n d e 
Gilbert B a u w e n s Het bestuur ziet 
er tans als volgt uit : Raf D e c l e i c q , 
voorzitter, Maurits Goethals , onder-
voorz , A r n o u d V a n h o u t e g h e m , se -
kre taus , Hendr ik Monteyne , pen
ningmeester , R a y m o n d Reynaer t , 
d ienstbetoon en Jef D eroose , orga-
nizatie 

B e n e v e n s tal van organizatorische 
zaken, w e r d e n d e sch ikkingen m e 
degedee ld voor d e amnes t i e -mani 
festatie te A n t w e r p e n o p 27 okt e n 
bi achten Guido V a n In en P i e t e r 
Leys ve i s lag uit over d e e k o n o m i -
s c h e p r o b l e m e n van ons gewes t , m 
zonderheid inzake d e htiidige s tand 
van zaken omtrent Zeebrugge 
A N T W E R P E N 27 O K T 

Uit Brugge w o r d e n toerauto's in 
gelegd m e t vertrek te 7 uur 30 aan 
de V i s m a i k t 

P n j s 75 fr voor vo lwassenen en 
50 fr voor d e jeugd tot 18 jaar 

Inschi i jven bij afd sekretaris R o 
ger Van d e Voorde , Wol lestraat 45, 
B i u g g e , of bij A m V a n h o u t e g h e m , 
arr sekretaris , Inva l i cdtn iaan 1, 
Heist , tel 52710 

Stort ing o p P R van laatstge 
n o e m d e nr 6007 78 

Diksmuide 
K O L P O R T A G E 

Morgen zondag 20 oktober p iopa-
gandatocht te E e r n e g e m 

Vei z a m e l e n o m 9 uui 30 aan Ie 
k e i k aldaai 

D e ko lporte ius uit het D i k s m u i d 
se verzame len o m 9 uui a a n het 
V l a a m s Huis 

Vo lgende kolportages : zaterdag 
9 n o v e m b e r : S lype en Letfinge en 
z o n d a g 17 n o v e m b e r : D i k s m u i d e 
A M N E S T I E B E T O G I N G 

D e Vlaamse vr ienden van de 
W e s t h o e k leggen op 27 oktober een 

iitobiis m Inschrijvingen bij Leo 
\ i e e s e , V l a a m s Huis , D i k s m u i d e 

P I IJS 110 fr Vertrek te D i k s m u i 
de 7 uur 30 

D e bus loopt over D i k s m u i d e , 
Koekelare , I c h t e g e m , A a i t i i j k e , 
Loppem, Antw 

'Ie noteren data : 
11 n o v e m b e r . V l a a m s Huis Diks 

mi i ide o m 15 uur JT irlijkse volks
vergadering, 14 n o v e m b e r • zaal 
Monty, Koeke lare o m 20 uur op
treden Miei Cools , 7 d e c e m b e r : 
v jaams huis, jaarlijks St Niklaas-
bal 

Knokke 
Zitdag gemeenteraads l id Raf D e -

c l e i cq , o p zondag 27 okt van 10 
tot 12 uur te h u i / e : Lippenslaan 
159 

Kortrijk 
V O O R D R A C H T O V E R E3 

Vrijdag 25 oktober o m 20 uur in 
« 1302 » • voordracht over « R e g i o 
nale p r o b l e m e n in verband m e t de 
aanleg van d e E3-autosne lweg », 
door A n t o o n Noe , d u e k t e u r bij d e 
i n t c i k o i n m u n a l e vereniging E3 
J A A R L I J K S B A L 

In / a a l Thierbrau , Brugses teen-
w e g , Huls te Zaterdag 26 oktober 

Toegangskaar ten : 50 fr 
A M N E S T I E 

E e n autocar vertrekt op zondag 
27 oktobei naar d e a m n e s t i e d a g te 
A n t w e r p e n T e 7 uur 15 o p d e 
Markt te Menen , te 7 uur 45 op het 
S c h o u w b u r g p l e i n te Koitrijk O p 
verzoek e v e n e e n s in antlere ge
m e e n t e n van het arrond i s sement 
Koi trijk 

D e e l n e m e r s p n j s : 80 fr D e auto 
car k o m t e v e n e e n s d e laatbhjvers 
op het Volksuniebal te Huls te op 
halen 

Kuurne 
S O C I A A L D I E N S T B E T O O N 

H e d e n doo i provincieraadsl id R o 
ger V a n d e w a t t j n e , 11 tot 11 uur 30, 
cafe « de Cu kei », Ha i e ibekestraat 
5, tel 72570. 

