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GENK 
Zwartberg, Allegheny-Longdoz, Ford : drie genk-

se bedrijven. Bij de belangrijkste sociale konflik-
ten der jongste jaren in Vlaanderen, stond steeds 
weer de naam Genk centraal. Het is alsof in deze 
« boom-town » van een te late en onvolledige indu
striële revolutie het kristallizatiepunt ligt van 
Vlaanderens noden en verlangens, wat te Genk 
gebeurde en gebeurt heeft veel meer dan alleen 
maar lokale betekenis; het is als het ware de 
samenballing op een kleine ruimte van de hele 
brede sociale en ekonomische problematiek in het 
Vlaanderen tussen gisteren en morgen. 

Zwartberg en Allegheny-Longdoz : de strijd om 
de arbeidsplaats, het naakte bestaan, het brood 
zelve. Ford : de strijd in een tweede faze, om wat 
de oostvlaamse arbeiders zo tekenend «de bijval» 
noemen, de boter en het belegsel op het brood. 
Het merkwaardige van de genkse situatie is, dat 
vandaag de eerste en de tweede faze uitgevochten 
worden in fabrieken die praktisch naast mekaar 
liggen. Zo snel evolueren de dingen tans ook in 
Vlaanderen, dat gelijktijdig gebeurt wat elders in 
de tijd gescheiden lag. 

En opdat er van meet af aan duidelijkheid zou 
wezen : wij staan aan de zijde én van de arbeiders 
in Allegheny-Longdoz én van de arbeiders in Ford. 

Wat de mannen van Allegheny-Longdoz vragen, 
is gewoonweg de eis die in de politieke arena het 
eerst door de Volksunie gesteld en gepropageerd 
werd : werk in eigen streek. Wat de arbeiders van 
Ford vragen, is slechts de logische konsekwentie 
daarvan — een konsekwentie waaraan geen enkele 
Vlaams-nationalist zich kan onttrekken. Want 
« werk in eigen streek » kan en mag toch niets 
anders betekenen dan « even vast werk en even 
goedbetaald werk dan elders». We kunnen de 
rekening voor een soort ideologisch vlaams autar-
kisme toch niet aan de arbeiders prezenteren : als 
wij hen willen thuishouden van de pendel naar 
Luik of naar Brussel of binnenin Vlaanderen, dan 
is het omdat wij wensen dat zij in menselijke 
voorwaarden — want pendel is onmenselijk — 
evenveel zouden verdienen dan wat zij elders 
krijgen. 

Wij zijn vrij ongevoelig voor de argumenten van 
de direktie. We zijn er vrij ongevoelig voor op his
torische gronden. De sociale strijd heeft dezelfde 
argumenten meer dan een eeuw lang weten 
gebruiken maar ook weten ontkracht worden door 
de feiten zelve. ledere looneis, iedere strijd voor 
lotsverbetering is er steeds mee gekonfronteerd 
geworden : men zou de kip met gouden eieren 
slachten, de hele ekonomie zou ineenstorten, de 
eerste slachtoffers van hun «overdreven appetijt» 
zouden de arbeiders zélf zijn en patati en patata. 
Vandaag zitten we, na al die sombere voorspel
lingen en afdreigingen, middenin een welvaart-
Staat! 

We zijn ook op aktuele gronden vrij ongevoelig 
voor de argumenten tegen de genkse stakers. We 

hebben een onoverwinnelijke afkeer van sociale 
chantage. En welke andere naam kan men geven 
aan de simplistische redenering die er op nage-
houden wordt : « we zijn naar Limburg gekomen 
omdat de arbeidskracht er goedkoop was; als de 
arbeiderskracht er even duur wordt dan elders, 
kunnen we net zo goed naar elders trekken». 
Indien we ons zouden neerleggen bij een derge
lijke chantage, dan zou het betekenen dat we ons 
gewoonweg neerleggen bij een der ergerlijkste 
vormen van kolonizatie. 

De chantage berust trouwens op een drogreden. 
In heel West-Europa zijn de streken met hoge 
lonen meteen ook de streken die het snelst en het 
meest nieuwe bedrijven aantrekken. De faktor 
loon is bij de keuze van vestiging slechts één fak
tor; de talloze andere faktoren zijn belangrijker. 
Als men ons vandaag komt zeggen dat men ons 
alleen maar graag ziet omwille van het laag loon
peil, dan vertelt men een leugen en een op de 
koop toe vernederende leugen : men wil gewoon
weg alleen maar extra-winst maken op de gevol
gen van onze achterstand en achterstelling. 

De circulus vitiosus moét doorbroken worden, 
ook in Limburg. Dat hij kan doorbroken worden, 
vergt niet eens een bewijs. Want in Allegheny-
Longdoz vechten- de arbeiders voor het behoud 
van werkplaatsen, die dreigen overgeheveld te 
worden naar de streek van hoge lonen bij uitstek, 
naar Luik. Anders dan de Walen eisen wij niet dat 
een ekonomische nonsenspolitiek zou gevolgd 
worden. Er hoeven in de vlaamse mijnen al even
min tientallen miljarden verloren gegooid te wor
den als in de waalse. Wi] vragen geen miljarden
investeringen in niet-rendabele en toekomstloze 
bedrijfstakken. Wij vragen alleen dat de achter
gebleven streken in Vlaanderen eindelijk ook eens 
de kans en de hulp zouden krijgen om op dreef 
te geraken. 

We geloven in Limburg en we geloven in Vlaan
deren. We hebben hndere troeven dan onze (voor
lopig nog) lagere lonen; we hebben onze ligging, 
onze werkkracht die ongeëvenaard is in dit land, 
onze mentaliteit die een waarborg is voor een rus
tig sociaal en politiek klimaat. 

We staan dus achter de arbeiders, maar kunnen 
een gevoel van wrevel tegenover de sindikaten 
niet onderdrukken. In het konflikt rond Ford 
stellen wij de zeer krachtdadige aktie van de 
kleur sindikaten vast, die kulmineerde in de ver
klaring van August Cool « dat de weerstandskas 
sterk genoeg is om het tegen Ford-Keulen op te 
nemen ». Des te beter f En des te erger dat de 
sindikaten hun grote middelen niet vroeger heb
ben gebruikt, gedurende de tientallen jaren dat 
Limburg kolonizatiegebied was, gedurende de 
strijd rond Zwartberg. In Limburg heeft zich de 
sociale refleks en de sociale weerstand moeten 
organizeren buiten en vaak tegen de sindikaten in. 
Hoe essentieel ook het eisenprogramma van de 
Ford-arbeiders is : er waren ogenblikken dat de 
sindikaten voor essentiëler dingen hadden kunnen 
en moeten strijden. Hun verraad op die beslissen
de ogenblikken is één van de faktoren die Limburg 
jarenlang tot een gewillig chantage-objekt hebben 
gemaakt. 

Voor de volknationalist zijn de dingen één en 
ondeelbaar. De eis van ontplooiing en zelfstandig-
heid is een volledige eis : op het politieke en kul-
turele, maar ook op het sociale en ekonomische 
vlak. 

In die zin is de strijd te Genk een schakel Ut 
onze ontvoogdingsstrijd. 

Toen in 1941 een eerste groep vrijwif-

ligers van het « Vlaams Legioen » vanuit 

Brussel naar Rusland vertrok', 

waren op de afscheidsplechtigheid ook de heren 

Victor Leemans en Jos Custers aanwezig. 

Met hun moreel gezag dekten ze op die 

wijze de beslissende en onherroe-

roepelijke stap van honderden vlaamse studenten, 

jonge arbeiders en boerenzonen. 

Hoevelen zijn er in de paar jaar nadien nog 

vertrokken, op gezag onder meer van de 

plechtige aanwezigheid van Leemans en Cus

ters die zomerdag van 1941 te Brussel ? 

Zevenduizend zijn er gesneuveld 

- • zij hebben geen amnestie meer nodig De 

overigen zijn door de wanmolen 

der repressie gegaan en de overgrote 

meerderheid van hen zat nog in de gevangenis, 

toen zij vernamen dat Leemans en 

Custers ongescholden burgers waren, fat

soenlijke lui die welkom waren 

in de grootste partij van het land. 

Zij hebben het klaargespeeld, het verleden 

te doen vergeven. Zoals een Spaak het klaarspeel

de, te doen vergeven dat hij in 1940 

kandidaat was voor een kollaborateursre-

gering. Zoals honderden achtens

waardige vaderlandslievende zakenlui het klaar

speelden, te doen vergeven dat zij in een 

hongerland de welvarende ekonomische 

kollaborateurs zijn geweest. 

Niemand denkt er aan hen vandaag nog het 

proces te maken .Een kwarteeuw later is 

de allerlaatste mens met een 

greintje fatsoen tot de overtuiging gerijpt dat het 

zinloon en zinneloos is, uit de oorlog en 

na-oorlog een andere les te trekken 

dan die van menselijkheid. Vergeten is vaak' 

onmogelijk; vergeven is het nooit. 

Het blijft echter een schreeuwend onrecht 

dat vergeven wordt aan de machtigen, terwijl 

men weigert te vergeven aan de kleine man, de 

politieke idealist, degene die zicfi 

opsloot In zijn eenzame trots. 

De zevenduizend die in Rusland liggen zullen 

er morgen niet zijn. Leemans, Custers en 

de andere Spaken zullen er niet zijn. 

Wij wei i 
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GALGENHUMOR 

Hartelijk proficiat om de 
dringende oproep in uw num
mer van 5 okt. jl. om deel te 
nemen aan de amnestiebeto
ging De titels vielen onmiddel
lijk op. Bijzonder de dubbele 
bladzijde voorlichting voor de 
jongeren die van heel die aan
gelegenheid weinig afweten, is 
interessant. En de foto's over 
de eerste amnestiebetoging te 
Lier, door de V.U. georgam-
zeerd, tonen aan hoezeer het 
ontstaan van de V.U. en het 
amnestieprobleem samen gaan. 
Als U er in uw volgend num
mer nog meer de nadruk kon op 
leggen dat de nieuwe betogin
gen voor amnestie geen bedel-
betogingen mogen worden, 
maar wel een rechtmatige eis 
van het vlaamse volk, en een 
aanklacht tegen de belgische 
staat om zijn gruwehjke mis
daden van vlak na de oorlog die 
nog steeds geen einde namen. 
P S. : Is galgenhumor in «WIJ» 
op zijn plaats ? Of wordt die 
geweerd ? Ik ben benieuwd. 

W.V., Leuven. 

TWEEDE TAAL 
Enkele weken geleden rakel

de ik het onderwerp « tweede 
taal » in het lager onderwijs 
op. Het is verheugend dat hier
op reakties loskwamen, zelfs al 
zijn ze niet steeds pozitief. 

Zo zou ik aan R.B. uit Leae-
berg kunnen zeggen dat het 
weinig zin heeft te redetwisten 
over ieders persoonlijke inzet of 
de doeltreffendheid daarvan. 

In een bepaalde school heeft 
men de gebruikelijke 4 lesuren 
naschools onderricht in tweede 
taal teruggebracht op de (hoe 
men het ook draaie of kere) 3 
wettelijk toegestane, na mijn 
gesprek met het schoolhoofd (ik 
zeg niet tengevolge daarvan) . 
"Verder kon ik niet, juist omwil
le van dat wettelijk geoorloof
de. We moeten vechten met de 
wapens die we hebben, maar 
het is niet mijn fout en even
min die van de Volksunie dat 
het botte wapens zijn die wij 
ter beschikking hebben. Bij die 
botte wapens kan men trouwens 
de ganse taalwetgeving rang-
epy* ikkpn 

Wat betreft de (in officiële 
terminologie) « fakultatieve » 
leergang vanaf het vijfde leer
jaar : hier hebben de ouders 
geen keuze meer, vermits elk 
kind verplicht is deze lessen te 

volgen zodra de school beslist 
heeft de « fakultatieve » leer
gang in te richten. 

A.M.D. uit Roeselare moet 
ook van de schoolpaktkommis-
sie niet veel verwachten inzake 
bestrijding van ongezonde kon-
kurrentie in deze materie. De 
heren die het daar voor het zeg
gen hebben, laten gewoon be
gaan om politieke redenen. Al 
wat m hun ogen de zgn. twee
taligheid in Vlaanderen ook 
maar een halve stap vooruit 
kan helpen is voor hen heilig ! 

De « fakultatieve » leergang 
van het programma doen 
schrappen ware inderdaad veel 
beter. Maar hoe ? Is daar een 
wijziging van de taalwet voor 
nodig ? En men spreekt al over 
3-bis ! 

H.R., Mortsel. 

WIM MAES 

Bij en na het lezen van de be-
grafenisplechtigheid van de 
Wim vallen zeker grote tekort
komingen op te merken. 

Dr. Goemans betuigde innig 
medevoelen met mevrouw Maes 
en beloofde steun. 

Hier past het de vrouw, de 
echtgenote, de moeder hulde te 
brengen voor de offers die zij 
gebracht heeft gehuwd te zijn 
geweest met een man die onon
derbroken offerde, onbaatzuch
tig, tot alles bereid en tot het 
einde ; die haar groot aandeel 
heeft gedragen in het steunen 
van haar echtgenoot in alle om
standigheden. Die waarschijn
lijk van haar kinderen heeft 
moeten horen zoals in het boek 
« De Handelsreiziger » : « heb
ben wij een vader ! ». 

Verder wordt tweemaal aan
gehaald dat de Wim « niet bui
tengewoon geleerd was ». 

Moeten we dat « buitenge
woon geleerd » vaststellen bij 
onze hiper-geleerde politiekers 
waarvan we het gezapzever op 
elke meeting moeten aanhoren 
en dat hetzelfde is en blijft als 
Borms reeds in 1916 in de zaal 
« El-Bardo » heeft uiteengezet 
ïn dat tenslotte neerkomt op het 
beheer van eigen middelen ? 

A.D., Merksem. 

TWEEDE TAAL 

De franstalige Zwitser prof. 
Izhac Epstein, een taalpsicho-
loog, schreef een boek, getiteld 
« la pensee et la polyglossie ». 

Hieronder worden enkele 
kerngedachten uit dat boek ge-

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wanh... 
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citeerd omdat de strekking er
van geheel overeenstemt met 
de gedachten uit het artikel 
over de tweede taai-les van de 
hand van senator Van Haegen-
doren (« WIJ », aug.). 

« Het denken, exkluzief attri
buut van de mens, kan alleen 
maar gestalte krijgen in de 
moedertaal ». 

« Het grootste gevaar voor de 
verzwakking van het wonder
baar instrument, de moedertaal, 
komt van de expressieve studie 
van vreemde talen ». 

« Lees in verschillende talen, 
maar spreek er slechts één ». 

« Het valt mij zwaar achting 
op te brengen voor het heer
schap dat het woord eikeblad 
in vijf talen kan vertalen, maar 
het in feite niet kan onderschei
den van een beukeblad. De tijd 
gebruikt om het goed aanleren 
van een vreemde taal, zou veel
al beter besteed worden aan het 
verwerven van nieuwe ideeën 
op gelijk welk gebied, of het 
uitdiepen van vroeger verwor
ven kennis ». 

«De geest komt meer tot ont
wikkeling, verri jkt zich meer 
door een nieuw inzicht, dan 
door het memorizeren van 
vreemde woorden ». 

« De menging van talen be
derft de moedertaal en hindei't 
het nauwelijks ontloken ge-
dachtenleven ». 

« De expressieve talenstudie 
is niet alleen tijdverlies. Zij 
hindert ook de moedertaal en 
werkt nadelig op het menselijk 
denken ». 

« Een vertaler moet zich in 
de regel beperken tot vertalin
gen in zijn eigen taal, omdat 
andere vertalingen nooit van 
dezelfde kwaliteit k u n n e n 
zijn » . 

« Spreken en schrijven in een 
vreemde taal is tijpen op een 
klavier « querty » als men 
« azerty » gewoon is » 

« Eéntaligheid in woord en 
geschrift bevordert het gedach-
tenleven en de snelheid, exakt-
heid en keurigheid in de uit
drukking ; de taal wint aan 
vloeiendheid, aan diepte, aan 
beeldende kracht ». 

Het standpunt, ingenomen 
door senator Van Haegendoren 
strookt volledig met die kern
gedachten van de franstalige 
professor. Het verdient dan ook 
onze volle aandacht, maar voor
al onze persoonlijke inzet, 

R.B., Ledeberg. 

TWEEDE TAAL 

Ik kreeg verleden week mijn 
« WIJ » in de bus gegooid en 
heb me weer eens geërgerd aan 
de wereldvreemde polemiek die 
gevoerd wordt rond het tema 
« naschoolse franse lessen ». Ik 
heb de indruk dat de lezers die 
de franse lessen volledig ver
werpen ofwel, zoals hierboven 
reeds aangeduid, volkomen we
reldvreemd zijn ofwel, in het 
eentalig nederlands landsge
deelte in staatsdienst zijn en 
zich dus volkomen achter die 
eentaligheid kunnen verschui
len. 

ledere lezer van « WIJ » die 
zoals ik in de privésektor werk
zaam is zal met mij getuigen : 
men mag 20-talig zijn, maar als 
ge geen frans kunt praten komt 
ge er niet. Dit komt natuurli jk 

door de oude kapitalistische 
strukturen, die nog steeds toe
laten dat eentalig fransspre-
kenden in Vlaanderen niet al
leen werkgelegenheid maar ge
woonlijk daarbij nog de bevels-
posten krijgen. Terwijl de boer-
kens van de plaats tweetalig 
moeten zijn opdat enerzijds de 
firma zou kunnen blijven ver
kopen en naar binnen om hun 
meesters te kunnen gehoorza
men. 

De enige manier om aan deze 
toestanden een eind te maken, 
is volgens mij : de firma's die 
hun zetel in vlaams België 
hebben, verplichten alle offi
ciële stukken in het Nederlands 
in het staatsblad te laten ver
schijnen ; ook in de privések
tor, zoals in de openbare, de te
werkstelling beperken van per
sonen die geen nederlandstalige 
scholen bezochten of ze onder
hevig maken aan een taaleksa-
men. 

W.M., Deurne. 

AMN'ESTIE 

JVIen gaat weer over amnestie 
spreken. Goed ! Maar ook de 
anderen staan paraat en men 
zou waarlijk zeggen dat die 
zaak Van Doren juist nu opge-
dolven werd om er weer een 
flinke anti-amnestiehetze van 
te maken. 

Lees maar « Le Soir ». Of, wil 
men, door namen te noemen, 
enkel de aangeduide personen 
de daver op het lijf jagen ? 
't En zal niet lukken. 

A.G.V., Koekelberg. 

De redaktxe 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 ge
voerd 

von de redaktie 

ürussel, «î  oktober 1968» 
Betr» i abonnementenslag. 

Helaas Ja i wéér over de abonnementensLsLg. Het 
Is er ook de periode voor - over enkele dagen 
moet hij Ingezet worden. Laten we zeggen op 1 
november om - met de gebniikelijke en onvermij
delijke vertraging ~ op 10 november volop bezig 
te zijn. In de weken en de maanden die daarop 
volgen - tot vranneer de lente van 1969 haar eer
ste schuchtere aanloop neemt - moet het belang
rijkste woord iî t ons aller vokabularium "abon
nementenslag" heten. 
Het k4n nu eenmaal niet anders. Een kranten- of 
tljdschriftenuitgever-met-kommereièle-bedoelin-
gen zou eventueel kunnen zeggen (maar het is 
uiterst twijfelachtig dat hij het doet) t nou, 
ik verdien genoeg en de anderen moeten ook nog 
wat hpbben ; de oplage blijft zoals ze is. 
Wij zijn onverzadigbaar ! Omdat het ons niet te 
doen is om geld - het is ons te doen om mensen. 
Mensen die we week na we«k kunnen bereiken met 
onze Ideëen, onze overtuiging en onze werking. 
Mensen die via het blad - en alléén vla het 
blad - kunnen gewonnen worden voor doelbewuste, 
voortgezette, doelgerichte vlaams-nationale ak-
tie. 
We pakken dit jaar uit met een heel nieuwe voni 
van abonnementenslag : hij zal in de eerste 
plaats van onszelf een verhoogde inspanning zo
wel financieel als organlzatorisch vragen. Die 
verhoogde inspanning leggen we graag naast de 
uwe i ze zijn beide onontbeerlijk om naar het 
prachtig rpzultaat te ?aan dat ons voor ogen 
zweeft. 

^ ~ 
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> KADERWET ONONTBEERLIJK 

poespas in 
hoger teohnish 
onderwijs 

(maurits coppieters) De « revolte 
van oktober» is losgebroken, niet aan 
de universiteiten, maar w êl en hevig 
aan de bijzondere scholen voor techni
sche ingenieurs. Waarom ? 

De studies en de sanktionering van de 
titel van technisch ingenieur steunen 
nog steeds op een voorlopig regerings-
besluit van... 1933. 

De toen voorziene wet kwam er nooit! 
Inmiddels werden de duizenden bel-

gische technische ingenieurs, tengevol
ge van nalatigheid en schoolkonkur-
rentie, binnen de Europese Gemeen
schap gedeklassificeerd als hogere tech
nici, dus niet in de kategorieën van 
ingenieurs. 

Het waren weer eens de zogeheten 
« negatieve ekstremisten » die onophou
delijk en tijdig waarschuwden : sinds 
1966 heb ik in de kamer het nijpend 
probleem der technische ingenieurs op 
de tribune gebracht. 

Want de regering kan niet verrast 
ziin. Sinds vijf jaar wordt er gekonfe-
reerd en gestudeerd en geadvizeerd. De 
Hoge Raad voor het Technisch Onder
wijs en een bijzondere Advieskommis
sie hebben reeds mening rapport gele
zen en opgesteld. De beroepverenigin
gen van Technische Ingenieurs slaan 
sinds geruime tijd alarm. Hun aktie 
kende een revolterend hoogtepunt op 
het kongres van de N(ationale) U(nie) 
van T(echnische) I(ngenieurs) in de 
Magdalenazaal te Brussel op 11 maart 
1967. Daar werd harde en dreigende 
taal gesproken... en enkele politici — 
waaronder schrijver dezes — luisterden 
aandachtig. Het Kongres werd ongetwij
feld gemanoeuvreerd door de P.V.V. : 
bij het slot werd (voorbarig) een toe
komstig wetsvoorstel Hougardy toege
juicht... 

Het wetsvoorstel kwam en werd on
bruikbaar bevonden, omdat senator 
Hougardy zich kritiekloos fundamen

teel verkeerde opties tot de zijne had 
gemaakt. 

Sommige oude en befaamde techni
sche ingenieursscholen hadden de werk
geversmilieus en de N.T.U.I. op een uit
zichtloos pad gebracht : uit de meer 
dan 50 bestaande scholen zouden er 
enkele moeten worden uitgepikt en ver
heven tot een hoger niveau (A5) en zij 
zouden dan ook een hoger diploma uit
reiken en een nieuwe titel in het leven 
roepen : de industrie-ingenieur. 

De politieke «wolfijzers en schietge-
weren» liggen hier zelfs niet verbor
gen ! Welke regering zal ooit tussen de 
53 bestaande scholen een diskriminatie 
durven doorvoeren ? Op welke gronden 
zou de éne school boven een andere 
worden verheven ? En waarom de kit-
telorigheid van de burgerlijke inge
nieurs en de balorigheid van vele werk
gevers nog aanvuren door het invoeren 
van een volstrekt onnuttige en onge
wenste nieuwe ingenieursgraad ? 

Alleen het V(laams) V(erbond) van 
T(echnische) I(ngenieurs) heeft steeds 
realistische en gezonde standpunten 
verdedigd en bekend gemaakt. 

In al de voorstellen ontbraken tot op 
heden gezonde normen waarop de her
vorming en de herstrukturering van 
het hoger technisch onderwijs moet 
steunen. Er kan tussen de 53 scholen 
niet gekozen worden. Er zal alleen her
groepering in 10 a 15 technische hoge
scholen moeten worden verwezenlijkt. 
Hiertoe zal politieke moed nodig zijn 
en afwezigheid van schoolstrijdmentali
teit. 

Om aan de europese normen voor een 
«ingenieurstitel» te beantwoorden, 
moet aan twee eisen worden voldaan. 
Ten eerste, de studies moeten 4 jaar du
ren (tans volgen nog vele technische 
ingenieursscholen een driejarige ci-
klus). En ten tweede, de toelatingsvoor
waarden moeten evenwaardig zijn aan 
de toelatingsvoorwaarden tot de uni
versitaire politechnische fakulteiten. 

Een beperkte — maar dringende — 
wet moet deze doelstellingen verwezen
lijken op korte termijn. 

Maar een kaderwet moet geheel het 
Niet-Universitair Hoger Onderwijs 
(NUHO) ordenen en herstruktureren. 

Het moet nu eindelijk gedaan zijn, 
onder het mom van vrijheid en in een 
geest van schoolstrijd, overtollige Ho
gere Scholen en Instituten van alle slag 
uit de grond te stampen. 

De V.U. leverde het beperkt wetsvoor
stel tot vlugge regeling van het drama 
der technisch ingenieurs; de V.U. zal 
ook binnen zeer afzienbare tijd het 
voorstel van kaderwet leveren. 

Want alleen de V.U. heeft een nieuwe, 
niet-partijgebonden kijk op de onder
wijsvraagstukken. Want de V.U. is niet 
zoals de anderen! 

AL TE SLIMME BRUSSELAARS 

trankotonen -
front 
in la oapitale 

(w. jorissen) Vorige week wezen we 
op het gevaar, het brussels vraagstuk 
voor te stellen onder het vals dilemma 
Simonet-F.D.F. of V.D.B. 

De echte antiteze te Brussel is : de 
Vlamingen tegen de fransdoUe anti-
nederlandse taairacisten. V.D.B, en de 
zogezegde « gematigde » P.V.V. beteke
nen slechts een graad verschil met Si
monet-F.D.F. Zij willen hetzelfde, maar 
willen de pil vergulden om zoveel mo
gelijk niet-vlaamsbewuste Vlamingen 
mee te sleuren. 

De jongste dagen hebben we dit weer 
klaar bemerkt in het akkoord vlaamse 
P.V.V.-Brussel met de zogezegde gema
tigde groep Van Offelen. 

Wat bevat het akkoord ? 
1. Waarborg voor de vrijheid van het 
gezinshoofd ten laatste in 1970 (Dan zou 
de herinrichting van het nederlands 
onderwijs voltooid zijn !) 
2. Slechts één derde van de ambtenaren 
zouden nederlandstalig moeten zijn 
(tans volgens de wetgeving 50 % van 
de hogere ambten, dit in ruil voor de 6 
randgemeenten te Hertoginnedal). 
3 Slechts de kultuurraad voor de 
Hoofdstad paritair, de agglomeratieraad 
niet! 
4. De ekonomische «omknelling» wordt 
verworpen. 
5. De gemeenten mét faciliteiten mogen 
op hun verzoek bij de agglomeratieraad 
aansluiten. En de franstaligen zouden 
er één derde van de betrekkingen krij
gen. 

Als men dit van vlaamse zijde leest, 
dan zal men zien dat de groep Van 
Offelen' in de P.V.V. slechts de rol 
speelt van « konsument» van argeloze 
vlaamse stemmen, die de vlaamse P.V.V. 

hem al te graag bezorgt. Hetzelfde geldt 
trouwens voor V.D.B, die bij elke nieu
we stellingname dichter bij Simonet 
komt. Hij moet de stemmen van de 
vlaamse C.V.P. bezorgen. 

« Slimme » Brusselaars ! 
Echter wat te slim om Vlaanderen 

nog langer te kunnen misleiden. 
Ondertussen weten de brusselse Vla

mingen echter al klaar en duidelijk wat 
de « vlaamse » reaktie van de « vlaam
se » P.V.V. na de jongste verkiezingen 
betekent voor Brussel 'in randgemeen
ten. 

Voor wanneer komt er een zo alge
meen mogelijke vlaamse tegenhanger 
voor het frankofone front? 

Amnestiemeeting. 
Zondag 27 oktober, schouwburg 
« Majestic », Carnotstraat 20. 
Antwerpen. 
Aanvang te 10 u 30. 
Sprekers: dr. H. Goemans, 
K. Dillen, Gheklere, 
prof. Derlne. 

Einde rond 11 u 30. Begin op
tocht 12 u. stipt. 
Alleen spandoeken, goedge
keurd door het komitee ; gees 
partijvlaggen. 
Parkeerplaats autobussen : 
Scheidekaden. Propagandama
teriaal, affiches, inschrijvin
gen : Amnestie-komitee, p.a. 
G. Caubergh, Steriingerstraat 
39, Borgerhout. 
Financiële steun: per 103.39 
van Kredietbank Borgerhout-
Noord, voor rekening 
1028/13/03145 van 
Amnestiekomltee 27 oktober. 

EKONOMISCH DEBAT 
De vervroegde opening van de 

zittijd van de Kamer heeft de so-
ciaal-ekonomische aktualiteit als 
het ware met de deur in het « huis 
der afgevaardigden » doen vallen. 
De namen Genk, Zeebrugge-Ant-
werpen en Feluy waren hierbij de 
sleutelwoorden in een reeks inter
pellaties, afgevuurd op de minis
ters Merlot en De Saeger. Deze 
laatste kreeg het vanwege enkele 
westvlaamse sprekers nogal zwaar 
te verduren tijdens het petroleum-
debat, dat dan toch duidelijk heeft 
laten blijken hoe improvizatorisch 
de belgische regeringen inzake on
ze bevoorrading te werk zijn ge
gaan. De woorden « studie » en 
« er is nog geen beslissing geval
len » waren al in de allereerste 
reakties van de regering de sleu
telwoorden, waarmee ze deze 
stormloop poogde te pareren. Dat 
gold zowel voor Allegheny-Long-
doz als voor het olievraagstuk. Het 
was een debat van sleutelwoorden 
tegen sleutelwoorden. 

ACY-ALGEMEEN KONGRES 

Grote aandacht ging deze week 
uit naar het jL donderdag begon
nen algemeen kongres van het 
kristelijk vakverbond. Het ACV 
houdt om de vier jaar een alge
meen kongres, dat dit jaar samen
valt met het afscheid van August 
Cool als voorzitter, een furiktie die 
hij sinds 1947 waarneemt. In die 
tijdsspanne is het ACV van 402.536 
leden naar een ledencijfer van niet 
minder dan 904.670 gegaan, hetzij 
meer dan het dubbele. Behalve 
deze m,erkwaardige ledenwinst is 
ook de verruiming van het aktie-
veld van de vakbeweging een op
vallend verschijnsel geweest : de 
ekonomische en financiële proble
matiek genoot meer en meer de 
sindikale belangstelling naast de 
klassieke sociale en zuiver sindi
kale vraagstukken. Een derde ver
schijnsel, vooral de laatste jaren, 
was de samenwerking met de 
tweede grote belgische vakbond. 

het ABVV, in het kader van het 
sindikaal pluralisme, dat onder im
puls van de tans scheidende voor
zitter meer en meer werd toege
past. Uit deze evolutie is trouwens 
de gedachtenwisseling over het 
travaïllisme ontstaan, waarbij men 
vaststelt dat het ABVV er war
mer schijnt voor te lopen dan het 
ACV, dat ter zake een voorzichti
ger houding aanneemt en blijkens 
het jongste aktiviteitsverslag nog 
niet zinnens is deze voorzichtige 
houding prijs te geven. 

ook spreken of welke hun her
komst weze, de arbeiderssolidari-
teit versterken ». Deze verzuchting 
is ter zake van onze volkse strijd 
de logische konkluzie van de hou
ding van het ACV in het algemeen 
en van A. Cool in het bijzonder, 
die beide (en dat vormt slechts 
één geheel) in het verleden altijd 
hebben aangenomen. In tegenstel
ling met de sindikale machten in 
Wallonië de jongste jaren staan de 
grote vakbonden in Vlaanderen 
wat de volkse strijd betreft in de 

beroepsHALVE 
bekeken 

Betekenisvol in het voorwoord 
van zijn aktiviteitsverslag is de 
passus die A. Cool aan ons natio
naliteitenvraagstuk wijdt. 

Hij schrijft o.m. het volgende 
« Ons land maakt moeilijke tijden 
door. We zoeken een uitweg voor 
onze kommunautaire problemen. 
Als staatsburgers kan ons de op
lossing die hieraan gegeven wordt, 
niet onverschillig laten. Als arbei
ders echter mogen wij nooit de so
lidariteit die ons bindt, uit het oog 
verliezen. Als scheidende voorzit
ter is het mijn oprechte wens dat 
alle arbeiders in dit land, in welke 
streek ze ook wonen, welke taal ze 

achterste gelederen en kijken ze 
de kat uit de boom. De hier aan
gehaalde passus uit het smdikaal 
testament van A. Cool is van deze 
te betreuren houding slechts de 
bevestiging. Zo is het niet te ver
wonderen dat bij vb. in de kwestie 
van de vernederlandsing van het 
bedrijfsleven ACV noch ABVV 
enige rol van belang spelen. 

We weten niet of de nieuwe 
stuurm,an van het ACV, Jef Hout-
huys, die trouwens pas na lang 
aarzelen de opvolging aanvaardde, 
in verband met onze volksnationa-
le strijd vanwege het ACV een 
nieuw geluid zal brengen. Het ver

leden en de school waaruit hij 
stamt stemmen ter zake niet tot 
optimisme. 

Abstraktie gemaakt van dit be
langrijk aspekt, waaraan de vak
beweging door de feiten zelf noch
tans niet helemaal kan ontsnap
pen, ligt het voor de hand dat dit 
kongres een nieuw keerpunt bete
kent in de sindikale wereld van 
ons land en uiteraard in alle mid
dens grote belangstelling wekt, nu 
het trouwens samenvalt met een 
sindikale aktie in Limburg en een 
algemene sociaal-ekonomische be
roering in deze provincie waarvan 
ook het ACV de specifiek vlaam
se aspekten niet kan loochenen. 

BRUSSEL 
Terwijl het « Belgique de papa » 

nog maar eens weer aan bod kwam 
met het vorstelijk bezoek aan Ma
rokko, wat sommige brussels-fran-
kofone en trikolore harten wat 
sneller deed kloppen, gelijkt de 
politieke wereld in de hoofdstad 
meer en meer aan een krabben-
mand. Na de tegenstelling Ant-
werpen-Brugge in de petroleum^-
kwestie is er nu een nog komischer 
aandoende rivaliteit Brussel-Ant-
werpen nopens de oprichting van 
een zgn. World Trade Centre, van 
brusselse zijde « wonderlijk » ge
noeg samenvallend met de eerste 
aktiviteiten van VDB als herrezen 
schepen van Brussel. Deze laatste 
zal tevens met grote aandacht de 
evolutie in de PVV-Brussel vol
gen, waar het op een haarkepluk 
dreigt uit te draaien tussen gema
tigden, extremisten, Vlamingen en 
frankofonen. De brusselse PLP 
senatoren dienden van hun kant 
een wetsvoorstel in voor een her-
strukturatie van de hoofdstad. Ze 
willen het brussels beleid koördi-
neren doch hun bazisprincipe « er 
zijn te Brussel geen Walen en 
geen Vlamingen » zegt meer dan 
genoeg. Ook dit wetsvoorstel is de 
zoveelste poging om de brusselse 
pozitie zo sterk mogelijk uit te 
bouwen vooraleer de vlaamse en 
Waalse gemeenschapbpen hun ei
gen strukturen hebben. 



wu 

« mm EN SENAAT 

burger 
nummer een, 
twee en drie 
(red.) Of de Kui tuur voortaan zal 

moeten geleid worden door de senato
ren of door de volksvertegenwoordigers 
of door beide samen kan ons koud laten. 
Evenals het feit welke kamer bij voor
rang de zogeheten kultuurautonomie 
moet bespreken. 

Niet aldus SOs van Eynde die vindt 
dat niet de senaat de voorrang zou moe
ten krijgen bij de behandeling, maar 
wel de Kamer omdat die meer demokra-
tisch samengesteld is, vermits een 
gedeelte van de senatoren er slechts 
komt door getrapte verkiezingen, via de 
provincieraden en via de andere sena
toren zelf (provinciale en nationale 
koöptaties). Zelfs de prinsen zitten nog 
in de senaat Bchrijft Jos van Eynde. 
Inderdaad zit prins Albert er nog in. 
Hij houdt éénmaal per legislatuur een 
rede maar er wordt angstvallig voor 
gezorgd dat er dan niet gestemd wordt, 
zodat de moeilijkheid, om door knopje-
druk zijn mening te laten kennen de 
prins gespaard wordt. De aanwezige 
senatoren in het halfrond zijn immers 
verplicht te stemmen. 

De oude antitese Kamer-Senaat, die 
steeds smeulende is, wordt hierdoor 
weer wat opgepookt. Er is vroeger lang 
strijd geweest wie van beide voorzit
ters de PI plaat diende te krijgen. Men 
heeft het opgelost door de voorzitter 
van de Senaat PI te geven en de voor
zitter van de Kamer A 1. De volgende 
A's zijn dan die van de ministers. De 
volgende P's die van de parlementsle
den. 

Öe oudste van beide voorzitters is 
burger nummer 1 van het land. de 
andere nr 2. de eerste-minister n r 3. 

De kamer heeft de voorrang bij de 
bespreking van de rijksmiddelenbegro
ting en van de belangrijke regerings
verklaringen. Voor de rest is er geen 
voorrang meer. De begrotingen worden 
afwisselend een jaar eerst in de Kamer 
en een jaar eerst in de Senaat inge
diend. 

Op de jongste vergadering van de 
senaatskommissie grondwetsherziening 
bleek voorzitter Struye zeer verveeld 
met de aanval van de ondervoorzitter 
van de B.S.P. De B.S.P.-senatoren glim-
la'-hten. Zij weten het. Van Eynde is 
maar gelukkig als hij iets kan aanval
len en de regering aanvallen kan hij nu 
niet. 

Het twee Kamerstelsel is in ons land 
ontstaan in 1830 als evenwichtsfaktor, 
omdat één Kamer gemakkelijker mis
bruik kan maken dan twee In de mees
te demokratische landen is dit trouwens 
do reden van het tweekamerstelsel. 

• DE BELOFTEN VAN EYSKENS 

ernstige praat 
of 
woordoekraam? 
(ACO) Indien de regering Eyskens 

inzake ekonomisch beleid al was het 
maar de helft wil uitvoeren van wat ze 
in verscheidene dokumenten in het 
vooruitzicht heeft gesteld, dan moet ze 
van nu af aan met de grootste energie 
van start gaan. 

De vraag is : kan men die dinamische 
aanpak verwachlen van een regerings
ploeg met lood in de vleugels, geleid 
door een bekwaam maar lusteloos pre
mier ? Het is een politiek geheim dat 
Eyskens gezinsleven en in de eerste 
plaats mevrouw Eyskens, elk week-end 
hun echtgenoot en vader aanzetten om 
maar op zijn gezondheid te letten. In 
geen enkele familie van dit land wordt 
zó naar het einde van de huidige rege
ring verlangd als m de familie van de 
premier zelf I 

Wat nu het gewestelijk ekonomisch 
beleid aangaat . alleen reeds in de alge
mene toelichting van de begroting van 
ontvangsten en uitgaven voor het be-
ffrotinesjaar 1969 wordt een aktiepro-
gramma voor regionalizatie geschetst 

dat we verplet terend zwaar durven he
ten. 

Er is spraak van een gewestelijk plan 
voor Vlaanderen, Wallonië en het 
Brusselse dat een volledige ekonomi-
sche inventaris moet omvatten, en dat 
als grondslag moet dienen voor de ver
deling der kredieten voor gewestelijke 
expansie. In afwachting hiervan — al
dus de tekst — worden de begrotings
kredieten die betrekking hebben op de 
gewestelijke ekonomische expansie, pa
r i tair verdeeld ». 

Dus toch géén «priori té pour la Wal-
lonnie » ? 

Maar komen we terug tot de verplet
terende taken van de regering. Wie zal 
die regionale plannen opstellen ? Wie 
zal ze geschikt maken als grondslag van 
een nieuw beleid ? Welke nieuwe meto
des en instrumenten zullen ervoor ont
vangen worden ? 

In de regeringsdokumenten wordt de 
vraag gesteld en beantwoord, maar op 
een manier die ons niet overtuigt. 

De boven geschetste taken inzake 
planning worden door de regering toe
gewezen aan : 
1. regionale sekties van het planbureau; 
2. de gewestelijke ekonomische raden; 
3. de gewestelijke ontwikkelingsmaat
schappijen. 

We zeggen openhartig dat we skep-
tisch blijven. Ofwel verwijst de rege

r ing naar instellingen die nog niet eens 
we verplet terend zwaar durven heten, 
bestaan, of slechts in enkele gewesten 
opgericht werden. Ofwel betreft het 
organismen als de ekonomische raden, 
die eerst grondig moeten vers terkt wor
den om de taken te kunnen vervullen 
die de regering hun wil toevertrouwen. 

De regering Eyskens belooft nog 
véél meer dan de krantenlezers en 
de T.V.-kijkers vermoeden. Geen enkel 
dagblad kan de vele beloften afdrukken, 
en op he t kleine scherm is er tijd noch 
plaats voor. 

In de algemene toelichting van de be
groting van ontvangsten en uitgaven 
van het begrotingsjaar 1969 schrijft pre
mier Eyskens volgende brok kloek proza 
over de « gewestelijke indeling van he t 
nationaal ekonomisch p l an» (het gaat 
over indelingen en plannen die nog niet 
eens bestaan !) « In de regionale tewerk
stellingsbalansen zal he t volunitaris-
tisch (sic) beleid, dat de regering wenst 
te voeren, het best tot uit ing komen. Op 
deze wijze zal de formulering van de 
voluntaristische doeleinden van de plan
nen zo operationeel mogelijk gemaakt 
worden voor de verscheidene overheden, 
die in de industriële politiek een rol 
spelen ». 