Menen 
K O L P O R T A G E 

In de 2000 jarige s tad kolporteren 
w e n i o i g e n zondag , a fsp iaak te Me
nen, aan he t stat ion, o m 9 uur e n 
te Werv ik a a n d e k e i k o m 9 uur 
15 

Alle dapperen o p p o s t ! 

D E B A T A V O N D 
D o n d e r d a g 31 okt o m 20 uur d e 

batavond m « Roy^l P a l a c e », on
der het m o t t o « N i e u w e strukturen 
voor e e n n i e u w Be lg ië » D e dee l 
n e m i n g is verzekerd van : H e r m a n 
d e Croo ( P V V ) , Albert V a n H o o -
n c k ( B S P ) , Luk Vansteenki s te 
(VU) e n J a n Verroken ( C V P ) G e 
spreksle ider . advokaat F i a n s van 
Biervl iet 
N A A R A N T W E R P E N 

D e autocar vertrekt op de markt 
zondag 27 oktober , te 7 uur I J P n j s 
80 fr Inschrijving m « D e B e i a a i d » , 
Kortrijksestr 3, tel 528 99 
B A L 

K o o p bij voorkeur u w toegangs
kaarten aan onze bestuurs leden of 
in he t lokaal , a ldus s teunt u de 
plaatselijke kas D e kaartenverkoop 
verloopt b u i t e n g e w o o n goed e n d e 
M e n e n a a i s zul len / e e r talrijk zijn 
Afspraak dus te Huls te , in het Thier 
Brauhof, h e d e n zaterd ig te 20 uur 

Nieuwpoort - Oostduinkerke 
J A A R L I J K S B A L 

H e d e n zaterdag o m 20 uur in 
« D e B e i a a r d » (markt) , RecoUet-
tenst iaat . Nieuwpoort , richt d e 
Vlaamse Vriendenkr ing haai jaat 
lijks bal in . Orkes t « I h e Rick-
sons » I n k o m 40 fr 

Oostende 
N I E U W E A F D E L I N G 

D e st icht ing m e t verk ie / ing van 
het e igen bestuur van d e afdel ing 
B r e d e n e zal plaats v inden o p 2 de

c e m b e r a s 
Lezers van « W i j », die nog g e e n 

lid zijn, k u n n e n zich h i e i v o o r m e l 
d e n bij Michel Pol le t , Noordzeestr , 
nr 29 
A R R O N D I S S E M E N T S R A A D 

Het aftlel ingsbestuui koos o n z e 
zesde afgevaardigde in de a r i o n d i s -
s e m e n t s i a a d 

Tussen de drie kand idaten kw. i in 
Gust D e b u s s c h e r e als e e i s t e uit d e 
bus en werd vei kozen 
N I E U W P O O R T S E S T E E N W E G 

D e schandal ige belast ing w a a r -
iTiee het s tadsbes tuur d e i n w o n e i s 
van deze straat bedenkt voor d e 
betal ing van d e riolering, wekt a l 
g e m e n e ergernis O n z e afdel ing 
staat vol ledig achter d e b e v o l k i n g 
inzake d e wi l lekeurige verde l ing 
van de lasten en zal d e z e zaak b e 
slist zo met laten 

Roeseiare 
A M N E S T I E B E T O G I N G 

D e autobus ver t i ekt o m 7 u u r 
aan « D r a n k h u i s B l a u w v o e t ». 
Prijs 95 fr 