Duizelingwekkend proza ! Enorme ta
ken ! We geloven er niet in. Dat kan 
deze kijvende en bekvechtende rege-

irma laplasse 
Er zijn sinds de oorlog reeds twee generaties opgegroeid. En morgen staan 

•we ,weer rond de nog steeds rtiet ingewilligde eis : amnestie. Oorhg en kollabo-
latie, vertel en bevrijding : het worden méér en méér abstrahties voor steeds 
meer mensen — jonge mensen — in dit land. Oorzaak en gevolg, schuld en on
schuld, menselijkheid en onmenselijkheid, witte misdaad en zwarte misdaad zijn 
na een kwarteeuw ineengedraaid tot een gordiaanse knoop die nog slechts kan 
losgemaakt worden met één forse slag : amnestie. België is het laatste westeuiX)-
pees land om dat te begrijpen; de belgische politici zijn de allerlaatsten die de 
knoop nog steeds niet doorgehakt hebben. 

Amnestie is niet alleen een noodzaak van verzoening; het is een eis van 
stiikte rechtvaardigheid. Want hoe kan er gewoonweg rechtvaardigheid bestaan 
waar tienduizenden nK>g steeds sociaal ontrecht en honderden nog steeds verban
nen zijn, terwijl de schijnheilige « mantel der vergetelheid » al lang de daden en 
de misdaden bedekt van wie gemooid hebben « aan de goede kant » of wie recht 
Jiehben gesproken met één Pilatusoog op de beschuldigde en met het andere op 
de huilende massa voor het gerechtshof f 

Irma Laplasse ! Een bijna vergeten naam, een onbekende voor de jongeren. 
Een geval dat in al zijn tragiek kracht krijgt van simbool, een zaak die vlijm
scherp aanl(k>nt dat inderdaad alleen amnestie het laatste woord achter oorlog en 
dood kan zijn. 

Op 29 mei 1945 werd een 50-jarige vrouw te Brugge gefuziljeerd : Irma La
plasse. Drie weken voordien was de oorlog beëindigd geworden : België leefde in 
de roes der V-dagen die, veel meer nog dan de Bevrijdingsdagen, om stromen 
bloed schreeuwde. Een katolieke minister van Justitie, Du Bus de Warnaffe die 
zich in die dagen de naam Du Bus de Pardaf verwierf, zette zijn handtekening 
onder reeksen exekiitiebevelen. Een handtekening van een schele minister — het 
ene oog y)p de beschuldigde, het andere op de tierende massa. In de ochtend van 
29 mei 1945 kieeg de ministeriële handtekening — naar de geijkte term — kracht 
van gewijsde : er was een vrouw, een moeder minder op deze aarde. 

Men vond het niet nodig, de advokaat van Irma Laplasse te verwittigen; hi] 
kon het stellen met het bericht dat zijn kliënte geëxekuteerd was. De nacht voor 
de terechtstelling schreef hma Laplasse in een afscheidsbrief aan haar man en 
twee kinderen : « Een laatste gunst zal ik morgen nog vragen aan de auditeur, 
om u alle drie zo gauw mogelijk in vrijheid te stellen. Misschien zal mijn sterven 
u nog ten goede komen ». Het verdek werd gedaan aan de auditeur — was het 
l'ossen? — en irigewilligd. Maar zelfs de laatste wens van een vrouxu en moeder 
werd gewoonweg met de voeten getreden en het gegeven woord gebroken . de 
man en de kinderen (waaronder een 16-jarig meisje dat — horreur! — lid ge
weest was vün een nationalistische jeugdbeweging) bleven nog zes maand opge
sloten. 

Geen enkele recliter zou vandaag vonnis durven vellen over een wankel dos-
'sier als dat van Irma Laplasse. Ieder nieuw gerechtelijk onderzoek zou tot de on
schuld van deze vrouw moeten besluiten. Maar een nieuw gerechtelijk onderzoek 
IS er nooit geweest en zal er wel rVooit komen ; een land dat amnestie weigert, 
zal ook recht weigeren. 

Er werd haai ten laste gelegd dat ze dedoodvanzeven verzetsmannen op liaai 
geweten had. Voor die beschuldiging zoas er geen enkele grond... tenzij men als 
grond zou aanvaarden (en men hééft het als grond aanvaard) het getuigenis van 
mensen die deze vrouw vóór haar opsluiting mishandeld en afgebeuld hadden. Er 
IS met Irma Laplasse gesold op de meest onterende manier. Kanadese soldaten — 
npgeliitst door patriottards — stuurden haar met een witte vlag en een kapitula-
lii'-eis door het front naar de duitse linies:een moeder en haar zestienjarige doch-
U') als schietschijf gestuurd naar een dood die voor één keer, in afwachting van 
29 mei, nog genadig was. 

Het dagboek van Irma Laplasse : enkele bladzijden in een « ongeletterd » 
geschrift, in gewone volkse woorden — maar de enige nalatenschap van een scho
ne vrouw en moeder die riR>edig in haar onschuld wist te sterven. 

Wie heeft amnestie nodig? Zij die gehuild hebben om haar bloed? Zij die 
gevonnist hebben, Vossen en de anderen ? Zij die hun handtekening gezet heb
ben onder het moordbevel ? De vele honderdduizenden die hebben laten begaan 
uit gemeenheid, uit schrik of uit onmacht ? 

De moordenaars van Laplasse zijn ongescholden burgers, vereremerkl en 
waardig voortlevend in vaderlandse eer en deugd. 

H\)e kan de balans in evenwicht gebracht worden, tenzij dan door hel brede 
kleed van amnestie te spreiden over de hele vreselijke oorlogstijd, al zijn akteurs 
en al zijn gevolgen ? 

dio Genes. 

r ing niet aan. We betreuren het, wan t 
bij deze doelstellingen zijn er etteli jke 
die ook de Volksunie nastreeft. 

We wensen b.v. ook dat « grotere in
spanningen zullen worden gedaan tot 
het overtuigen van de belgische hol
dings en van de nationale grote onder
nemingen om met het gewestelijk eko
nomisch beleid in te s temmen en hier
aan mede te werken ». 

Na de jongste ervaringen met Petro-
fina en oliebaron Wolters vrezen we 
veeleer het tegenovergestelde. Niet de 
regering zal de kapitalistische groot
machten in een bepaalde richting stu
ren. De kapitalistische feodaliteit zal 
haar wil aan de regering opdringen. 

Over enkele maanden ligt al die 
grootsprakerige ekonomische l i tera tuur 
onder stof bedolven in het archief. Wat 
ons niet verheugt, want hier en daar 
sloeg Eyskens wel eens de nagel op de 
kop. 

We wensen hem bij voorbaat het her
stel van zijn gezondheid nadat zijn r e 
gering, door té veel bandbreuket 
getroffen zal hebben opgegeven. 

MEER GELD, MINDER TREIN 

het komtort 
van de 
pendelaars 

(red.) Elke pendelaar kan het u ver
tellen : de voortdurende stijging van de 
prijs der reist iket ten heeft niet tot ge
volg dat~de service voor de «prole ten 
van het spoor» gelijke t red houdt me t 
deze bijzondere soort sociale vooruit
gang. De regering van Van den Boey-
nants speelde het zelfs klaar ook de 
sociale abonnementen en de schoolabon-
nementen uit te sluiten van zijn «be-
s lu i ten t re in» waardoor de spoortarie-
ven voor de zoveelste keer de hoogte 
ingingen. 

Het « komfort» van de NMBS bestaat 
intussen voorts uit een geschommel van 
jewelste op de grote lijnen. Wie graag 
dooreen geschud wordt moet maar de 
« direkte trein » nemen, vooral wanneer 
die trein ver t raging heeft en zijn ach
ters tand poogt in te halen. Vert raging 
is een algemeen begrip geworden bi j 
onze pendelaars. Er gaat geen dag voor
bij of door de luidsprekers van de sta
tions weerkl inkt de stem van de ambte
naar van dienst dat die en gene t rein 
zoveel minuten ver t raging hebben. Het 
gebeurt niet zelden dat het om ver t ra
ging van onbepaalde duur gaat. Dan ont
staat er op de betrokken lijn een ket-
t ingreaktie en staan sommige t re inen 
minutenlang stil in het vlakke veld, tot 
het sein weer groen is, nadat een andere 
t rein voorbij is gedenderd. 

Vertraging is een alledaags verschijn
sel in de belgische stations. Dat is nog 
niet zo erg in de heel grote stations, 
doch in deze van de « buitengewesten » 
zijn de gevolgen des te ergerli jker. 
Kleinere stations beschikken inderdaad 
niet over rezervestellen en kunnen dus 
bij"" « onbeperkte ver t rag ing» geen of 
hoogstens één extra-trein inleggen. Heel 
wat mensen komen dan uren te laat op 
hun bestemming. Deze toestand is een 
gevolg van de overdreven centralizatie 
te Brussel en van technische oorzaken, 
o.a. het feit dat sommige machinisten 
niet voldoende op de hoogte zijn van 
elektromotoren en bij defekt op - *'''d-
rovende — hulp van de hers te lploc en 
vanuit de stations een beroep mooten 
doen. Deze ten top gedreven centraüze-
ring maakt o.m. dat men praktisch geen 
direkte spoorverbinding tussen de grote 
Vlaamse steden en Antwerpen heeft, zo
dat men steeds de omweg langs Brussel 
moet maken, wat t rouwens op een 
financieel verlies voor de maatschappij 
neerkomt. Men betaalt inderdaad wei
nig minder voor een reis kust-Brussel 
dan voor een reis kust-Antwerpen, om
dat het aantal kilometers in vogelvlucht 
wordt aangerekend, wat niet verhin
derd dat deze koncentrat ie een overbe
lasting en een overbevolking in de trei
nen veroorzaakt. 

Wanneer men met een omnibustrein 
soms vroeger ter bestemming komt dan 
met een direkte t rein dan klopt er iets 
niet. De NMBS is een maatschappij die 
zware verliezen lijdt, die echter bijge
past worden door de schatkist, wat niet 
belet dat de administrat ie topzwaar is 
vooral in de hogere regionen, veelal 
jacht terrein voor protegees van de 
kleurpolitici. Een grondige sanering is 
hier gewenst. Dan zal men er misschien 
toe komen, de treinen tijdiger te laten 
ver t rekken en aankomen, kwestie van 
de mensen waar voor hun goede geld t e 
geven. 
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V.U. OP HEI SCHERM 

Volgende week donderdag, 
31 oktober te 19 u 35, komt 
de Volksunie op het T.V.-
scherm in de reeks «De 
vlaams-nationale aktie ». Dit 
is de eerste V.U.-uitzending 
in deze nieuwe reeks, die 
bestaat uit programma's van 
een kwartuur. Einde novem
ber en einde december komt 
de V.U. weer aan de beurt 

Op 2 december verzorgt 
het Vlaams-nationaal Insti
tuut voor Pers, Radio en 
T.V. een uitzending «De 
vlaams-nationale gedachte ». 
Dit programma van een half 
uur zal rond 22 u op het 
scherm komen. 

AKTiEVE SENATOREN 

Op de 94 parlementaire vra
gen die in het jongste nummer 
Vragen en Antwoorden van de 
Senaat verschenen, zijn er 43 
van Volksuniesenatoren. De 
V.U. telt in de Senaat 14 sena

toren op een geheel van 179. 
(CV.P. 64, B.SP. 53, P.V.V. 37, 
R W. 2, K.P. 2 en Prins Albert). 

ANTI-FASCISTISCH FRONT 

Er was nog maar nauwelijks 
bekend gemaakt dat te Ant
werpen een amnestie-meeting 
zou doorgaan, of reeds werd er 
tégen deze meeting een «anti
fascistisch front» opgericht. 

Zelfs geen «vaderlands», 
maar wél een «anti-fascistisch» 
front : de terminologie ver
raadt de ideologische herkomst 
van deze anti-amnestie-aktie! 

Het fascisme is zo dood als 
een pier en behoort volkomen 
tot de verleden tijd. In ons 
land en vooral in Vlaanderen 
bestaat er niets, dat op een 
georganizeerde nostalgie naar 
het fascisme gelijkt. 

Een anti-fascitisch front 
heeft evenveel zin als een ver-
zetsorganizatie tegen Julius 
Caesar of een bomaanslag op 
Napoleon Bonaparte. 

Het fossielenfront verstopt 
zich in het anti-fascistisch jar
gon omdat het niet het lef 
heeft, zich « komitee tegen ver

zoening en voor bestendiging 
van de haat» te noemen. 

WEFSTAL 
De totale kultuurbegroting 

voor 1969 bedraagt 3 miljard 800 
duizend fr. Van deze som krijgt 
Vlaanderen slechts 70 miljoen 
méér dan de franstaligen. In
dien de werkelijke bevolkings
verhouding als norm aanvaard 
zou worden, dan moest het 
verschil 912 miljoen bedragen. 

De kredieten voor de jeugd-
sektor worden verdeeld volgens 
een verhouding 53 % voor 
Vlaanderen en 47 % voor de 
Walen Dat is een dubbele on
rechtvaardigheid. Niet alleen 
houden deze percentages geen 
rekening met de verhouding 
tussen het aantal vlaamse en 
Waalse jongeren, maar daaren
boven gaan ze totaal voorbij 
aan het feit dat er in Wallonië 
praktisch geen tegenhangers 
bestaan voor de grote vlaamse 
jeugdbewegingen en dat het 
jeugdwerk in het algemeen 
veel intenser wordt aangepakt 
in Vlaanderen. 

Wat radio en T.V. betreft ; 
400 miljoen gaan naar de 
gemeenschappelijke diensten, 
R.T.B. en B.R.T. krijgen ieder 
800 miljoen. Maar de Vlamin
gen betalen praktisch twee-der
den van het kijkgeld. 

Dit alles onder een regering, 
die «kultuurautonomie» in 
haar vlag heeft geschreven! 

HET BED IN DE DERDE WERELD 
Is de regering Eyskens een zwak geval, men kan haar in ieder 

geval niet ontzeggen dat ze een stel originelen verenigt. Over de 
« ruzie-duo's» hebben we het de jongste weken herhaaldelijk 
gehad : Vlerick-Delmotte, Van Mechelen-Parisis of Tindemans-
Terwagne. Ter afwisseling kunnen we best eens een blik werpen 
op een alleenloper : Raymond Scheyven (spreek uit : sjevenne), 
minister van Ontwikkelingssamenwerking. 

In het verleden heeft Schey
ven zich herhaaldelijk doen op
merken als een origineel man. 
Hij is een aristokratische ban
kier, maar ging bij voorkeur op 
reis in landen zoals China of 
Kuba. Hij pleitte herhaaldelijk 
voor een verhoging van Bel-
gië's financiële en technische 
bijstand aan de ontwikkelings
landen en wist daarover perti
nente dingen te zeggen. 

Als minister dreigt Scheyven 
een grote ontgoocheling te wor
den. De grootse projekten van 
vroeger zijn geruild voor het 
slaafs volgen van de getreden 
paden der belgische ontwikke

lingshulp. Nu de vroegere teo-
riën aan de ministeriële prak
tijk moeten worden getoetst, 
blijken ze daartegen niet be
stand. 

Scheyven deed zich een paar 
weken geleden opnjerken door 
op een vergadering de beken
de abbé Pierre voor schut te 
zetten. De abbé had de vraag 
gesteld of het voor de welva
rende landen dan toch zo moei
lijk is om 1 th. van het natio
naal inkomen aan de ontwikke
lingslanden te besteden. Minis
ter Scheyven zegde, dat het 
zéér moeilijk is want « u mag 
toch niet vergeten dat we in 

1'" I .» .* 

Raymond Scheyven en « zijn » eerste-minister. 

eigen land voor zware proble
men staan : denk bijvoorbeeld 
aan de Borinage ». De minister 
en ex-bankier had een beter 
voorstel : «we moeten het 
privé-kapitaal de nodige 
waarborgen bieden om investe
ringen in de ontwikkelingslan
den te doen». 

Het standpunt van de heer 
Scheyven verbaast ons niet : 
investeringen in ontwikke
lingslanden hebben hem altijd 
geïnteresseerd. Zo heeft hij 
mandaten bekleed in de vol
gende m a a t s c h a p p i j e n : 
S.O.G.E.S., E.L.A.K.A.T., Belgo-
Egyptienne de l'Esbekieh, Com-
merciale et Miniere du Congo, 
Miniere et Géologique du Zam-
bère, Chemins de Fer de Co-
lombie, Financière Franco-
Beige du Maroc, Forestière "et 
Agricole de Mayumbe, Forces 
Hydro-Electriques de Katanga, 
Africaine d'Electricité. 

Zoals men ziet ; een man die 
uiterst goed geplaatst is om het 
over privé-kapitaal (en privé-
winsten) in de ontwikkelings
landen te hebben. 

Deze week is minister Schey
ven te Leuven voor frankofone 
studenten gaan spreken. Hij is 
er van een kale kermis thuis
gekomen. De studenten eisten 
een debat en nadat de minister 
aanvankelijk geweigerd had, 
ging hij daarop in waarbij hij 
nochtans als voorwaarde stelde 
lat de vragen in het Frans tot 

hem moesten worden gericht. 
Hij kreeg een flink aantal pam-
letten — o.m. van V.N.S.U.-

T^euven — onder de neus ge
luwd en moest het uiteindelijk 
liet al te eervol aftrappen. 
Tijdens zijn spreekbeurt had 

Itij het ook over de geboortebe-
lerking en gaf hij een staaltje 
an de «meesterlijke» inzich-
en die hij er terzake op na

houdt : «in rijke landen», 
egde de wereldvreemde en on-
ehuwde ex-bankier, «wan

neer de ouders elk hun eigen 
kamer hebben of wanneer ze in 
één kamer elk afzonderlijk sla
pen, is het misschien mogelijk 
seksuele betrekkingen te ver
mijden. Maar wanneer men 
ziet hoe de mensen in de ont
wikkelingslanden leven, is dit 
totaal onmogelijk». 

We zullen deze merkwaardi
ge teorie deze nacht nog eens 
rustig overdenken. In onze 
rijkemanskamer. Ver van onze 
vrouw... 

KLEINI6HEIDJE MAAR.. 
Er zijn kleinigheidjes die een 

halve wereld verraden. Verle
den woensdag kwam ons brus-
selse Kamerlid Vic Anciaux op 
de tribune om de F.D F -er De-
fosset, die geïnterpelleerd had 
over het arrest van Straats
burg, van antwoord te dienen. 
Vic Anciaux deed dat zoals we 
van hem gewoon zijn : be
heerst, duidelijk en op hoog ni
veau. Zo verklaarde hij o.m. 
dat hij het volkomen eens was 
met een artikel van C V.P -Ka
merlid Lindemans in « De Stan
daard ». 

In het Beknopt Verslag van 
de Kamerzitting lezen we, dat 
deze toespraak onthaald werd 
op «applaus bij de V.U.». 

Vlak daarop voerde de heer 
Lindemans het woord : een 
korte en degelijke toespraak. 

Uit het Beknopt Verslag verne
men we dat ze besloten werd 
met « applaus bij de CV.P. en 
Volksunie ». 

Het is niet de eerste keer dat 
we het opmerken : de V.U. kan 
de sportiviteit opbrengen om 
wat goed is bij tegenstrevers te 
citeren en toe te juichen. En 
anderzijds gedragen «grote» 
partijen zich doorgaans héél 
kleintjes. 

KOPIJ VROEGER BINNEN 
Omwille van de feestdag 

van 1 november moet ons 
blad volgende week een dag 
vroeger van de persen ko
men. Mogen we al onze me
dewerkers verzoeken, daar
mee rekening te willen hou
den en hun kopij een dag 
vroeger in te zenden ? 

DRIE WEGEN 
Al tientallen jaren geleden schreef de Indische dichter 

en wijze Tagore de gedachte neer dat de geboorte van 
elk kind het teken is dat God nog niet alle geloof in de 
mensen heeft verloren. Dichters en wijzen vinden niet 
alleen uitdrukkingen die aangrijpen, maar zien ook vlug
ger en duidelijker dan de anderen bepaalde aspekten, nog 
bijna onzichtbare vormen van het leven en handelen, van 
het denken en voelen van de mensen. Het sokratisché op
timisme dat het volstaat het goede te weten om het ook 
te doen, kreeg in de vorige eeuw een nieuwe gestalte. Als 
iedereen maar kon lezen en schrijven, als iedereen maar 
gelegenheid kreeg goede boeken te lezen en zich te on^ 
wikkelen, dan zou heel spoedig wel alles in orde komen. 
Er zouden hoogstens enkele verplegingsinstellingen nodig 
zijn voor nog niet geneesbare afwijkingen. 

En die illuzie leeft beslist nog altijd voort. Wij willen 
gewoonweg niet weten, we willen niet leven met de ge
dachte dat wij behoren tot een geslacht van misdadigers 
en moordenaars. Want het is toch zo dat, als er één kon
stante is in de geschiedenis van ons geslacht, dit het blij
vende moorden is. Het misbruiken van lichamelijk en 
geestelijk geweld en macht heeft voor ons een onweer
staanbare aantrekkingskracht. De voorbije eeuwen ver-
geten we liefst. Maar ook in de eigen tijd kijken we niet 
graag naar wat dit bevestigt: het grote moorden in Biafra 
krijgt nauwelijks plaats in onze kranten. En het onder
drukken van de geringste geestelijke vrijheid in Tsjecho-
Slovakije wordt al heel vlug weggemoffeld. Wij mensen 
hebben nochtans inderdaad verstand. Hebben we er ge
noeg om het ook verstandig te gebruiken ? Slagen we er 
in ook verstandig te handelen ' 

Van de chinese wijze Koeng foe tse (Konfucius) werd 
ons de uitspraak bewaard : « De mens heeft drie wegen 
om verstandig te handelen. Op de eerste plaats door na 
te denken, dit is de edelste ; op de tweede plaats door na 
te volgen, dat is de eenvoudigste ; op de derde plaats door 
zijn ervaring te raadplegen, dat is de bitterste ». 

Om door na te denken tot verstandig, redelijk, goed 
handelen te komen, is het echter noodzakelijk dit edelste 
ook te aanvaarden als datgene wat het meeste inspan
ning vraagt. Het gemakkelijkste is ook het vulgairste. En 
het zoeken naar het gemakkelijke is voor ieder van ons 
het zekerste teken van het vulgaire dat ons nooit helemaal 
verlaat. Maar zo na te denken dat we er door aangegre
pen worden, dat we wat onzichtbaar is voor onze ogen, 
toch zien in de wereld van de geest en als de hoogste 
werkelijkheid beleven, is niet iets alledaags, is nog min
der iets vanzelfsprekends dat om het even wie op om het 
even welk ogenblik van zijn leven ten deel valt. Door 
niets wellicht wordt de levenwekkende kracht van het 
denken zozeer bedreigd als door de valse veronderstelling 
dat nadenken zo eenvoudig en vanzelfsprekend is als een 
glas water drinken. 

De eenvoudige weg van het navolgen wordt door allen 
bewandeld. Zelfs door hen die er zich over zouden scha
men het toe te geven. Maar wié wordt nagevolgd ? En 
hoé ? Wat Koeng foe tse niet uitdrukkelijk zei is toch wel 
duidelijk : zonder iets van de eerste weg is ook de tweede 
weg, geen weg tot verstandig handelen. Dan wordt het 
enkel de zoveelste weg tot grotere verdwazing, tot steeds 
minder menselijk handelen. 

En zelfs de bittere weg van de ervaring is aan de 
eerste weg gebonden. Onmogelijk is het niet dat de erva
ring zo aangrijpen en schokken kan, dat de nood aan in
zicht als een bliksem uit een heldere hemel inslaat. Zeld
zaam is het wél. Ook door lijden en bittere ervaring wor
den weinigen tot het goede gebracht. Drie menselijke 
wegen, en géén die wij bewandelen. 

En toch is het goed, er niet over te zwijgen. Koeng foe 
tse zei immers ook nog : « kan men met iemand spreken, 
en spreekt men niet met hem, dan heeft men een mens 
verloren ». Hij kende echter ook de keerzijde : « kan m«i 
niet met iemand spreken en spreekt men toch met hemt 
dan heeft men zijn woorden verspild ft 

KEMBÜ». 
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IN ANTWERPSE PROVINCIERAAD 

Op initiatief van de V.U.-pro-
vincieraadsleden werden in 
elke Vlaamse provincie moties 
ingediend, waarbij de regering 
wordt gevraagd politieke am
nestie te verlenen. 

In Brabant gaf zulks aanlei
ding tot incidenten en werd de 
motie onontvankelijk ver
klaard. In Antwerpen werd ze 
echter mede door de C.V.P. on
dertekend. Kommunist Debrou-
were en de P.V.V. weigerden, 
terwijl de socialisten zolang 
moesten nadenken tot de ter
mijn tot indienen verstreken 
was. . . 

NAZI'S EN FASCISTEN 
Deze liefelijkheden werden 

naar het hoofd van de V.U. ge
gooid in de antwerpse provin
cieraad door de socialisten. De 
oorzaak van deze herrie was 
een (gematigde) aanval van E. 
Slosse op de kleurvakbonden, 
tot groot genoegen van het pro
vinciaal personeel overigens. 

De talri jke vrijgestelden die 
in de provincieraad zetelen 
steigerden en de rode broeders 
wisten niets beters dan het 
oude arsenaal scheldwoorden 
nog eens boven te halen. Tot 
jolijt van de V.U. en tot erger
nis van de C.V.P., die met der
gelijke onzin van haar mede
bestuurders in de deputatie 
alles behalve gediend was. 

Slosse replikeerde trouwens 
dat de grootste fascisten bij de 
kleursindikaten zitten, die se
dert jaren vrije vakbondsver
kiezingen in de overheidsdien
sten boycotten. 

STAATSBURGERLIJKE 
OPVOEDING 

G e d e p u t e e r d e Cassiers 
(B.S.P.) die zich onderscheidt 
door zijn kleingeestig fanatis
me, deed een uitval tegen het 
Dosfelinstituut dat om subsi
die vanwege de provincie had 
verzocht. Hij zei in de statuten 
van het instituut te lezen dat 
aan staatsburgerlijke vorming 
in vlaams-nationale geest werd 
gedaan, en meende dat zulks 
onmogelijk was. Wat prompt 

Wagemans (V.U.) deed reage
ren : schaf dan alle partijen af 
die aan het huidige bestel iets 
willen veranderen. . . 

ENGELS TWEEDE TAAL 
Uit ingewonnen inlichtingen 

blijkt dat het Engels als twee
de taal onderwezen wordt in 
138 franstalige en in 9 neder-
landstalige scholen voortgezet 
onderwijs. (In frans-belgisch 
vlaams jargon van ons aller 
ministerie van nationale opvoe
ding : sekundaire onderwijs). 

Dit betekent dat de Vlamin
gen ingemetseld blijven in de 
groot-franse kultuursfeer en de 
franstaligen zich tot wereld
burgerschap voorbereiden, met 
alle profijten en invloed van-
dien. 

Op te merken hierbij is dat 
in het vrij onderwijs de kerke
lijke overheid de vrijheid van 
het gezinshoofd en de geest van 
de wet niet eerbiedigt, de twee
de landstaal is verplichtend.. . 

PROFITEURS 
Verleden week kwam een 

groep senatoren (met hun da
mes, notabene) terug van een 
reis die ze gemaakt hadden 
naar Kenia. De groep stond 
onder leiding van de onvermij
delijke Hilaire Lahaye en be
stond verder uit « Afrika-ken-
ners» van het slag Machtens, 

MET ONZE VOETEN SPELEN... 
De wet bepaalt dat er in de hrusselse agglomeratie ieder jaar 10 
nederlandstalige rijkslagere scholen moeten geopend worden. In 
september jl., bij de heropening der scholen, bleek voor de 
zoveelste maal dat de wet in België en dan vooral te Brussel rus
tig beschouwd mag worden als een vodje papier : er werden slechts 
twee nieuwe scholen geopend. Senator Jorissen heeft aan minister 
Vermeylen gevraagd hoe dat kornt : het ministerieel antwoord is 
eenvoudigweg onthutsend. 

De heer Vermeylen laat onze 
senator het volgende weten : 

«Bij wijze van antwoord op 
zijn vraag wil ik het geachte 
lid er vooreerst op attent ma
ken, dat het tempo van tien 
taalwetstichtingen door geen 
enkele voorgaande minister 
van Nationale Opvoeding bi.i-
gehouden werd y> 

Ons kommentaar : dat is een 
bekentenis ' Een minister geeft 
gewoonweg toe dat hij de wet 
niet naleeft en hij beroept er 
zich op dat zijn voorgangers er 
óók hun bakken aan vaagden. 

Vermeylen vervolgt • « Daar
ui t blijkt reeds dat het stichten 

van nederlandse scholen op het 
grondgebied van het arrondis
sement Brussel-Hoofdstad tal
rijke en komplekse problemen 
stelt » 

Ons kommentaar : uit het 
feit dat Vermeylen en zijn 
voorgangers de wet niet toe
passen, kan evengoed gekon-
kludeerd worden dat ze deze 
wet niet in hun har t dragen 
dat ze de wet saboteren 

Vermeylen : «Het zoeken 
^aar een geschikte standplaats, 
het aankopen en eventueel ont
eigenen van gronden en gebou
wen, het uitvoeren van de 
bouw zelf vergen vaak lange 

Vermevlen : « geen overhaasting en improvizatie... » 

procedures, zodat reeds vroe
ger bij koninklijk besluit voor
ziene stichtingen nog niet 
geopend werden. Deze moei
lijkheden zijn jammer genoeg 
niet eigen aan het Brusselse en 
brengen de ontwikkeling van 
het net der officiële scholen 
werkelijk in gevaar» 

Ons kommentaar • dit is ge
woonweg idioot. Meneer Ver
meylen heeft geen kommentaar 
te geven bij de toepassing van 
de wet, hij heeft de wet toe te 
passen. Indien de wet om mate
riële redenen niet zou kunnen 
toegepast worden, dan heeft 
men ons een slechte wet gege
ven Juist de bepaling van de 
tien nieuwe scholen in het 
brusselse werd ons destijds 
voorgesteld als een reusachtige 
overwinning. Zou minister Ver
meylen nu reeds willen bewe
ren, dat we gewoonweg met 
een kluitje in het riet werden 
gestuurd ? en anderszijds : de 
ervaring leert ons dat waar een 
wil is, er doorgaans een weg is. 
Het is ondenkbaar dat voor 
Expo, voor Shape en noem 
maar op alles in razend tempo 
kon gaan. maar dat de wet on
uitvoerbaar zou moeten heten 
daar waar ze voor één keer in 
het belane der Vlamingen 
speelt 

Vermeylen • « Wat de neder
landstalige stichtingen in de 
brusselse agglomeratie betreft, 
deze dienen te gebeuren vol
gens een goed doordachte plan
ning om de kansen on sukses te 
verhogen en alle kritiek te 
voorkomen. Elke imorovizatie 
of overbaasting kan immers tot 
een ontgoochelend rezultaat 
leiden » 

Ons kommentaar : dit is wel 
de klap op de vuurpi j l ! Na ja
ren wetsverkrachting en nadat 
hiizelf slechts twee van de tien 
si^holen heeft gerealizeerd, zegt 
Vermeylen zonder verpinken 
dat improvizatie of overhaas
ting uit den boze zijn Pri is 
van de zwarte humor voor deze 
geniale man ! 

De rest van het ministerieel 
antwoord onthouden we u; Ver
meylen herhaalt nog eens dat 
hij maar nas op het departe
ment zit en dus nog geen arm
slag had. Beloften voor de toe
komst doet hij niet. zodat vol
gend iaar zijn huidig antwoord 
weer eens zal kunnen dienen. 
Enzovoort Zolang er kleurnoli-
t iekers op Nationale Opvoeding 
zitten... 

Carpels, Demarneffe enzover-
der : een lustig kleurpolitiek 
gezelschap. 

We hebben het programma 
van deze «s tudiere is» onder 
ogen gehad : het gezelschap 
heeft niets anders gedaan dan 
dierenparken bezoeken, uit
stapjes maken naar waterval
len en dergelijke. Enig poli
tie, ekonomisch of ander nut 
— behalve dan het vermaak 
van de heren en hun dames — 
viel er aan de hele, meer dan 

veert ien dagen lange reis niet 
te bekennen. 

Eén vraagje : wie heeft dat 
betaald ? 

Een ander vraagje : waarom 
deze reis naar Kenia ? België 
beschouwt dat land als zo onbe
langrijk dat het niet eens een 
stand op de jaarbeurs van Nai
robi heeft. Waarom dan naar 
deze jaarbeurs en de plezier
tjes in de rond ervan een stel 
kleurpolitieke profiteurs zen
den ? 

BEGROTING 1969: 
RAKET NAAR DE MAAN ? 

Bij het beschouwen van een landsbegroting komen zeer 
verscheidene en zeer komplekse faktoren te pas. Wil men 
niet in een kinderachtig infantilisme vervallen a la Volksga
zet (« als wij in de regering zitten is de begroting perfekt, 
en anders deugt ze van geen kan ten») , dan is men wel ver
plicht het probleem langs verschillende kanten te bekijken. 

Maar met alle goede wil die wij ook als « extremisten » 
kunnen opbrengen, kunnen we enige onsteltenis niet 
bedwingen wanneer we het produkt zien dat de zo orto-
dokse professor Eyskens heeft voortgebracht. 

En vooraf willen we deze verzachtende omstandigheid 
inroepen : het is onloochenbaar zo dat steeds meer groepen 
steeds méér vragen van de staat (toelagen, openbare wer
ken, sociale uitgaven). Gelijk het oude spreekword uit de 
18e eeuw nog steeds juist is, dat iedereen de s taat 
beschouwt als een koe •^ie hij wil melken maar die hij geen 
geen eten wil geven 

Het is ook de stijging \ du noodzakelijke uitgaven op zich
zelf niet die ons angst moet inboezemen, noch per sé de 
stijging van de openbare schuld als zodanig. Alle moderne 
ekonomisten zijn het er over eens dat hier van inkomens
overdracht moet gesproken worden en dat stijging van de 
rijksschuld zelfs gezond is indien het rijk de middelen 
beter gebruikt dan de privé-sektor. En hier is dan een eer
ste grote vraag : wat gebeurt er met de rijksinkomsten ? 
Het is onmogeliik in dit artikel diep in te gaan op deze 
kwestie Slechts één bemerking, die wél aktueel is gelet op 
de herrie rond Allegheny-Longdoz (om te zwijgen van 
Feluy. en zoveel andere) : op een totaal van 264,6 miljard 
voor de gewone begroting 1969 gaan 13 miljard als recht
streekse steun naar het bedriifsleven Hier moet zeker de 
vraag rijzen of het geld van de gemeenschap ekonomische 
verantwoord wordt gebruikt ? En als men de inzichten van 
een rode haan als Merlot kent. begint men eraan te twijfe
len Als men weet dat de staat in het verleden tient -.i'en 
miliarden heeft weeeegooid in de stervende waalse kool-
mijnen, en nu hetzelfde spelletje wil herhalen in de waalse 
staalniiverheid die verouderd en door wanbeheer of luste
loosheid (de grote ziekte van veel waalse beleidslichamen) 
in de rats zit. dan moeten deze 13 miljard van nabij worden 
doorgelicht 

Dat voor het overige de grootste oeerotingen onderwijs, 
verkeer, sociale voorzorg, landsverdediging en riiksschuld 
zijn, is wel bekend Minder bekend is het voorbijsteken 
sedert 1960 van Sociale Voorzorg en Landsverdediging door 
Verkeerswezen Een teken van onze tijd 

De grote vraag die men zich steeds opnieuw moet stel
len luidt, of de stiiging van uitgaven en schuld wel te 
dragen is door de gemeenschap En om deze draagkracht te 
meten beschikken wij over de cijfers van het bruto natio
naal produkt, d.i. het totaal van goederen en diensten voort
gebracht op een jaar tijd door de hele gemeenschap Dat 
de gewone begroting sinds 1960 meer dan verdubbeld is, 
tot daar aan toe. Maar dat deze snelle stiiging (228,8 tegen 
100 voor 1960) de toename van het BNP overtreft wordt 
bedenkeliik Tn-^^rriaad belieo in 1960 de gewone begroting 
20,2 % van het BNP, terwijl dit percent voor 1968 tot 23,6 
opklom. Bovendien liikt het ons ernstig dat deze stijging 
steeds sneller gaat, ook en vooral onder deze regering (van 
241 miljard in 1968 naar 26.") miljard tsns, of -I- 10 % op 
één jaar) 

Niet te verwondei tn bij de^e wanverhouding tussen BNP 
en rijksuitgaven, dat de mun t voortdurende ontwaarding 
ondergaat Wij willen dit niet dramatizeren : het is een feit 
dat in elk ontwikkeld land een zgn sluipende inflatie niet 
te vermijden is. De vraag is echter waar de grenzen liggen. 
De huidige regering schijnt deze grenzen wel zeer ver te 
willen olaatsen. Weet u, beste lezer, dat bv de belgische 
frank van 1914 in 1920 nog 22 centiem waard was. in 1939 
nog 13 centiem, in 1949 nog 3,6 centiem en in 1967 amper 
2,5 centiem ' In vergelijking met nond, dollar, gulden en 
zelfs franse frank is dat gemiddeld tien keer erger . 

Een moD met een baard van honderd jaar is wel «he t 
evenwicht van de begroting », dat weer eens ten koste van 
onmenselijke insoannineen zou bereikt zijn ! Om te begin
nen maakt men in België nog steeds het verouderde 
onderscheid tussen gewone en buitengewone begrotingen. 
Deze laatste zouden dan enkel mogen dienen voor investe
ringsuitgaven, die door leningen worden gefinancierd. De 
last van die leningen (aflossingen en intresten) komt voor 
op de gewone begrotingen. Het evenwicht slaat enkel op 
de gewone begroting, terwijl in feite de hele buitengewone 
begroting (van 50 miljard in 1969) een deficit is dat gedekt 
moet worden door leningen. Let wel, dit is niet ongezond 
op zichzelf. Maar ware het niet veel eenvoudiger, logischer 
en eerlijker een globale begroting voor te stellen, zoals 
men het in sommige andere landen doet ? 

Bij dat « evenwicht» moet tevens de bedenking gemaakt 
worden, dat er altijd nog bijkomende « aangepaste kredie
ten » gestemd worden, die het aanvankelijk begrotings
bedrag wijzigen en steeds in slechte zin. Wanneer men dan 
i.p.v. de oorspronkeliike cijfers de aangepaste neemt, stelt 
men vast, dat van alle beerotingen sedert 1960 er slechts 
één enkele was die uiteindelijk een batig saldo liet (in 1964 
-I- 1,2 miljard) en dat alle andere hun evenwicht kwijt 
speelden (in 1965 zelf»? - 12,5 miljard) Zodat de steeds 
opnieuw gespeelde kompHir van het bereikte evenwicht op 
ons weinig indruk kan maken. Zelfs als ze gespeeld wordt 
-loor rasartisten. 

E. SLOSSE 

mi\ 
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HOE 
LAAT 
IS HET ? 

Eerste-minister Eyskens 
heeft verleden zaterdag tij
dens een spreekbeurt letter
lijk gezegd : « Het unitaire 
België heeft zijn tijd gehadyi. 
Dit is, uit de mond van een 
belgisch premier, een méér 
dan merkwaardige uitspraak 
en ze heeft dan ook een bre
de echo in de pers gevonden. 

De heer Eyskens gebruikt 
natuurlijk dergelijke sterke 
taal met voorbedachten ra
de : hij wil met een spekta-
kulaire uitlating de nadruk 
leggen op het «.baanbrekend» 
werk dat hijzelf en zijn re
gering aan het verrichten 
zijn. De TNT-hervormingen 
— die in feite om de échte 
problemen en oplossingen 
met een brede bocht heenzei-
len — moeten kost wat kost 
voorgesteld worden als in
grijpende maatregelen die 
ons land eens en voorgoed 
van zijn fundamentele pro
blematiek afhelpen. Eyskens 
roept zichzelf zowat als r a 
der van het nieuwe vader
land uit. 

Maar afgezien van deze 
taktiek : het blijft een feit 
dat een belgisch premier (dat 
het een oud-federalist is, mo
ge slechts toeval heten) deze 
woorden heeft uitgesproken. 

Tientallen van jaren zijn 
Vlamingen vervolgd, ge
broodroofd, uitgelachen, ach
tergesteld en bespot omdat 
zij streefden naar de dag dat 
« het unitaire België zijn tijd 
zal gehad hebben ». Alleen al 
de blote veronderstelling dat 
iemand ijverde opdat « het 
unitaire België zijn tijd zou 
gehad hebben » was genoeg, 
om hem verdacht of belache
lijk te maken. 

De Volksunie bestaat zo
wat veertien jaar. Toen zij 
begon, tikten de eerste-mi-
nisters meewarig op hun 
voorhoofd en zegden ze dat 
het vlaams-nationalisme «zijn 
tijd gehad had». En vandaag: 
hoe laat is het nu ? 

JA .. TOT IN JAPAN 
In 1970 wordt een Wereld

tentoonstelling georganizeerd 
te Osaka in Japan. Naar aan
leiding van een par lementai re 
vraag en tussenkomst van een 
V.U. parlementslid verzekert 
de minister van Ekonomische 
Zaken dat de in het japans ver
taalde nederlandse le t terkunde 
zal worden tentoongesteld en 
dat hiertoe kontakt wordt ge
nomen met de nederlandse re
gering. De V.U. waakt . 