Inschrijv m g e n uiterlijk t egen zon
d a g 20 oktober a s o p v o l g e n d e 
p laatsen : D r a n k h u i s B l a u w v o e t , 
Stat ionsple in 22, Roese iare , te l . 
217 78, V a n n a c k e r Gerard, B i u g * 
g e s t e e n w e g 104, Roese iare ; V a n d e n 
b u n d e r Hubert , Hof van 't H e n n e 
ken 12, Roese iare , tel 239 88, P C R 
92 86 23 e n P y n k e t Gaston , A n g o 
Angi lhsstraat 42, R u m b e k e , P C R . , 
6921 04 
K O L P O R T A G E 

M o i g e n zondag 20 okt ko lportage 
m e t « W i j » te O e k e n e e n R o U e g e m 
Kape l l e V e r z a m e l i n g o m 8 uui 30 
m d e « B l a u w v o e t » 
L E D E N W E R V I N G 

O n s streefgetal voor dit jaar is 
n o g 50 n i e u w e l eden te w e r v e n 

Di t IS gemakkel i jk te v e r w e z e n i 
Iilken in Roese iare , H o o g l e d e , Gi ts , 
S t a d e n e n R u m b e k e 

Sijsele 
Zitdag volksvert P Levs op vrij

d a g 25 okt van 20 tot 21 uur, in 
café R o m e , D o r p 93 

Sint-Michiles 
Zitdag gemeenteraads l id Jan Fra l -

pont, I e>selestraat 104, ten huize , 
op d o n d e r d a g 24 okt v a n 19 tot 20 
uur 

Sint-Andrles 
Zitdag vo lksvertegenwoordiger P 

Levs , M a m t o b a l a a n 3 , t e n huize, o p 
Mijdag 25 okt van 14 tot 16 uur 

Sint-Kruis 
Zitdag volksvert P Levs op vrij

d a g 25 okt . van 19 tot 19 uur 45, 
ten huize van O m e i D o m b r e c h t i 
E n g e l e n d a l e w e g 89 

Stene 
K A D E R S C H O L I N G 

O p 15 n o v e m b e r eerste les in d e 
ze cyk lus : Ber t Ruysschaer t / a l 
h a n d e l e n over d e gesch ieden i s \ a * 
d e V l a a m s e B e w e g i n g Lokaal café 
« Spor twere ld », Oogststraat ( H o 
ge B a n i e r ) Iedereen w e l k o m 

MEDEGEDEELD 
G R A F M O N U M E N T 

C Y R I E L R O U S E E U 
0]> 30 augus tus overleed d e be

k e n d e e n oflerv aardigde vriend v a n 
dl B o r m s Cyriel R o u s s e e u Ten
e inde d e onkos ten van beg ia fen i s , 
grafvergunnmg e n e e n e e n v o u d i g 
m o n u m e n t te k u n n e n beta len , w e i d 
door e e n koni i tee bes lo ten e e n b e -
l o e p te d o e n o p versche idene voor
a a n s t a a n d e n uit het Vlaamse l a n d . 

l o t het k o m i t e e v a n aanbeve l ing 
tl a d e n reeds o m toe J Van O v e r -
straeten, W D e Meyer , W H e r 
m a n s , A Verbruggen , m e v r w e d . 
L Dosfel , A D e m e d t s 

Bijdrage t e s torten oji P R 4394 38 
van O D e Graeve , D e u z e l d l a a n 
183, S c h o t e n 

V I E R I N G 
B E N O I T C E U P P E N S 

D o o r het tragische overlijden v a n 
W i i n Maes w e r d d e v i e i i n g van h e t 
60 jarig huwel i jksjubUeum van B e -
noit C e u p p e n s uitgesteld 

D e z e v i ermg v a n d e o u d e ti ou 
w e C e u p p e n s , zal tans plaats v in
d e n o p zaterdag 26 oktober 1968 
m e t te 10 uur H Mis m e t kanse l -
l e d e bi] d e paters D o m i n i k a n e n , 
Provinciestraat , A n t w e r p e n 

D a a r n a ontvangst D e V U -har
m o n i e zal d e feestel ingen naai hui» 
bege le iden . 