WORLD TRADE CENTER 
\ 

Van den Boeynants is nauwe
lijks terug schepen van Open
bare Werken te Brussel, of daar 
duiken de grootscheepse immo-
biliënprojekten weer op. Na 
Parkingcenters moet Brussel 
nu ook een World Trade Center 
hebben. 

Dit V.d.B.-projekt heeft in 
Antwerpen bi t tere reakt ies uit
gelokt. Antwerpse zakenkrin-
gen hebben met klem van ar
gumenten aangetoond, dat de 
Brusselaars naapers zijn en dat 
ze de idee en zelfs de naam van 
Center gewoonweg van Ant
werpen hebben gestolen. 

Repliek van de Brusselaars : 
het Center moet in Brussel ko
men, want Brussel is tweetalig. 
Repliek van de Antwerpe
naars : laat ons lachen met de 
brusselse tweetaligheid; wij in 
ieder geval zijn viertalig. 

We hebben méér ver t rouwen 
in antwerpse vier- dan in brus
selse tweeta l igheid! 

HET ZOVEELSTE... 
De frankofone brusselse 

P.V.V.-senatoren zijn met een 
«hoofdstedelijk p ro jek t» voor 
de dag gekomen : een wets
voorstel dat de oprichting be
oogt van een «brusselse stads

gemeenschap». Het is eens t e 
meer zure wijn van hetzelfde 
slechte vat : er komt een soort 
agglomeratieraad, maar de 
oude gemeenteraden blijven 
behouden. Want de heren wil
len vóór alles hun dorpspolitie-
ke belangetjes veilig stellen. 

Eén nieuwigheid, en dan nog 
een van kaliber : de P.V.V.-
senatoren zijn het er mee eens 
dat Brussel tweetalig moet zijn. 
Maar alléén de stad Brussel 
dan. De overige gemeenten van 
de agglomeratie hoeven geen 
woord Nederlands aan hun 
Vlaamse onderdanen te verspil
len. 

Maar buiten de agglomeratie 
moet er natuurl i jk wéér twee
taligheid zijn : in de gemeenten 
die de blauwe imperialisten uit 
Vlaams-Brabant losrukken om 
ze bij de niet-tweetalige agglo
merat ieraad te voegen. 

Hoe dichter we de gemeente
verkiezingen van 1970 naderen, 
hoe hoger de frankofone koorts 
en waanzin in la capitale zal 
stijgen... 

BEERSEL IN VLAANDEREN 

Beersel is een door en door 
Vlaamse gemeente in Brabant. 

Ze ligt binnen he t eentalig-
Nederlands gebied en heeft dus 
geen faciliteitenstelsel. Er wo
nen een aantal franse villabe
woners. 

De gemeente wordt bestuurd 
door een p.V.V.-B.S.P.-koalitie 
die — taalwet op of neer — 
openlijk en bewust aan vep-
fransing doet. Met allerlei 
trukjes en kneepjes worden of
ficiële berichten aan de bevol
king in een franse ver ta l ing 
bezorgd. Toppunt van waan
zin : de schepen van onderwijs 
in deze nederlandstalige g ^ 
meente is een eentalige franko-
foon! 

'ÈpELIJKIMSTlTll!!. J 

!^e GROTE HEREN 
ONZE DIPLOMA'S 

t 
\ 
WiTM 

UTEN ONS STUDEREN 
UNNEN WCN NIET DCREI 

Herrie in het technisch onderwijs : volkomen terecht hebben deze dagen de studenten de strijd 
aangebonden tegen vermolde opvattingen. 

WILFRIED MARTENS 
VERGISTE ZICH 

De jongste tijd verdedig ik de stelling 
dat de politiek meer de jongeren dan de 
ouderen aangaat. Zij gaat meer de jonge
ren aan omdat wij in een « toekomstma-
kende > tijd leven en de politieke keuzen 
die nu gedaan worden veel meer het leven 
van de jonge generatie zullen beïnvloeden 
dan het leven van de nu afstervende gene
ratie. 

In die zin .schreef ik onlangs in het week
blad « De Nieuwe » (20 sept. 1968) een 
artikel : Een materialistische sociale en eko
nomische politiek of een « socialistisch » 
volksnationalisme ? 

Het sluitstuk of de hoofdgedachte van 
mijn betoog luidde samengevat als volgt : 

« Met het oog op de toekomst van de 
mens in de ontwikkelde landen heeft het 
geen zin meer het politiek aksent quasi een
zijdig te leggen op de materiële problemen 
of, fraaier gezegd, kan een eenzijdig of zelfs 
overwegend sociaal-ekonomisch programma 
geen valabel politiek programma zijn. » 

Volgens De Standaard (27 sept.) reageer
de de heer W. Martens, die bij de CVP-
jongeren het travailHsme of een stembus-
akkoord CVP-BSP bepleit, hierop als volgt: 

< In het jongste nummer van De Nieu
we heeft VU-senator Van Haegendoren ge
schreven dat de staatsgemeenschap niet mag 
worden gebouwd op sociaal-ekonomisch fak-
toren, maar moet steunen op het volksna-
tionale. > 

W. Martens verplaatst mijn gedachten-
gang. Dit is niet onbelangrijk nu er in CVP 
«I BSP a> vaak over < travaillisme > ge
praat wordt en wij ons in d« VU meer en 
«eer bezinnen over e«a Ware volkse raciale 
demokrati*. 

Het is de heer Martens blijkbaar ont
gaan dat ik mij doodeenvoudig wou aan
sluiten bij een aantal zeer gekende vooruit
zichten van vooraanstaande sociologen en 
publicisten die er toch ook iets van weten 
evenzeer als de heer Martens. Ik noem b.v. 
mannen als J. Rostand, R. Oppenheimer, 
P. Massé, P. Vendryés, G. Friedmann ,M. 
de Montmollin, M.A. Sauvy en de russische 
geleerden S. Goufftchev en M. Vassliev. 
Daar is ook de bekende J. Fourastié die 
b.v. het volgende schrijft : 

< In mijn jeugd leken de ekonomische 
realiteiten het leven van de mensen te be
heersen; boven alles stond het juiste idee, 
dat de menselijke waarden pas hun zin 
krijgen bij een zeker « vitaal minimum ». 
Deze gedachtengang werd onbewust be
heerst door het grote feit van de technische 
vooruitgang; ze mondt in onze dagen uit in 
een bewuste doelstelling ; de gemiddelde 
mens moet tot welstand, zo niet tot rijk
dom komen. De sociale geschiedenis van 
het westen van 1700 tot 2000 zal worden sa
mengevat in de overgang van een toestand, 
waarin alleen een kleine bevoorrechte min
derheid een behoorlijk bestaan heeft, naar 
een toestand, waarin de gehele bevolking 
ekonomisch kan bestaan. 

Daarom beginnen wij nu de rantsoene
ringen, beperkingen en het ked van niet-
ekonomische aard te ontdekken (herontdek
ken). Op de eerste plaatst omdat — hoe
wel de gemiddelde en zelfs de meest on{-
erfde mens onze eerste zorg bltjh — deze 
mens zelf. onder invloed juisf van zijn eko
nomische vooruifgang, in zijn belangstel-
lings- en gedachtenhcH'izoii niet-ekonomi-
•cbe waarden begint op te aemoi. 

Het voortbestaan van de ekonomische 
problemen sluit niet hun overwegend be
lang in. Van 1750 tot 2000 waren de eko
nomische problemen van overwegend be
lang, in die zin, dat de ekonomische pro
cessen zich niet alleen als middelen, maar 
ook als doel lieten zien. De levensstandaard 
was de voornaamste zorg, deze lijn in de me
ningsvorming is door zijn kritieke punï 
heengegaan tussen 1950 en 1960, een pe
riode waarin men de vooruitgang in de 
staalproduktie als enig kriterium was gaan 
beschouwen voor de waarde van een poli
tiek sis.teem. De problemen van de levens
standaard zijn die van de vegetatieve be
hoeften van de mens. Naarmate hun voort
schrijdende oplossing ze in de schaduw stelt 
van de problemen betreffende het leefkli
maat, worden de heel eigen behoeften van 
de mens van overwegend belang, d.w.z. de 
behoeften van de mens die niets of vrijwel 
niets meer hebben uit te staan met het 
dierlijke. 

O p dat moment zijn ekonomische feiten 
geen doelstelling meer, maar middelen. 
Doel worden dan intellektuele, kulturele 
en spirituele waarden; de ekonomische en 
technische middelen worden aan deze waar
den ondergeschikt gemaakt volgens steeds 
beter bekende metoden; de vorderingen zelf 
van de ekonomische wetenschap « ontmas
keren » de ekonomische problemen en dra
gen ertoe bij, dat wat eerst een afgod was, 
wordt teruggebracht tot de status van een 
werktuig. > 

Dit alles is weliswaar nog toekomstpers-
pektief. 

Wij weten dat vandaag de dag nog vele 
mensen ook in onze welvaartstaat niet aan 
hun vitaal minimum komen. Wij weten 
echter ook dat de politici in de grote par
tijen zich onvoldoende interesseren voor 
deze bevolkingsgroepen die elektoraal noch 
sterk noch belangrijk zijn. Uit volksnatio-
nale overwegingen achten wij deze verwaar
loosden ook belangrijk. 

Het is echter geen futurologischc schim 
maar een gangbaar vooruitzicht dat de 
jeugd van vandaag, in de toekomst m een 

maatschappij zal leven waar de waarden 
die het volksnationalisme verdedigt van dag 
tot dag meer naar de voorgrond zullen drin
gen. 

De strijd voor meer ekonomische demo-
kratie mogen wij daarom nog niet afschrij
ven. Verre van daar. Als toekomstvizie is 
heï zgz. travailHsme (zoals CVP en BSP 
het zien) echter verleden-gericht en niet 
toekomst-gericht. Een « socialistisch > volks
nationalisme is wel toekomst-gerichL 

Als wij op de kern van de zaak ingaan 
hebben in deze kontekst « socialisme > en 
« nationalisme » een parallele betekenis. 
Ik schrijf dat zeer rustig op gevaar af dai 
men mij een streepje tussen beide woorden 
in de schoenen kan schuiven. Voor o£ te^ 
gen « klassestrijd >. Och kom I Weet men 
dan niet dat klassestrijd, zelfs van het meest 
extreme « socialisme » nooit doel was maar 
middel. Zijn klassestrijd en standen-waan-
zin heden nog geëigende middelen voor in
tegrale sociale rechtvaardigheid ? 

In hun zeer algemene betekenis zijn < so
cialisme » en < volksnationalisme > op de 
in gemeenschap levende mens gericht. Ik 
hoop dat de heer Martens met mij kan 
aanvaarden dat deze gemeenschap koncen-
trisch uitdeint van de gezin- en streekge-
meenschap naar de volksgemeenschap en 
dat een wereldgemeenschap slechts denk
baar is als inter-nationale gemeenschap, als 
inter-volkengemeenschap door de < demo-
kratie van de volken >. Zij plaatst de kroon 
op de politieke, sociale, ekonomische en 
kulturele demokratie. Zolang er geen inte
graal federalisme tot stand komt hebben wij 
het aksent te leggen op het volksnationale 
en met de federale struktuur gewapend kun
nen wij in Vlaanderen een demokratische 
maatschappij uitbouwen. 

Zonder federalisme komen wij in de bel-
gische politiek moeilijk tot demokratisch* 
besluitvorming. De primauteit van het ta-
deralisme is een primauteit van urgenti* 
naarmate Europa en de wereld naar meet 
samenhorigheid streven. 

M. VAN HAEGENDOREN 
Senatort''*«'n' " i-
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De plannen Tindemans-Tericagne 

BRVSSEL VRIJ 

EN 

GRENDEL VOOR VLAANDEREN 

De voorsteilen van de regering tot herziening van bepaalde artikels van 
de grondwet betekenen de zoveelste kapitulatie van de vlaamse Ci.P.-
ers in de eindeloze reeks kapituiaties die we al van ze gezien hebben en 
die ze niet van plan zijn te onderbreken, tenzij een viaamse massabeto
ging ze daartoe dwingt. 
Wanneer we de voorstellen tot grondwetsherziening bekijken, waarvan de 
regering weliswaar haar bestaan niet afhankelijk maakt maar waarvoor 
ze toch als krachtige motor wil dienst doen, dan vallen er dadelijk twee 
feiten op. 

''«*'^W r 
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De voorstellen handelen niet alleen 
over de beperkte kultuurautonomie, 
m a a r ook en vooral over de grendel op 
de Vlaamse meerderheid, terwijl ze 
angstvallig elke regehng voor Brussel 
ui t de weg gaan. 

Naast de waarborgen nationaal voor 
de franstaligen zijn er waarborgen voor 
de ideologische minderheden in Wallo
nië en in Vlaanderen. 

De duitse minderheid krijgt geen 
enkele waarborg, zij moet het stellen 
me t een kultuurraad, die advies mag 
uitbrengen. Dat is alles. De kolonizatie 
tegenover deze minderheid wordt vrij 
spel gelaten. 

Voor de vlaamse meerderheid worden 
nationaal alle mogelijke grendels 
geschoven; tegenover de meerderheid 
van de franstaligen te Brussel wordt 
geen enkele grendel vooropgezet. 

Ook zij mag straffeloos haar imperia
listisch spelletje voortzetten. De mate
r ie «is te delikaat», de stof is te bran
dend. De franstalige Brusselaars zijn al 
van hun denkvermogen beroofd, zo luidt 
het, door de nakende gemeenteraadsver
kiezingen. 

Alsof die pasjaburgemeesters-parle
mentsleden ooit uitblonken door denk
vermogen. Hun voornaamste kwaliteit 
was steeds hun hamstervermogen en de 
enige stelregel die ze altijd gehuldigd 
hebben was alles voor ons en niets voor 
een ander. Voor de rest werd en wordt 
hun taaitirannie tegenover de kleine 
Vlaamse man omhuld met de vrijheids-
Vlag 

Van huichelarij zijn deze brusselse 
operetteburgemeesters nooit gestorven, 
v a n t zo ze daarvan zouden sterven had
den ze nooit geleefd. 

De vlaamse strijd zal zich moeten 
toespitsen op de grendel, nog iets anders 
dan de schijnbare « carcan » waartegen 
de franstalige Brusselaars spiegelge-
vechten leveren. 

Terwijl Vlaanderen nog voor een gan
se reeks punten eisende parti j is, wil 
men brutaalweg deze eisen eens en voor 
goed uitschakelen door als voorwaarde 
te stellen dat de helft plus één van de 
franstaligen akkoord gaat om ze in te 
willigen. En nochtans kan men met 
deze nog bestaande vlaamse achterstand 
een mammoetwetsvoorstel vullen. De 
senaatsfraktie van de Volksunie zal dit 
voorstel ten andere formuleren. 

De vlaamse C.V.P. maakt weer kip-
kap van haar eigen eisen en haar eigen 
beloften aan het kiezerskorps. Op de 
studiedag van de vlaamse C.V.P. in sep
tember 1964 heeft minister Tindemans, 
als referaathouder nog eens met klem 
bevestigd, dat er geen sprake kon zijn 
van grendel vooraleeer de vlaamse ach
terstand ingelopen was. 

Eens minister is alles vergeten! 
Vlaanderen moet echter weten dat, 

eens de grendel goedgekeurd, definitief 
een einde gemaakt wordt aan de vlaam
se ontvoogdingsstrijd langs wettelijke 
weg. 

Dit te willen opdringen is vanwege de 
Vlaamse C.V.P. en vanwege de vlaamse 
B S P. niets minder dan een politieke 
misdaad 

Dit zal de vlaamse openbare mening 
hen moeten duidelijk maken. 

WIM JORISSEN 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 

IN DE 

KAMER 

In de peristyle van het parlementsge
bouw, die een grondige schoonmaak-
beuit had gekregen, zodat zelfs keizer 
Karel dik onder de roomkleurige verf 
zit, stonden bosjes joernalisten te azen 
op politiek nieuws O p de uitkijk ston
den ook de persfotografen en de kame
ramen om bij het begin van de nieu
we zittijd, ministeriele koppen te ver
eeuwen, en historische uitspraken — die 
men van ministers schijnt te verwach
ten — \oo r de geschiedenis op te teke
nen. 

Eerste-minister Eyskens precieus als 
steeds, het hoofd in de nek, dribbelde 
met kleine passen binnen. Het historisch 
momenL weid op film gebracht, terwijl 
hij gewichtig geprefabriceerde gemeen
plaatsen in het midden bracht, gretig 
opgeschoven als d u u r bladvulsel. Na 
liem kwam hoog en breed vice-premier 
Merlot wat moeizaam aanstevenen, de 
bril vooraan op de neus. wat hem iets 
jongensachtigs geeft, en een zware tas 
wat van zich af zeulend. Hij zaaide wat 
woorden m het kringetje van de joer
nalisten, met de goedmoedige bedoe
ling hen aan enkele regels l^opij te hel
pen. 

De bonkige kameraman van de vlaam
se T.V. liep knorrig door de gang naar 
het restaurant, een filmapparaat als een 
ver\aarlijk wapen omknellend. Wij wer
den een ogenblik koud, toen hij ons 
zei dat hij « de koppen van de inter-
pellanien wou schieten ». In een flits 
zagen wij ze reeds, als trofee tegen de 
m u u r opgehangen, in een verzameling 
van herte- en everzwijnkoppen. En wij 
kregen het benauwd toen het ons te 
binnen viel, dat onze eigen Jef Olaerts 
bij de interpellanten was. Ja, zei de ka
meraman, die tot onze opluchting de he
vige temperatuurverschillen waaraan 
wij ten prooi waren, niet scheen te mer

ken « de Kaïner is nog taboe, daar mo
gen WIJ niet binnen, 's Avonds heb
ben WIJ op het T.V. scheim de verzame
ling koppen ge/ien. To t on/e opluch 
img zagen wij geen sporen van beschie
ting. 

De Ramei begon niet met de j,i..ili]k-
se tredmolen van de begrotingen O p de 
agenda : stromen mterpelLities Over de 
staalfabiiek van AUeghen) Longdoz te 
Genk, de pijpleiding Rot te idam .ont
werpen en het ariest \.in Siraatsbuig. 

Jet Olaerts zonder ook maar een 
schijntje van plankenkooiis, de baard 
slagvaardig in de lucht, hield een scheip 
rekwisi tonum tegen de regering, en een 
gepassioneerd pleidooi voor de vestiging 
van de staalfabriek te Genk. Hij zei 
stoute waarheden aan het adres van de 
regering en de kollega's die hierop stei
gerden. 

Minister Vleück lustig piofessoiaal, in 
een voor een Wcst-Vlammg opmeikelijk 
goed Nedeilands, zette het s tandpunt 
van de regering uiteen. Hij zei dat er 
geen besli'ssing was van de regeling, om
dat de tiima niet om staatstusseiikomst 
had geviaagd. Mocht dat gebeuien dan 
zou de legering alleszins een beslissing 
nemen waaidoor de expansie van Genk 
veilig zal woidcii gesteld. Toen hij op 
een opmerking van Colla zei « dat hij 
als eerlijk mens \e ipl icht was... » fron
ste Eyskens vermanend het \ooihootd , 
om de jonge, extra parlemcnuuic koUe-
ga, die al een paar krakende vciklaun-
gen op zijn dienststaat heeft, ei aaii ie 
herinneren dat hij in zijn aigeloosheid 
al genoeg had geblunderd. De prof zag 
het niet en liet doorschemeren dat de 
staalfabriek toch naar Wallonië zou kun
nen gaan. 

Van Dammc (CVP) een schrandere 
brugge voor superschepen. Hij was 
pijpleiding Rotteidam-Antwerpen, en 
de kansen op toegankelijkheid van Zee 
brugge voor superschepen. Hij was 
van 1965 tot 19(38 uitgerangeeid gcwoi 
den. Bij de laatste verkiezingen had hij 
echter gewonnen in een haide match 
tegen een politieke « vriend » die reeds 
vroeger bewees dat hij het gemiddelde 
parlementaiie peil niet haalde. Fernand 
van Damrae wou zich vast steviger in 
het zadel werken en interpcUcerde over 
de gemiste kansen van Zeebrugge. Met 
zijn hoog voorhoofd, zijn dun brilletje, 
zijn wat gebogen gestalte, en de onver-

stooibaar psalmodieiende loon, deed 
hij ons eerder denken aan een ascetische 
monnik, dan aan een modieus geklede za
kenman, zoals een jocinalist hem een m 
een vlaag van vesinnentair lirisme heeft 
beschieven. Hij liep echtei uit de band 
toen hij meende zich in het Frans tot de 
Walen te moeten richten, om hen tot 
bondgenoten te maken, daarbij hun zie
kelijke hang naar onekonomische leuze-
vestigingen prikkelend. Om toch zeker 
te zijn dat zijn Frans zou worden ver
staan, nam hij hun verkeerde uitspraak 
over, en sprak onder het gemoiikel der 
Vlamingen, over een pieplien Rotter
dam Ontweipen Verdei had hij het 
steeds in het Nederlands over de olie-
buis Roiterdam-Antwerpen, om na de 
opsomming van al de rampen door deze 
buis veroorzaakt, te kunnen besluiten 
dat het een dwangbuis was. Het procédé 
was te doorzichtig en bereikte geen klap-
je oiatonsch effekt. Alleen Van Evnde 
grijnsde meewarig. 

Piet Leys kwam eveneens op voor de 
belangen van Zeebrugge, hij situeerde de
ze echter in 't kompleks van de vlaamse 
havenbelangen. zonder daarbij de Wa
len op te jagen. Hij bracht kiitiek ui t 
op de grove antwoorden van de minis
ter, op sommige van zijn parlementaire 
vragen, en vond de spoed verdacht 
waarmee in de laatste faze de regering 
een beslissing nain. 

Hugo Schiltz, op licht ironizciende 
toon, nam een loopje met de deskun
digheid van sommige spiekers. Hij gaf 
Van Dainnie een kneiteicnde veeg u u de 
pan waar de/e gemeend had de Walen 
in het gevlei te moeten komen. Hij be
treurde dat de regeling niet vroeger de 
kansen van Zeebrugge had onderzocht, 
en kwam op voor een oplossing waarbij 
de vlaamse havenbelangen zouden ge
diend wolden. 

Minister De Saeger toonde zich een 
harde debater die het dossier volledig 
onder de knie heeft. Hij verdedigde bits 
zijn ambtenaren, en gaf blijk van hu
mor waarvan wij deze steile, tiotsc man, 
volkomen gespeend dachten 

Vic Anciaux' serene tussenkomst in 
het debat over Straatsburg was een ver
ademing na de dreunende interpellatie 
van de FX).F.-er Defosset en het saaie 
geleuter van de overraijdelijke P.V V.-er 
G i l l a . 

NIK CLAES. 
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AMNESTIE 

Niets is zo hard en onverbiddelijk als ^e werkelijkheid. Wie er verblind tegen 

opstoomt, breekt. Wie de werkelijkheid uitdaagt, gaat ten gronde. De vlaamse 

rechtseisen werden tientallen jaren hoogstens «valse problemen» genoemd : de 

belgisch-nationale partijen zijn er door stukgesprongen, het gehele politieke leven 

wordt er tans door beheerst. Nog poogt Brussel de ekonomische opgang van Vlaan

deren te breken, maar de eisen van de wereldekonomie zullen sterker zijn dan 

alle onzakelijk geschreeuw. Na de grote amnestiebetoging te Antwerpen, bijna 

tien jaar geleden, hebben velen gemeend dat ook het onrecht van de repressie 

bij de «valse problemen» kon geklasseerd worden. Maar ons volk. niet de wet

tenmakers, heeft de blijvende haat afgewezen. De langzaam gegroeide verzoening 

is nu de sterkste kracht die de eis tot amnestie schraagt. 

'/' .1 „I 'iX IMn n 11 lil I I tt J . li n - flirii 

de vele gezichten... 
We menen fier te mogen gaan op ons modern begrip voor elke mens, 

op onze erkenning van zijn recht op geweten. Kunnen we dan nog langer 
aanvaarden dat honderdduizenden beoordeeld en veroordeeld werden en 
veroordeeld blijven als waren zij uniforme gipsen afgietsels van één enkel 
model? Is een oordeel als dit «een koUaborateur, düs een verrader en 
een beul» nog aanvaardbaar ? 

...van kollahoratie... 
Bij hen die koUaboreerden waren plaatsjesjagers en profiteurs; door 

koUaborateurs werden moorden gepleegd, werden veel daden gesteld die 
volgens de bestaande belgische wetten inderdaad moesten bestraft wor
den. Maar de 58.000 officiële dossiers van hen die vrijwillig in de duitse 
oorlogsindustrie gingen werken, werden zonder vervolging geklasseerd. 
Ook zij waren belangrijke koUaborateurs! Van de 53.000 dossiers over 
ekonomische kollaboratie werden er niet veel meer dan 1.000 met een 
veroordeling afgesloten. 

Ook volgens de belgische wetten was in Vlaanderen de kollaboratie 
hoofdzakelijk politiek, met bijna 104.000 gevallen het hoogste procent in 
dit land. Maar in absolute getallen en procentsgewijs was de verklikking 
ien dan nog de beschuldiging van verklikking!) in Vlaanderen het laagst. 

Maar op allen, ook op de meest onbaatzuchtigen werd de last geworpen 
van alle oorlogsellende. Alle fanatisme misleidt; het fanatisme waarmee 
de kollaboratie werd afgeschilderd is vrijwillig blind en misleidt en ver
blindt nog te velen. Het recht op een eerlijk oordeel is echter 
onvervreemdbaar. 

...en verzet 
Mogen alle koUaborateurs niet als baarlijke duivels, als onmensen 

worden geklasseerd, ook het verzet bestaat noch uitsluitend uit helden, 
noch uitsluitend uit bandieten. Er waren onzelfzuchtige, moedige verzets
mensen; er waren noodzakelijke en bewonderenswaardige daden van 
verzet. Maar veel van wat in 1944 en 1945 verzet werd genoemd was dat 
niet! Niet de echte verzetsmensen zijn de grote tegenstanders var een 
volksnationale verzoening, maar wel de parazieten van het verzet. Zij die 
de eer en de waardigheid van het verzet beledigen. 

Het geliefkoosde wapen van alle propa
ganda is verdiaaien van de teiten, is ge
schiedenisvervalsing. Men noemt zijn vij
anden idioten en dwazen, ook al kan men 
daarna niet meer duidelijk maken waar
om men er dan toch zoveel last mee heeft 
gehad. Men stelt het zo voor, als zaten de 
vlaamsgezinden te wachten op een duitse 
bezetting om naar de macht te grijpen, men 
doet alsof zij sociaal achterlijken en kapi-
talistenknechten waren. 

De werkelijkheid is dat de vlaamsgezin
den het langst van al geaarzeld hebben 
vóór dat zij enige vorm van samenwer-
kmg (kollaboratie) met de bezetter aan
vaardden. Een zeer belangrijk motief hier
bij was dan nog de vrees dat zij die ons 
als fianskiljons al een eeuw hadden ver
drukt, die verdrukking zouden voortzet
ten als duitskiljons. Nu iedereen begrip 
opbrengt voor de moeilijkheden, voor de 

geringe mogelijkheden van een Doebtsjek 
legenovei de riissisclie bezel lei^ die dan 
nog zijn eigen pai tijgenoten zijn, moet 
het begrip voor de mogelijkheden en moei
lijkheden in 1940 toch gemakkelijker zijn 
geworden ! 

De vlaamsgezinden wilden een ladi-
kale omvorming van de belgische staat, 
zij willen een oidening in de maatschappij 
die voor het gehele volk aanvaardbaar zou 
zijn. Samen met de zorg om het bestaan 
zélf van ons volk heeft deze vernieuwende 
drang hen bewogen. Daaiora ook zijn zij 
nooit de lakeien van de bezetter geweest. 
Vaak hebben leidende tiguren zich moeten 
schikken in het on\eimi)delijke, maai dik 
wijls kwam het ook tot konflikien nooit 
lazen zij als lakeien de bezetters de wen
sen uit de ogen. Wat hen dreet was de 
wil tot een nieuw volksbestaan in wat een 
nieuwe tijd scheen te zijn. 
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Ook misleide volkswoede kan men be
grijpen, zelfs een korte periode van ge
rechtelijk georganizeerd onrecht is enigs
zins verklaarbaar; maar de koele haat is 
zonder meer onmenselijk. 

Haat en onmenselijkheid waren het die 
in 1944 de londense besluitwetten dikteer
den. Vooral dan de wet die bepaalde dat 
wie bij verstek werd veroordeeld (en dus 
als afwezige met alle mogelijke schuld werd 
beladen) na zes maand al geen nieuw pro
ces meer kreeg. Deze wet is zo uitzonder 
lijk onmenselijk dat de regelingen van de 
ons omringende landen al heel spoedig nie 
mand meei uitleverden die het uur na zijn 
uitlevering al kon neerge5<.hoten worden. 
De grenzeloze wil om te vernietigen, zo hard 
en zo diep mogelijk, komt nergens scher
per tot uiting dan in deze wet. 

Een voorbijgaande haat? In 1954 diende 
de CV P -er Lagae uit schrik voor groepen 
die zich het verzet noemden een wetsvoor
stel in volgens hetwelk het onmogelijk zou 
worden dat zij die tot een bejiaalde en ta 
meiijk willekeurig vastgestelde gioep be
hoorden, nooit meer in vrijheid zouden 
worden gesteld. Een foltering, ergei dan de 
doodstraf zelf! En dit is niet het ooi deel 

van een gevoelig mens, dit was het oor
deel van mensen die heel hun leven met 
het gevangenisprobleem te maken hadden. 
Het behoort mede tot de schande van de 
C.V.P. dat dit wetsvoorstel door de socia
list Rollin onmogelijk moest worden ge
maakt. 

Een onsterfelijke haat ? In 1964 werd te
gen alle rechtsgebruiken in de verjarings
termijn vooi doodvonnissen met tien jaar 
verlengd. De wet « Degrelliana > • de wet 
van de angst vooi de terugkeer van De-
grelle. De wet van de laffe schijnheiligheid 
die het niet aandurfde, dan ook maar een 
wet te maken alléén voor Degrelle. De wet 
waardoor nog steeds honderden en honder
den verbannen blijven 

Omdat zij niet wilden sterven in een 
belgis< he gevangenis, omdat zij niet willen 
kruipen 

Dat deze onsterielijkf haat zich/ell aan 
het vcmietigen i.s, hebben de jongste jaren 
dan toch wel grondig bewezen : zelfs zij die 
wellicht aan de volkswoede hadden meege
daan, zijn tol inzicht gekomen. 

De haat is niet meer besmettelijk; hij is 
nog sterk, maar als naakte haat, als haat die 
izoiccrt. 

Een groot gedeelte van ons volk heeft al jarenlang amnestie verleend. Maar ook 
groepen die tot voor kortere tijd nog meededen aan haatkampanjes doen dit nu 
niet meer. Als ons volk zijn eigen wetten maken kon, zou amnestie geen probleem 
meer zijn. Er zou redelijk en openharti ? over gediskuteerd worden, en de amnes
tie zou er komen. Goedgekeurd door een zeer grote meerderheid, uit alle partijen. 
Maar tevelen hebben nog niet de moed. v wr hun overtuiging uit te komen. Teve-
len zitten nog vast in een partijkader waar elk begrip onbreekt. waar — zoals 
dat al altijd en in elk opzicht het geval is geweest — de Vlamingen zich schikken 
moeten naar de wensen van volksvreemden Tevelen gehoorzamen nog zonder 
meer aan hen die nooit enige moeite hebban gedaan om eenvoudigweg te begrijpen. 

De velen, die te velen moeten vooruit?eduwd worden, moeten van hun angst 
voor hun partijgenoten bevrijd worden door de angst voor hun vlaamse kiezers. 

Praktisch niemand betwist nog dat d^ repressie niet zonder meer goed was. 
Iedereen erkent dat er onrecht moet hersteld worden. Maar de wegen die voor
gesteld worden zijn onjuist : zij duren zolang dat alleen de kleinkinderen van de 
getroffenen de gevolgen ervan zullen zien Onrecht werd geleden door levende 
mensen, recht moet geschieden aan leve irten ! Daarom is er geen enkele andere 
weg dan deze : de verzoening die leeft in ons volk neerschrijven in wetten die 
ons waardig zijn. Na een kwart eeuw haif dringt de tijd. 
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TUSSEN APAIIE EN GELDINGSDRANG 
In verband met de jongste staatsgrepen in Latijns Amerika deed volgende mop de 
ronde, aansluitend op de werkelijkheid een maand geleden had in Brazilië een 
konferentie van de latijnsamerikaanse strijdkrachten plaats. Het was een gelegen
heid, aldus de moppentappers, voor heel ivat generalen en kolonels om van gedach
ten te wisselen over de diverse technieken van de staatsgreep. Zij die hun putsch 
al achter de rug hadden konden diegenen onderwijzen, die hem nog voor de boeg 
hadden... 

In Peru en Panama was het nochtans 
bloedige ernst. In beide landen heeft het 
leger de volgens de grondwet verkozen 
burgerlijke regering afgezet. De onlus
ten m Mexico waren wel van een ande
re aard doch vertonen eveneens een ge
meenschappelijk kenmerk, nl. de invloed 
van de verhouding van gans Latijns 
Amerika tot de USA 

Het gevleide eergevoel dat de Olim-
pische Spelen in een latijns-amerikaans 
land plaats vinden — al dan niet geïnter
preteerd als een internationale erken
ning, wat eerder betrekkelijk is — kan 
niet uit het oog doen verliezen dat de 
balans van een halve maand onlusten en 
staatsgrepen zelfs het rantsoen, waaraan 
de wereld in verband met Latijns Ame
rika is gewoon geraakt, overtreft. Het 
amerikaanse « subkontinent » is een 
broeinest van sociale onrust en revolu
tionaire spanningen, die in snel stijgen
de lijn gaan. Vooral de onlusten in 
Mexico — waarover nu tijdelijk een 
« olimpische rust » is neergedaald — zijn 

voor die evolutie betekenisvol, omdat tot 
voor kort Mexiko toch als een der sta
bielste staten van Latijns Amerika werd 
beschouwd. Ongetwijfeld richt zich de 
ontevredenheid der mexikaanse studen
ten tegen de autoritaire en konservatieve 
s truktuur en gezagsopvattingen in hun 
land en tegen de sociale ongelijkheid. 
Maar ook de afhankelijkheid van de gro
te noorderbuur ergert hen en onder
scheidt hun beweging van de algemene 
studentenrevolte in de wereld, die zich 
als een kettingreaktie voortwalst. 

De kapitaalskracht en de technolo
gische voorsprong van de Amerikanen 
heeft het ouderwetse wapengeknetter 
vervangen om de overheersende pozities 
van de grote en rijke Uncle Sam te 
handhaven. Daarover zijn de Zuidame
rikanen telkens opnieuw het meest ver
bitterd omdat deze minderwaardigheid 
niet alleen hun sociale minderwaardig
heid onderstreept en bestendigt doch ook 
hun nationaal gevoel krenkt. Telkens 
weer moeten de Latijns-Amerikanen zich 

DEZE WEEK //V DE WERELD 
Voorstel Harmei op bijeenkomst van 
de Westeuropese Unie te Rome om 
een vast komitee op te richten ter 
studie van een nauwe militaire, eko-
nomische. politieke en financiële sa-
Tnenwerkinq met Engeland, door 
Frankrijk als voorbarig afgewezen. 
Parijs vraaat bedenktijd 

^uimtekapsule ApoUo 1 na 11 dagen 
rondvlucht rond de aarde veilig te
ruggekeerd Schirra, Eisele en Cun
ningham cirkelden 163 maal rond de 
aiT^de, 

Jeannette Thorez-V ermeersch. oude 
glorie van de franse kommunistische 
partij neemt ontslag uit de partijlei
ding Soiyjet-Unie zou financiële 
steun aan franse kommunisten ge
schorst hebben wegens hun afkeuring 
van de -^ussische inval in Tsjecho-
Slovakije. 

Ernstig onderzoek van amerikaans 
bomstopvoorstel te Hanoi. Intussen 
duren bepaalde amerikaanse bombar
dementen voort doch worden noord-
vietnamese krijgsgevangenen vrijge
laten en nemen de krijgsv er richtin
gen in Zuid-Vietnam gevoelig af 

Israëlische regering sterk verdeeld 
over wenselijkheid van afzonderlijke 
vredesbesprekingen met Jordanië. 

Uittocht van hongaarse en poolse be
zettingstroepen uit Tsjecho-Slovakije 
begonnen. Anti-Doebtsjek-groep be
gint zich te roeren 

Jacqueline Bouvier, weduwe van 
John Kennedy gehuivd met qriekse 
reder Onassis. 

NPD in gemeenteraadsverkiezingen 
in Hessen en Saar achteruit en in 
Baden-Wurtenberg slechts licht voor
uit. 

doen gelden tegenover de machtige maar 
« lelijke » Amerikaan uit het noorden, 
en worden ze geslingerd tussen mmder-
waardigheids- en meerderwaardigheids-
kompleksen. 

Maar dit beeld heeft zich dan toch 
-stilaan gewijzigd. Wel pogen de ameri
kaanse kapitalisten m Zuid-Amenka mo-
nokulturen op te leggen, die de ekono-
mische afhankelijkheid zouden moeten 
bestendigen. Maar de gulden tijd daar
van is voorbij en het klassieke voorbeeld 
van de United Fruit Company gaat niet 
helemaal meer op. Sinds de « Alliance 
for Progress » van wijlen prezident Ken
nedy is men zich ook m Washmgton van 
langzame maar zekere veranderingen 
bewust geworden, ook wanneer deze 
« Alliance » zich vandaag als een mis
lukking voordoet. Washington houdt 
derhalve een waakzamer oog dan vroe
ger op de kapitaalsbewegingen en eko-
nomische operaties in zuidelijke rich
ting, maar kan met verhinderen dat nog 
heel wat geldhaaien uit Wall Street een 
teugelloze kolonialistische politiek be
drijven. Indien trouwens de Amerikanen 
in 't zoveel «sterkere» West-Europa een 
zowel onderduimse als brutale koloniaal 
getinte ekonomische expansiepolitiek 
pogen te voeren, hoe zouden ze daarin 
nog niet gemakkelijker slagen in het on
derontwikkelde zuid-Amerika ' 

Er zijn nochtans keerzijden aan deze 
medaille. Hoe eenzijdig de noordameri-
kaanse politiek omwille van het profijt 
in Latijns Amerika ook gericht is. toch 
is de relatieve vooruitgang grotendeels 
aan de USA te danken. Zonder noord-
amenkaanse steun (die het nog steeds 
veel te duur betaalt) blijkt Latijns Ame
rika de problemen van zijn bevolkings-
explozie niet de baas te kunnen. Boven
dien worstelt Latijns Amerika nog 
steeds met de erfenis van het europese 
kolonialisme, met zijn patologische ziek
te van het Pronuciamiento, met zijn 
heilige drievuldigheid (Oligarchie. Le
ger en Kerk) die nog steeds een echte 
sociale politiek in de weg staat, ook al 
vertoont deze drievuldigheid langs zijn 
kerkelijke zijde al ettelijke barsten. Ten 
slotte IS er nog de apatische houding van 
vele bevolkingsgroepen, vooral op het 
platteland. 

Het ziet er niet naar uit dat het tempo 
van de omwentelingen in Latijns Ame
rika zal vertragen. Met de Olimpische 
Spelen — zelf reeds het toneel van vrij
heids- of gelijkheidsbetogingen — is in 
Mexiko slechts een pauze ingetreden, de 
strijd zal nadien opnieuw opflakkeren, 
terwijl elders in Latijns Amerika de 
ontvoogdingsdrang zich eveneens steeds 
sterker zal doen gelden. 

De noorse tanker '< Sitaktind » raakte in brand in het Kanaal en werd brandend hij Beachv JJead' 'Fo'^thnrne) aan de 
grond gezet. Van de 34 opvarenri.n werden er il gered. Gelukkig wa, de tanker btjna leeg zonwL zou hel weer een 

bezoedeling der stranden van jewelste njn geweest. 

De uitspraak « politiek is de kunst 
van de mogelijkheden » wordt meestal 
gebruikt om er op te wijzen dat in de 
politiek niet alles mogelijk is. En hoe 
dikwijls deze uitspraak ook gebruikt 
werd om ons Vlamingen te sussen en 
zoet te houden, geen mens kan ontken
nen dat voor niemand alles mogelijk 
is. Zelfs niet in de politiek. 

Anderzijds krijgt men toch wel eens 
de indruk dat de politiek het rijk is 
van de onbegrensde mogelijkheden. 
Het minst voorstelbare gebeurt nog, en 
het meest belachelijke wordt met een 
dodelijke ernst plechtig afgekondigd. 
Dergelijke dingen gebeuren sinds 
meerdere jaren in de zeer plechtige 
vergaderingen van de Verenigde Na
ties : het aantal leden dat de UNO tans 
telt is niet zo heel belangrijk ; belang
rijk is wél, nooit te vergeten wie er 
deel van uit maakt en welke de échte 
voorwaarden daartoe zijn. 

Sinds een paar jaar behoort bv. het 
eiland Barbados tot de UNO-vergade-
ring : een landje dat kleiner is dan de 
Zuiderzee-polders die door de Noord-
Nederlanders werden drooggelegd ! En 
ekonomisch al evenmin een groot
macht : het bestaat niet uit goudmij
nen en er is evenmin kobalt of een an
der zeldzame en belangrijke delfstof 
te vinden. Maar het behoort tot de an-
gelsaksische invloedsfeer, het kan niet 
zelfstandig voor zijn bestaan zorgen en 
daardoor zal het wel een t rouwe bond
genoot blijven van de grootmachten 
die graag over een aantal s temmen van 
dienstbaren beschikken. 