N I E U W E Z I T D A G E N 
P . L E Y S 

Zede lgem, café R e m b i a n d t , Tor-
houtses teenweg , 3de vrijdag van 19 
tot 19 uur 45 

Sijsele . cafe R o m e , Dorp 93, d e 
4de vrijda van 20 tot 21 uur 

Zitdag provincieraadsl id Guido 
Van In, o p zaterdag 26 okt v a n 11 
tot 12 UUI m het c Breidelhof », S u 
v e e s t i a a t 2, Brugge . 
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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 AF ! 
STERK - DEGELIJK - VOORNAAM 

Goede geluids- en warmteïzolatie, ingerichte keuken en badka* 

mer, Ie keus vloeren in alle plaaten. 

WERKELIJK. . . 
SLEUTEL OP DE DEUR 

Vanaf 850.000 F 

m It 

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. 

LEUVEN 
Brusselsestr. 33 

fel. 016/337.35 
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BRASSER ZIET DE PIJPLEIDING 
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TOMATENSOEP 
Als je op Walcheren moet zijn 

vanuit Zeeuws-Vlaanderen, neem 
je best de boot Terneuzen-Hoede-
kenskerke. Het is een échte boot, 
geen vierkante bak voor tweehori-
derd wagens zoals in Breskens of 
Kruiningen. Hij doet bijna een uur 
over het trajekt en dat laat je toe, 
ruimschoots te genieten van de on
vergelijkbare Westerschelde. En 
(klein détail maar prettig toegift-
je) . voor 50 cent kan je er een 
heerlijke kop tomatensoep-met
balletjes krijgen, lekker warm op 
het frisse dek tijdens de vaart. 

Enkele dagen geleden kwam ik 
met de laatste boot terug uit Hoe-
dekenskerke. Naast mij op het dek 
zat een ouwe vent die, naar hij me 
in de eerste anderhalve minuut 
verteld had, zopas een volkswa
gentje had gekocht en daarmee nu 
de hele familie afreed. Kivestie 
van het blije weerzien na jaren en 
ook wel een beetje om het wagen
tje te laten keuren. 

« Ik ga je mijn neef voorstel
len », zegde hij. en tegen een voor-
bijstappende matroos : « jo, wil je 
de purser eens bovensturen ». 

« Ja. ja. de jongen van mijn 
broer-zaliger is purser aan boord. 
Vlotte kerel . heb hem in jaren 
niet meer gezien. Ik zeg altijd 
-naar echt bloed verloochent zich 
niet En Kees is van de goede 
stam je ziet maar weer, dat het 
zilte nat ons Hollanders in het 
bloed zit. Heeft die Kees lekker 
een pracht van een baantje hier op 
de ouwe Prins Hendrik. Daar heb 

je hem dan ; mag ik even voorstel
len... ? ». 

Kees bleek een sproeterige ji>Ti-
geman van vooraan in de twintig 
te zijn. De begroeting bespaar ik 
u : oom en neef wisselden een aan
tal sinds jaren opgestapelde fami
lie-informaties uit, gingen een tijd
lang over op herinneringen van 
vroeger en besloten hun babbeltje 
toen Kees had laten opmerken 
« datie aan zijn dienst toe was ». 

« Kees, breng jij dan maar een 
lekkere warme kop soep voor je 
ouwe oom en voor die meneer 
daar ». Die meneer daar was ik, 
en ik zag geen enkele reden om het 
vriendelijk aanbod af te slaan. Vijf 
minuten later kwam Kees de brug 
opgewandeld met de twee koppen 
soep. 

Ome Jaap — zo heette hij, had 
ik inmiddels gehoord — schoof be
haaglijk aan tafel en begon z'n 
hete soep op te roeren. « Nou jo », 
wendde hij zich tot Kees, « aan 
balletjes zal je je wel niet arm ge
ven. Ik tel er drie ». Kees mom
pelde verlegen terug : « Voor
schrift van de maatschappij, oom. 
Drie balletjes per kop. Anders 
gaat de boel op de fles. zeggen 
ze ». 