De jongste kandidaat voor het UNO-
lidmaatschap is het vroegere spaanse 
Equatoriaal Guinea. In allerlei opzich
ten een hoogtepunt m deze ontwikke
ling ! Vergeleken met de bevolking en 
het ekonomisch belang van dit gebied, 
van deze nieuwe onafhankelijke s taat 
kunnen niet alleen Brussel en Antwer
pen, maar ook Gent en Luik morgen 
hun onafhankelijkheid uitroepen en 
vragen als UNO-lid erkend te w o r d e n ! 

Spanje dat zoveel overzeese gebieden 
veroverd heeft, had tot het midden van 
de vorige eeuw nooit enige echte be
langstelling voor dit kleine gebied. Tij
delijk geraakte het dit zelfs kwijt aan 
Engeland, en de onbelangrijkheid (-̂ r-
van blijkt wel duidelijk uit het feit dat 
ook de koloniale slokop die Engeland 
toch altijd is geweest, zich eigenlijk 

DOODERNSTIG! 

UNO-LID 
WORDEN 

nooit ernstig om het gebied heeft be
kommerd. Equatoriaal Guinea bestaat 
uit drie gebieden : twee eilanden en 
een klein gebied op het westafrikaan-
se vasteland. Slechts een enkele naam 
is nu goed bekend geraakt : het eiland 
Fei-nando Po. De bazis van waarui t , 
ondanks alle protesten van Nigeria en 
ondanks de britse ontevredenheid, vr i j 
wel alle hulp voor Biafra ver t rekt . 
Spanje gaf toestemming tot het ge
bruik van de luchthaven en de rege
ring van het onafhankelijke gebied zal 
het ook wel blijven goedvinden — zo
lang Spanje het goedvindt. En hierbij 
zal de strijd rond Gibral tar wel een rol
letje blijven spelen. 

Zelfs in het reusachtige Afrika waar 
ruimte zo wat het goedkoopste is wa t 
er beschikbaar is, heeft het toekomsti
ge nieuwe UNO-lid maar een geringe 
oppervlakte : minder dan 2/3 van Bel
gië. Het vasteland-gebied Rio Muni 
vormt een administratief geheel met 
vier minieme kusteilandjes, met een 
bevolking die nauwelijks hoger ligt 
dan 190.000. Annobon (nog steeds een 
onbekende naam!) en Fernando Po zijn 
de twee belangrijkste eilanden • een 
72.000-tal inwoners. De levensstandaard 
in dit ni-^^m-e land is tot nog toe de 
hoogste in West-Afrika, maar was en 
blijft alleen mogelijk door een stevige 
spaanse invloed. Guinea was voor 
Spanje echter nooit een bevolkingsko
lonie De grond in dit gebied is vrucht
baar en de gehele ekonomie '^ een 
landbouwekonomie. 

Maar deze 260.000 mensen VZL wat 
de antwerpse bevolking !) die in feite 
totaal afhankelijk blijven, zullen van 
nu af het rolletje van onafhankeliike 
staat spelen. Plechtig in de UNO zete
len en beslissen over bv. al of niet be
handelen van de russische bezetting 
van Tjsecho-Slovakije of van de moord
parti j in Biafra. Gezanten in onbe
langrijke landen zullen ze wel niet 
kunnen betalen •: het paleis in Brussel 
zal een feestelijke optocht moeten mis
sen. 



BESCHEIDEN 
VOORUITZICHTEN 

K u r t Bachmann en Kur t 
Erlebach hebben in de Bonds
republiek opnieuw een kommu-
nistische part i j opgericht De 
vorige werd na een jarenlang 
proces, waarbi j de verdediging 
alle tijd en alle advokaten 
kreeg, door het opperste ge
rechtshof verboden De stich
te r s hebben zich nu als onmid
dellijk doel gesteld, 5.000 leden 
t e werven. Een nogal beschei
den doel (op een bevolking 
Van meer dan 50 miljoen!), 
vooral omdat nog altijd een 
aan ta l oud-leden gereed zi t ten 
om dadelijk toe te t reden. 

MET WELKE BEDOELING ? 
De nieuw opgerichte kommu-

nistische par t i j vers terkt de 
pozitie van de N.P.D. Het is nu 
i m m e r s voor de bondsregering 
n ie t meer mogelijk, deze par t i j 
een proces aan te doen om ze 
h e t lot te laten ondergaan van 
de eerste na-oorlogse kommu-
nistische of van de Reichspar-
tei . Een proces tegen de N.P.D. 
Ss alleen mogelijk samen met 
een nieuw proces tegen de K.P., 
en dat zal de Bondsregering 
wel niet zo vlug aandurven. De 
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In een fabriek te Leningrad worden de turbinewielen voor de Aswandam gemaakt. Simbool van 

Ruslands ekonomische en politieke expansie naar het zuiden, naar de landen rond de Middel

landse Zee, 

MARCELLO CAETANO 
op het eerste zicht is er niets veianderd 

te Lissabon. De 62-jarige p7 0f. dr. Marcello 
Joié dos Neves Alves Caetano lijkt, tot in 
de détails van loopbaan en algemeen voor
komen, wel een tweede uitgave van Sala-
zar. 

De in 1906 geboren jui ut Caetano die 
als (vooilopige) optKiIger van Salazar werd 
aangeduid, is net als zijn voorganger eigen
lijk een wetenschapsman die slechts tn de 
politiek trad nadat hij daartoe aangezocht 
werd. Net ah Salazar heeft ook Caetano 
een professoraal uiterlijk : ze vertegenwoor
digen beiden een type, dat men eigenlijk 
niet verwacht aan het roer van een staat. 
Een andere gemeenschappelijke trek tus
sen beide mannen is hun soberheid en hun 
afkeer van alle uiterlijk veitosn. Caetano 
woont in een zeer eenvoudige flat in een 
gewone wijk zonder rezidentieel karakter; 
noch binnen noch buiten onderscheidt zijn 
woning zirh van de doorsnee-woningen in 
de buurt. 

De uiterlijke overeenkomsten tussen Sa
lazar en Caetano worden aangevuld door 
de gelijkhpendheid van hun beider opvat
tingen. Caetano is nu al bijna veertig jaar 
een van de belangrijkste medewerkers van 
de gewezen premier geweest; de taken die 
hem door Salazar toevertrouwd werden, 
waren veelvuldig en betroffen doorgaans 
de meest kenmerkende domeinen van het 
Portugees bewind. 

In 1929 werd Caetano juridisch raadge
ver van Salazar, die toen nog minister van 
financies was. Zodia het even kon en na
dat Salazar eerste-minister was geworden, 
trok Caetano zich terug in zijn weten
schappelijk werk en zijn professorale taak 
aan de universiteit van Lissabon. Hij had 
op dat ogenblik reeds een aklief aandeel 
gehad m het opstellen van de grondwet 
van 1933 en behoort dus onbetwistbaar tot 
de groep, die het korporatief sisteem op 
de helling heeft gezet. In 1936 kreeg hij 
de leiding over de Mocidade, de staats-
jeugd; in het klimaat van de dertiger ja
ren was dat een belangrijke funktie, In 
1944 wexd hij minister van Koloniën; zijn 
belangrijkste bewindsdaad in die periode 
was, dat hij de {Portugese kolonies uitriep 
lot « grondgebied van het moederland >. 
De Fransen hebben dat geprobeerd met 
Algerië en het werd een grandioze flop; ze 
doen het vandaag nog met een paar vrij 
onbeduidende buitenlandse bezittingen die 
onder de wijdse benaming « la France d'ou-
tre-mer » slechts bij franse verkiezingen 

of volksraadplegingen even in hel nieuws 
komen. Wat Caetano betreft, dateerde zijn 
beslissing om de kolonies tot « X)verzese 
provincies > om te dopen van lang voor de 
tijd dat Portugal last kreeg met zijn afri-
kaanse gebieden : iets wat vandaag < ach
terlijk » aandoet, werd toen ah « gevaar
lijk vooruitstievend > bestempeld... 

In 1955 werd Caetano prezidentschaps-
minister; hij was toen al een tijdlang de 
tiveede man in de staat en gold algemeen 
als de kandidaat-opvolger lAjor Salazar. 
Eens te meer echter keerde hij de politiek 
de rug toe : in 1959 trok hij terug naar 
zijn lissabonse universiteit, ditmaal als 
rektor. 

Op het eerste zicht ziet het er naar uit, 
dat men in het leven van deze man ver
geefs naar iets zou zoeken dat hem tussen 
de techniekers van Salazar's staat ideolo
gisch doet opvallen. En toch is hij altijd 
ergens een buitenbeentje geweest. Een eer
ste aanwijzing daarvoor is, dat hij het nooit 
langer dan nodig was xfoor het uitvoeren 
van een bepaalde taak tn de politiek uit
gehouden heeft : zijn hele loopbaan staat 
in het teken van zijn geregelde terugkeer 
naar universiteit en leerstoel. Het schijnt er 
op te wijzen dat hij niet ten prooi is ge
vallen aan de begeerte, in ieder geval zo
veel mogelijk macht in handen te hebben. 
Er zijn echter nog andere aanwijzingen. 
In 1961 nam hij ontslag als rektor van de 
universiteit van Lissabon, uit protest tegen 
het feit dat de politie de campus had be 
zet. Deze daad van een Salazar-intimuf ver
oorzaakte gi\)te beroering in heel Portu
gal. Vanaf dat ogenblik heeft hij, ver van 
de machtscentra van het bewind, zich ge
wijd aan zijn advokatenkabinet; tussenin 
bleven geregeld zijn historische, geschied
kundige en doktiinaire werken verschijnen. 
Verleden jaar nog verscheen van hem een 
boek, dat zijdelings heel wat te zien heeft 
met de wereldwijde kontestatie-bewegmg : 
« Jeugd van vandaag, jeugd van altijd >. 

Prof. dr. Caetano zal waarschijnlijk een 
overgangsfiguur zijn. Hem wordt de kans 
geboden, Portugal uit de verstarring te ha
len en het voor te bereiden op een nieu
we periode. Hijzelf heeft daarvver geschre
ven : « Het groot gevaar voor de volgelin
gen is, dat ze er zich altijd toe beperken 
de meester te herhalen en dat ze daarbij 
vergeten dat een gedachte moet leven om 
vruchtbaar te kunnen zijn. Het leven is 
altijd een aanpassing >. 

AJ^. TOVANO. 

politieke macht kan de K.P. 
langs verkiezingen om niet 
veroveren; is he t misschien 
haar bedoeling, de pozitie van 
de N.P.D. te versterken ? Daar
van kan Moskou dan verder 
véél gebruik maken. 

AMERIKAANSE 
UITDAGING 

De ui tdrukking « amerikaan-
se uitdaging» behoort tot de 
woorden die iedereen moet ge
bruiken. De inhoud e r v a n ? 
Eén konkreet voorbeeld : de 
drie grote amerikaanse auto
producenten, Generai Motors, 
Ford en Chrysler, konden hun 
verkoop op de europese mark t 
van 23 % in 1962 brengen tot 
29 % in het voorbije jaar. En 
volgens Agnelli, de chef van 
Fiat, zal zeer spoedig in Europa 
de sterkste groep autoprodu
centen gevormd worden door 
de drie amerikaanse groten, 
gevolgd door een engelse, een 
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duitse en een franse groep. F ia t 
hoopt he t centrum te worden 
van een internationale groep. 
De amerikaanse ui tdaging 
maakt het bestaan van onaf» 
hankelijke en volledig zelfstaa-
dig werkende europese maat 
schappijen onmogelijk. Tenzij 
ze samenwerken. 

LEZERSBRIEF 
In « T i m e » werd een lezers» 

brief gepubliceerd die uitzo*» 
derlijk beknopt een verniet& 
gend oordeel uitspreekt over 
de drie kandidaten voor h e t 
amerikaanse prezidentschap i 
«Sir , wees dankbaar. Slechts 
één enkele van de kandidaten 
kan verkozen worden». Veel 
invloed zal dit briefje wel n ie t 
hebben, maar het is toch pret
t ig dat he t opgenomen werd 
in dit internationaal weekbladL 

BLUNDEREN 

De amerikaanse vice-prezk 
dent Spiro Agnew schijnt zija 
verkiezingskampagne te door» 
spekken met een groot aanta l 
blunders. In Chikago waar nog
al wat afstammelingen v a n 
Polen wonen, sprak hij over 
c Polakken >. 

Het is zo erg geworden da t 
hij in Washington ontvangen 
werd met de slagzin : « Veront
schuldig u nu, Spiro. Dat zal 
later tijd sparen.» 

FRUIT-WERELD 
Op zichzelf is het berichtje 

misschien niet zo heel belang
rijk, maar het is wel veelbete
kenend : het voorbije fruitjaar 
was in de Zuid-Afrikaanse Re
publiek een rekordjaar voor 
wat de uitvoer van fruit be
treft. Er werden 650.000 kubie
ke ton citrusvruchten (het j aar 
tevoren : 613.000 ton) en 513.000 
kubieke ton zachte vruchten 
(tegen 462.000 ton) uitgevoerd. 
Voor onze eigen fruitkwekers 
een geduchte konkurrentie, 
maar een onmiskenbaar teken 
van de steeds groeiende een
heid van deze wereld, zij he t 
dan ook voornamelijk kommer-
cieel en ekonomisch. Waarom 
eten we wel kaapse appelen, 
maar zien we zelden of nooit 
een zuidafrikaans blad of 
boek? 

Aan de « Grande Fuente » van Ocana bij Toledo zijn de eeuwen 
voorbijgegaan. Simbool of drogbeeld van het hedendaagse 

Spanje? 
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Op nog geen vijfhonderd meter van 

de frans-belgische grens, te Rekkem in 
West-Vlaanderen (de enige gemeente 
die in de loop der jaren van eentalig 
Frans eentalig Nederlands werd) staat 
he t « Huize Oranje» van Jozef Deleu. 
Btichter en hoofdredakteur van het 
algemeen-nederlands kultureel tijd
schrift « Ons Erfdeel » de grootste kul-
ture le periodiek in de Nederlanden. 
Wanneer de 31-jarige Deleu (in 1937 te 
Roeselare geboren uit een frans-vlaams-
se vader en een Vlaamse moeder) van 
cijn drukke schrijftafel opkijkt, dan ziet 
hi j door het brede raam de torens van 
Halewijn. Een kleine wandeling, tussen 
het schrijf- en redaktiewerk door, geeft 
hem de gelegenheid even naar de buren 
te lopen, naar Frankrijk. Of zoveel juis
t e r en beter gezegd : naar Frans- of 
Zuid-Vlaanderen, naar dat stuk van de 
Nederlanden dat sedert 1713 deel uit
maakt van de franse staat 

Is het louter toevallig dat Jozef Deleu, 
die zich konkreet en intens bezig houdt 
met de heropleving van de nederlandse 
kui tuur in Frans-Vlaanderen, ook steeds 
meer naar voren treedt als een vurig 
verdediger van de nederlandse kulture-
le integratie en als een pleitbezorger 
voor het voeren van een efficiënte 
nederlandse kultuurpolitiek naar bui
ten ? Dit alles tesamen houdt hem bezig; 
hiermee heeft hij dagelijks omgang via 
een kleine honderd vaste medewerkers 
over de wereld verspreid. 

Daarom gingen we hem opzoeken om 
eens over kultuurpolitiek, Frans-Vlaan-
deren. integratie en natuurlijk over het 
tijdschrift « Ons Erfdeel» te praten, dat 
van geheel deze aktie een overtuigende 
spreekbuis is. 

Kunt u ons iets vertellen over het ont
staan van « Ons Erfdeel n, want het is 
toch altijd interessant te weten te komen 
hoe zo een blad ts ontstaan. 

Het is een verhaal dat ik reeds zo 
vaak. heb verteld, dat ik geloof dat ie
dereen het nu begint te weten. Het is 
ei echter niet mindei waar om Eind 
J9.)6 werd ik als jonge onderwijzei ten 
huize van 4ndré Demedts, voorzitter 
van het <• Komitee voor Frans Vlaande 
ren •> geïnviteerd voor een kleine bijeen 
komst van dat Komitee. Ik kende De
medts reed« van vroeger ik bewonderde 
hem - en nu nog. ik zou zeggen nu 
nog méér ! — en ik had reeds als jong 

PRATEN MET HOOFDREDAKTEUR VAN "ONS ERFDEEL" 

NEDERLANDSTALIGEN IN HEEL DE WERELD BETREKKEN BIJ DE BLOEI EN DE UITSTRALI 

dichter met veel ambitie maar niet zo
veel talent, kontakt met hem gehad. 
Men stelde op die vergadering dat er 
een blad moest verschijnen dat de frans-
vlaamse problematiek in bredere kr ing 
zou bekend maken in de Nederlanden. 

Iedereen keek naar mij en Demedts 
zei op een voor hem tipische manier : 
ik geloof dat Jozef dat zal kunnen. En 
daarmee is het dan begonnen. 

Ik vermoed dat het niet zo makkelijk 
zal begonnen zijn ah u dit nu vooistelt. 

Als ik zei daarmee is het begonnen, 
dan bedoelde ik dat ik 4.000 fr. kreeg 
om een eerste nummer uit te geven en 
dat ik ermee kon beginnen. Ik was vrij 
intens aktief geweest in de plaatselijke 
studentenklub te Rekkem, had er een 
paar goeie vrienden en ik zocht die op. 
Twee ervan. Jan Delrue en Jozef De-
clercq, won ik voor de opzet. Ons blad 
zou jong zijn en nieuws brengen over 
Frans-Vlaanderen, t)estemd voor Vlaan
deren en Nederland en ook het schrij
ven van Frans Vlamingen in ons blad 
stimuleren. Nog voor het verschijnen 
vonden we een medewerker in Noord-
Frankrijk \ ch te r dit alles stond André 
Demedts bij wie ik terecht kon met alle 
moeilijkheden. 

En wanneer verscheen het eerste num
mer? 

In augustus 1957. Het telde 20 blad
zijden en de oplage bedroeg 150 exem
plaren. Men moet inderdaad roekeloos 
zijn om met een tijdschrift te beginnen. 
He t is een heerlijke en spannende on
derneming en ik heb er geen spijt van. 
In het eerste nummer stonden naast ne
derlandse ook franse teksten. 

Hoe bent u aan die brede waaier van 
medewerkers gekomen ? In Nederland, 
in Frans-Vlaanderen zelf en vrijwel 
overal ter wereld? 

Dat is natuurli jk langzamerhand ge
groeid. Reeds bij het verschijnen van 
het tweede nummer, eind 1957, waren 
Nederlanders tot de redaktie toegetre
den Eén onder hen. Frits Niessen u i t 
Noord-Brabant, vormt op dit moment 
«amen met mij de kernredaktie. Hij is 
er vrijwel van meetaf bij geweest en 
heeft dus ook de richting die het blad 
is uitgegaan mede helpen bepalen. La
ter is ook medewerking gekomen uit 
Zuid-Afrika, vanaf de tweede jaargang 
meen ik; ook uit West-Duitsland, vanaf 
de vierde jaargang, en zo steeds meer. 
Door die groeiende medewerking zijn 
de doelstellingen van het blad ook ver
ruimd. We zijn onze eerste opdracht 
niet uit het oog verloren, Frans-Vlaan
deren blijft ons aorgenkind. maar we 
hebben het probleem ingepast — en we 
menen dat het ook alleen maar zo kan 
gezien worden — in het algeheel stre
ven van de nederlandstaligen naar in
tegratie 

Kunt u even in enkele punten duide
lijk de aktuele bedoeling xmn « Ons Erf
deel « geven ? 

In de eerste plaats vinden wij de be
vordering van de kulturele integratie 
van het nederlandse taalgebied hoogst 
belangrijk. In dit kader vinden wij het 
van levensbelang dat er geijverd wordt 
voor het behoud en de verbreiding van 
de nederlandse kui tuur in Frans Vlaan-
deien en in alle gebieden waar deze van
ouds een belangrijke plaats heeft inge
nomen — dus ook in Komen Moeskroen, 
langs geheel de taalgrens, in Brussel, in 
de streek van Kleef enz... Verder willen 
We pogen de uitstraling van onze kui
tuur in het bui tenland in de hand te 
werken, en dat kan vooral mede zij het 
aanhalen van de banden tussen de ne
derlandstaligen in de vreemde en h u n 
moederland. Tenslotte vinden wij dat 
we een samenwerking op kultureel ge
bied tussen nederlands- en afrikaans-
spr^kenden moeten blijven nastreven. 

Dat 1% een enorm programma ! Wat 
komt hiervan terecht ? 