« Waat ! Je durft het aan, je 
achter de maatschappij te ver
schuilen en je ouwe oom te behan
delen als een schooier ! De soep 
ruikt trouwens óók niet lekker. 
Dozenspul, zonder enige twijfel. 
Komaan jo, je had er best een 
paar balletjes meer kunnen in

goten... ». 
« Ach wat, het voorschrift. Is 

de maatschappij er voor ons of 
zijn wij er voor de maatschappij. 
Je vader zou zich dood schamen, 
moestie nog leven. En oom Piet, 
asik aan oom Piet denk... ». 

Ome Jaap wond zich kennelijk 
op : « « Weet je wat je oom Piet 
deed asie geen balletjes genoeg in 
de soep vond ? Moet je maar es 
vragen aan de knapen die met hem 
op de Zeven Provincies zaten : ze 
kielhaalden gewoon de gozers die 
balletjes achterover drukten. Mui
ten deden ze ». En met een breed 
gebaar naar mij : « Dat is nou de 
beroemde jeugd van vandaag, die 
gewoonweg zeikt op het erfdeel 
der vaderen. Wij maar muiten op
dat die bleke stront 'n betere toe
komst zou hebbe. En waar zijn we 
an toe ? Drie balletjes, zegt me
neer ; van het vierde gaat zijn 
maatschappij de fles op ». 

Hij was rechtgekomen en wees 
met een dreigende vinger naar de 
terugwijkende Kees : « Een ver
domde kapitalist, dan ben je jo. 
Moest je vader zaliger nog leven, 
hij zou zich gewoon kapot scha
men. Drie balletjes : en dat durf 
je in naam van het kapitaal zeg
gen tegen je ouwe oom die in 1924 
de staking bij Smit is begonnen. 
Generaties lang heeft je ome Jaap 
en je vader en je ome Piet niks 
anders gedaan dan maar rood 
stemmen, S.D.A.P. of niks. Wil me
neer aan z'n oom eens vertellen 
waarom hij snipperdagen krijgt en 
duwgeld en ziekengeld en een pe-
sjoen ? Dat hebbie alleen aan mij 
te danken, en aan de rooie rakkers, 
snotterd die je bent. En is meneer 

me dankbaar. Niks daarvan : drie 
balletjes zegtie. Verrek asik jou 
balletjes nog vreet. Verrek asik 
nog aan die smerige soep van jou 
raak ». 

« Nou oom, dan ga ik maar », 
kwam het moeizaam over Kees' 
lippen ; « dit was dan één gulden ». 

Ome Jaam deed een stap voor
uit. « Heb ik goed gehoord dat je 
je oom een gulden wil aflazeren 
voor soep die hij niet eens genoten 
heeft ? Ben jij de jongen die nog 
op me knie hep gezeten ? Durf jij 
verrekte snotneus het aan, een 
ouwe klassestrijder een rekening 
aan te smeren voor rooie snert met 
drie balletjes rottig klierevlees ? ». 
Hij danste nu van opwinding : 
« Naar Hare Majesteit schrijf ik. 
Een petitie stuur ik naar Soesdijk. 
En as die verrekte moer toelaat dat 
een ouwe man bestolen wordt 
door een rotmaatschappij, nou dan 
voor me part de republiek. Maar 
zo kom je met ie oom niet klaar, 
rotzak ». 

En met een rezoluut gebaar : 
« Weet je wat ik ga doen, snotaap? 
Me eigen broodjes ga ik vreten en 
die soep kan je wat mij aangaat 
aan je konijnen voeren. Dezelfde 
onbeschaamde smeerlap istie as ze 
vader. Die is óók verrekt van gie
righeid ». 

Ome Jaap zette zich neer en 
haalde uitdagend twee broodjes uit 
een papieren zak. En met een blik 
naar mij besloot hij triomfante
lijk : « Je mag er gerust eentje 
hebben, meneer. Dan weet die 
snotaap meteen, dat we het zonder 
zijn soep ook nog wel harden tot 
morgen ». 

Idt. 