Vooraleer hierop ie antwoorden wil 
ik iets duidelijk stellen : « Ons Erfdeel » 
is een tijdschrift, 'geen vereniging staat 
er achter, het is een vrij blad, volstrekt 
onafhankelijk van om het even welke 
parti j . Onze bedoeling is via ons tijd
schrift een -stroming te verwekken. En 
ik geloof dat we daarin slagen. Ik kan 
alleen maar de cijfers geven. De 12de 
jaargang van ons blad is zopas begon

nen. De oplage bedraagt 9.000 exempla
ren voor het eerste nummer. Hiervan 
gaan er meer dan 1.000 naar Nederland. 
Ik geloof dat er geen enkel kultureel* 
tijdschrift in Vlaanderen uitgegeven (en 
da t is M Ons Erfdeel », hoewel het verre 
van een vlaams tijdschrift in de enge 
betekenis van dit woord is) zoveel abon
nees telt in Nederland. Meer dan 500 
Frans-Vlamingen ontvangen ons blad en 
verder gaan ei nog meer dan 1.000 
exemplaren naar abonnees in het wer
kelijk bui tenland : Duitsland, dieper 
Frankrijk in, Engeland, de States en 
noem maar op. 

Wie dit eerste nummer van de twaalf» 
de jaargang, dat we hier voor ons heb' 
ben, in handen krijgt wordt geïmpo
neerd door de fraaie uitgave, de fijne 
taaiverzorging en vooral de veelzijdig
heid. U hebt hiermee een bedoeling? 

De bedoeling van het blad heb ik 
daarnet al proberen te schetsen. Wij 
menen da t welke waar dan ook goed 
verpakt moet worden. De Vlamingen 
hebben m.i. veel te veel, en helaas nog 
steeds, gemeend dat men een buiten
staander kan overtuigen door hem let
terlijk of figuurlijk te overdonderen, te 
overschreeuwen. In de kracht van die 
argumenten geloof ik niet. We probe
ren dus onze overtuiging — en wie het 
blad leest merkt wel dat wij er maar een 
hebben, een algemeen-nederlandse ! — 
in bevattelijke, verzorgde termen aan 
de man te brengen. We proberen onze 
informatie op gebied van kunst, lette
ren, Vlaamse Beweging, kultuurpoli t iek 
binnen- en buitenlands zo objektief 
mogelijk te houden. Ik moet u niet zeg
gen dat we ook fouten maken. Ik kan 
u echter verzekeren dat we ui termate 
— en hiermee bedoel ik de redaktie be
staande uit de Nederlanders Frits Nies
sen, dr. Arie Willemsen, de Vlamingen 
J a n Deloof, Gaston Dumez, Erik Van-
dewalle, de Frans-Vlaming Jacques Fer-
maut , de Duitser Josef Kempen en de 
Zuidafrikaan John Willemse — kritisch 
staan tegenover alle teksten die we bin
nenkrijgen. Ook tegenover mekaars tek-
sten. Om dit te kunnen moet men ech
ter vrienden zijn en in de eerste plaats 
de zaak zien die ons blad wil dienen, 
en niet zichzelf. Iedereen in de redak
tie korrigeert iedereen, als het erop aan
komt Maar we worden het steeds eens. 
En dat is belangrijk. En daarom geloof 
ik dat wat de redaktie betreft het blad 
stevig staat. 

V wekt de indruk dat het blad op 
een ander gebied minder stevig zou 
staan ? 

(Glimlacht) Laat ik klare taal spre
ken. Wie een abonnement heeft o p 
« Ons Erfdeel » weet dat hij voor 150 
fr. (f. 10 voor Nederland, 50 fr. voor 
Frans-Vlaanderen) vier nummers krijgt 
van ieder 208 bladzijden. Dat maakt 
een boekwerk van 832 blz. in één jaar 
tijd. Ondanks de vrij hoge oplage ko
men we nog niet rond en ook ondanks 
het feit dat redaktie en administratie 
volledig gratis werken. Zoals ten andere 
zeer veel vaste medewerkers. Wie steunt 
er ons? Onze ministeries van kui tuur 
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STRAUNG VAN ONZE KULTUUR 

en buitenlandse zaken nemen abonne
menten af — wat een schitterende zaak 
is, maar daar houden we weinig aan 
over om de put te vullen. In Nederland 
echter neemt men steunabonnementen 
van overheidswege en dat helpt meer. 
Verder zijn er natuurlijk zéér veel ver
enigingen en instellingen die sedert jaar 
en dag ons blad steunen. Ik noem er 
geen enkele om niemand te vergeten. 
Wat wil ik hiermee eigenlijk stellen : 
bij ons, zowel in België als in Neder
land, bestaat er geen kultuurpolitiek 
met het oog op bladen als « Ons Erf
deel ». Als je bedenkt bijvoorbeeld dat 
ons blad beoordeeld moet worden door 
de kommissie van de letteren... dan zegt 
dat al genoeg. Ik geef graag toe dat in 
ieder nummer een voortreffelijk aantal 
bladzijden aan vertalingen enz. worden 
besteed. En hiervoor krijgen we dan ook 
wat. Maar voor het geheel van de opzet 
van een blad dat via informatie de in
tegratie wenst te bevorderen en de uit
straling naar buiten van het nederlands 
patrimonium in de hand wil werken, 
bestaat er geen lade waarin we kunnen 
ondergebracht worden. Ik wil hier uit
drukkelijk een uitzondering maken 
voor het provinciaal bestuur van West-
Vlaanderen dat ons blad sedert jaren 
opvallend hard steunt. 

Komt dit omdat er geen budget voor 
initiatieven als uw blad is voorzien ? 

Ongetwijfeld. (( Ons Erfdeel » brengt 
geregeld informatieve artikelen over alle 
takken van het kunstleven in de Neder
landen. Wij kunnen dus niet bij alle 
mogelijke kommissies en sub-kommis
sies gaan aankloppen. Er zou voor soort
gelijke initiatieven een budget moeten 
zijn, omdat het initiatieven zijn die op 
een brede bazis een nederlandse kul-
tuurpolitieke houding binnen- en bui
tenlands propageren. 

U bent dus van oordeel dat et op 
dit gebied te weinig wordt gedaan ? 

In ieder geval wordt er bitter wei
nig gedaan ! Wij slagen er reeds jaren 
in alle goedgezinden, zowel van links 
als van rechts, uit noord en uit zuid, in 
ons blad samen te brengen die er iets 
voor voelen in de huidige tijdsomstan
digheden iets te doen aan kultuurpoli
tiek t.o.v. bedreigde gebieden als Frans-
Vlaanderen, t.o.v. de integratie die een 
conditio sine qua non is en t.o.v. het 
buitenland. Ik wil hier niet voor de ei
gen winkel praten. Wat heb ik er ten 
andere aan, tenzij een troep ellende en 
kopzorgen. Maar ik wil hard opkomen 
voor een kultuurpolitiek naar buiten, 
buiten de muren. Er zijn een aantal 
goede initiatieven, zoals de vertalings-
dienst van Karel Jonckheere, de Werk-
kommissie van de Neerlandisten en nog 
een paar andere die officieel worden in
gesteld of gesteund. Maar dat zijn ten
slotte maar radertjes in het grote werk 
dat een duidelijk opgezette kultuurpoli-
toek zou moeten zijn. 

Om terug te keren tot het zorgenkind 
van « Ons Erfdeel », Frans-V laanderen : 
hoe ziet u de aktie aldaar? 

In Frans-Vlaanderen gaat het in feite 

niet alleen om het behoud van wat 
westvlaams dialekt en om de handha
ving van een aantal gedeeltelijk folk
loristische gebruiken, die men elders in 
Vlaanderen ook nog ruimschoots aan
treft. Men moet Frans Vlaandei en en de 
daarmee samenhangende taal- en kul-
tuurproblematiek zien in de kontekst 
van de algemene nederlands-franse taal
grensproblemen, de verdediging van het 
Nederlands in België tegen een nog 
steeds opdringende kuituur die in de 
loop der eeuwen grote gebieden in het 
zuiden van de Nederlanden heeft ver-
franst. Het is primair een kwestie van 
taktiek en mentaliteit : als men de taal
grens deugdelijk wil verdedigen, mag 
men al om psichologische redenen de 
zwakste punten ervan niet vergeten. 
Men kan het nog enigszins anders for
muleren : Frans-Vlaanderen vormt een 
onderdeel van de nederlandse kultuur
politiek, of beter gezegd, van wat die 
zou moeten zijn. We moeten de proble
men en de mensen in Frans-Vlaanderen 
benaderen vanuit een realistische op
tiek. De Frans-Vlamingen zijn Fransen 
en willen het ook blijven. Het land is 
bij uitstek een doorstromingsgebied, een 
tweetalig gebied ook, nu vooral. Frans-
Vlaanderen wordt nooit meer een een
talig nederlands gebied, hoe erg we dat 
ook kunnen vinden. Dit is een r^ealiteit. 
Dat belet echter niet dat we ei alles op 
moeten zetten om in de sueek het Ne
derlands weer een werkelijke rol te doen 
spelen. Ik meen daarom dat het werk 
van het (( Komitee voor Frans-Vlaande
ren », onder de leiding van André De-
medts en Luc Verbeke, ter zake enorm 
belangrijk is. Vanuit een ortodoks-teore-
tisch standpunt rezultaten willen berei
ken, levert uiteindelijk niets op. Het 
verhoogt alleen de argwaan van de 
Frans Vlamingen, die ook na de oorlog 
verdachtmaking en repressie hebben ge
kend. Hoe pijnlijk dat ook allemaal is, 
we moeten er rekening mee houden, 
willen we er alsnog iets van terecht 
brengen. De Vlaamse Beweging in 
Frans-Vlaanderen moet op een geheel 
andere manier gevoerd worden als bij 
ons. En wat vooral belangrijk is : de 
Frans-Vlamingen zelf moeten erbij be
trokken raken. Wat de jongste tijd 
steeds meer het geval is bij de jonge
ren. 

U ziet Frans-Vlaanderen in de kon
tekst van een algemeen-nederlandse kul
tuurpolitiek. En hoe ziet u deze alge
meen-nederlandse kultuurpolitiek ? 

Een bazisvoorwaarde voor zo'n kul
tuurpolitiek is allereerst dat Nederland 
en Vlaanderen kultureel geïntegreerd 
zijn. Er moet dus dringend, zoals wijlen 
Julien Kuypers het zo goed heeft gefor
muleerd, een Hoge Raad voor de 
Nederlandse Kuituur komen. Niet 
een advizerend lichaam, maar 
een wettelijk geinstitutionalizeer-
de instelling met macht, geld, institu
ten in het buitenland en noem maar 
op. Men mag het kind een andere naam 
geven, maar het moet een instelling 
worden die alle terreinen van de kul
tuurpolitiek naar buiten onder haar be
voegdheid heeft. We kunnen inspiratie 
hiervoor vinden bij Frankrijk, Duits
land en ook kleine landen als de skan-
dinavische, Italië e.a. Het kultureel vol
strekt autonome Vlaanderen moet dus 
met Nederland kunnen overleggen hoe 
dit tot stand kan komen. Het spreekt 
vanzelf dat de Vlamingen verlost moe
ten zijn van iedere inspraak van de 
franstaligen in ons land in onze bui
tenlandse (vanzelfsprekend ook binnen
landse) kultuurpolitiek. Zolang dit niet 
het geval is, blijven integratie Noord-
Zuid, kultuurpolitiek e.a. gezamenlijke 
initiatieven fraaie kreten. Vlaamse en 
nederlandse politici moeten er dus iets 
aan beginnen doen. Op alle vlakken van 
het kulturele leven. Onze literatuur eks-
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o.a.: 
prof. dr. a.j.p. taylor • geyl ais hlstorikus 
dr. a. w. willemsen > geyl en Vlaanderen 
dr. j . de rooy • nederlands In zweden 
hugo claus • een vrouw • une femme 
Irma stern • vier schilderijen 
prof. dr. eg. strubbe • frans-vlaanderen 
dr. m. van haegendoren • taalhomogeniteit 
1. schoenmakers - ballet in nederland 
a. vanheede • taalgrensproblematiek 
prof. dr. r. breugelmans • 
nederlanders en Vlamingen In kanada 

porteren is, hoe belangrijk ook, alleen 
één facet van deze kultuurpolitiek. 

Hoe zal dit nu moeten gebeuren ? 

Ik ben ben geen politikus, hoewel dit 
bedrijf mij wel erg interesseert, moet in
teresseren, omdat de politiek de moge
lijkheden moet scheppen om kultuur
politiek te realizeren. Via de Benelux-
komitees moet er begonnen worden, ook 
via het Benelux-parlement. Verder moe
ten de ministers van nederlandse kui
tuur in België en Nederland intens gaan 
bekijken hoe een en ander gefinancierd 
kan worden en hoe het institutioneel 
moet worden geregeld. In een handom
draai zal dat alles niet gerealizeerd wor
den. Zowel in noord als in zuid moet 
de idee steeds meer ingang vinden dat 
iedere defensieve maatregel onze zwak
heid als kulturele gemeenschap alleen 
maar verhoogt. We moeten dus een pozi-
tieve, offensieve kultuurpolitiek begin
nen uit te werken. Dat veronderstelt de 
wil van de Vlamingen, metterdaad 
groot-nederlands te denken en te han
delen, en op te houden met groot-ne-
derlandse verklaringen af te leggen. 
Veel flaminganten zijn Groot-Nederlan
der in woorden, maar zonder de Neder
landers. In Nederland is de kein-holland-
se mentaliteit niet uitgestorven. Prof. 
Geyl heeft ze geheel zijn leven bestre
den. We moeten hoe dan ook de wil op
brengen om samen te gaan werken. Ik 
ben ervan overtuigd dat wij Vlamingen 
zéér veel te leren hebben van Neder
land, dat op veel terreinen jaren voor
op is. We moeten dus leren kritisch 
staan tegenover onszelf, onze ronkende 
leuzen afleggen ten gunste van daad
werkelijke, konkrete realizaties. Met het 
entoesiasme uit het zuiden en de nuch
tere zakelijkheid uit het noorden kun
nen wij van onze kultuurpolitiek iets 
maken. Hoe langer wij wachten, hoe 
moeilijker het zal worden. 

U verwacht dus alle heil van de offi
ciële instanties? 

Ik verwacht een definitieve aanpak en 
het scheppen van de nodige kanalen, 
waarlangs onze kuituur kan geëkspor-
teerd worden. Versta me echter goed : 
de officiële instanties moeten de moge
lijkheden scheppen, de partikulieren 
moeten echter blijven voorgaan. Ieder
een kan hiertoe bijdragen. Het kan de 
taak niet zijn van de officiële instanties 
het fwrtikulier initiatief overbodig te 
maken. Het moet hun taak zijn het 
partikulier initiatief onder de arm te 
nemen, het meer mogelijkheden te bie
den. Even belangrijk als het werk van 
overheidswege, is het werk van parti-
kuliere organizaties. Integratie van bo
venuit is allemaal goed en wel, maai /ij 
kan maar slagen wanneer ze van onder
uit wordt gedragen. Laat iedere organi-
zatie, zelfs iedere politieke partij, kon
takten zoeken met nederlandse organi
zaties en partijen. Er moeten uit deze 
kontakten gezamenlijke initiatieven ont
staan die de officiële integratie moeten 
mogelijk maken. Ik moet zeggen dat al 
heel wat gebeurt. We zijil echter nog 
maar pas begonnen. 

Hiermee hebben we inderdaad enig 
inzicht in de belangrijke rol die een 
tijdschrift als « Ons Eerfdeel n momen
teel speelt. Het zal onze lezers interes
seren te vernemen dat dr. van Haegen
doren sedert een paar jaar in n Ons 
Erfdeel » een rubriek verzorgt over 
Vlaamse Beweging. Deze rubriek wordt 
ook in het Frans vertaald en telkens 
worden er honderden overdrukken van 
zijn stukken ook bij Franstaligen ver
spreid. We bevelen niet alleen hierom, 
maar om geheel de realistische opzet van 
« Ons Erfdeel », het blad bij onze le
zers aan. Men krijgt inderdaad voor 150 
fr. 4 nummers van ieder 208 bladzijden. 
Het is ongeveer een lopende en bijge
houden enciklopedie van onze neder
landse kuituur binnen- en buitenlands. 
Men kan een proefnummer vragen bij 
« Ons Erfdeel », Huize Oranje, Muris-
sonstraat 142, Rekkem (West-Vlaande
ren). 
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VROUWEN EN CI|FERS 

Vorige week handelden we bondig over het statuut van de werkende vrouw 

zoals het door het kristelijke vakverbond officieel werd afgekondigd. Het doel 

daarvan is de werkende vrouw rechten te waarborgen en een wettelijke of kon-

traktuele arbeidsbescherming te bezorgen, door het stemmen van nieuwe wet

ten, of het aanpassen en koördineren van de bestaande wetgeving. 

In dit verband is het wel interessant te weten, hoeveel werkende vrouwen er 

zijn en in welke sektoren ze werken, welke de arbeidsintensiviteit is volgens 

leeftijd, sociale toestand, milieu enz. Daarom publiceren we hierna enkele 

cijfers, nuchtere gegevens die op het eerste gezicht niet met de voorstelling van 

romantisch wezen gepaard gaan, zoals men zich vooral van mannelijke zijde nu 

eenmaal de vrouw voorstelt. 

Per provincie voor 1966 ziet de ver
deling der vrouwen-arbeiders-bedienden 
er uit volgt : (het tweede cijfer geeft 

de toestand in 1961 weer) : Oost-Vlaan-
deren : 13,9 % (16,1); Antwerpen : 15,4 
(14,3); Limburg : 3,1 (3,5); West-Vlaan-
deren : 9,4 (11,4); Brabant : 35 (28,4); 
Henegouwen : 10,6 (10,8); Luik : 9 8 
(10,8); Namen : 2,1 (2,7) en Luxem
burg : 0,7 (1,1). De hoogste cijfers v indt 
men dus in Vlaanderen waarui t eens te 
meer blijkt dat er in Vlaanderen meer 
vrouwen dan in Wallonië moeten wer
ken omdat de manneli jke lonen er lager 
zijn en de manneli jke werkloosheid er 
hoger, terwijl Brabant en Antwerpen 
vooral door de uitbreiding der diensten 
eveneens het hoogste aantal werkende 
vrouwen aantrekken. Cijfers over de 
vrije beroepen, uitgeoefend door vrou
wen, zelfstandige beroepen en par t -
t ime-aktiviteit ontbreken, doch zullen 
he t globale beeld niet s terk wijzigen. 
Deze cijfers tonen duidelijk genoeg he t 
belang aan van een adekwate wetgeving 
voor de werkende vrouw, die tans prak
tisch voor een derde in gans he t 
arbeidsproces is ingeschakeld. 

We beschikken niet over recente sta
tistieken doch wel over cijfers, die vri j 
goed de verhoudingen weergeven. Zo 
bleek uit de volkstelling van 1961 dat er 
op een aktieve bevolking van 3.512.463 
eenheden niet minder dan 932.825 vrou
wen waren, hetzij 26,55 %, welk aan
deel intussen zeker is gestegen tot een 
derde. Op de totale vrouwelijke bevol
king stelde men in 1961 een aangroei 
met 19,8 % van het aantal werkende 
vrouwen vast. Van 1947 tot 1961 daalde 
trouwens het aantal werkende mannen 
me t 105.426 (— 3,93 %) en steeg het 
aantal werkende vrouwen met 11.912 
(-f- 13,63 % ) . Van 1949 tot 1961 steeg het 
aantal loon- en weddetrekkende vrou
wen van 668.708 naar 888 900. Op 16 jaar 
tijds steeg het aantal vrouwelijke arbei
ders, bedienden en ambtenaren met 
32 % hetzij een derde. 

Nochtans spant ons land niet de kroon 
inzake vrouwelijke arbeid in de zes lan
den van de westeuropese gemeenschap. 
Het neemt zelfs de vijfde plaats in met 
26,5 % voor Nederland met slechts 
21,4 %. 

Volgens leeftijd bestaat de vrouwe-, 
lijke arbeidersbevolking uit 40 % van 
het totaal, tussen 15 en 20 :aar en 52 % 
tussen 20 en 25 jaar. Tussen 25 en 40 
jaar daalt het aandeel der werkende 
vrouwen tot 30 %, en tussen 20 a 30 % 
tussen 40 en 60 jaar. Nochtans kent ons 
land niet zoals Frankri jk en Duitsland 
het verschijnsel van twee hoogtepunten 
in de vrouwelijke arbeid. In beide lan
den vertoont het aandeel van de vrouw 
een hoogtepunt rond 20 jaar en een 
tweede hoogtepunt rond 40 jaar, wan
neer er dus geen voortdurende kinder-
last meer is. In ons land is dat niet het 
geval en gaan vrouwen, die voor hun 
huwelijk werkten niet opnieuw aan het 
werk nadat hun kinderen zijn opge
groeid, of toch in veel mindere mate 
dan in de landen voornoemd. Bovendien 
stelde men een daling van de arbeids
intensiviteit vast na de verlenging van 
de leerplicht bij vrouwen minder dan 
20 jaar oud en bij vrouwen van boven 
de 60, dit laatste als gevolg van de uit
breiding van de sociale wetgeving. Met
een steeg het aantal werkende vrouwen 
tussen 20 en 60 jaar Bijna 53 % der 
werkende vrouwen zijn gehuwd, tegen
over 40 % in 1947. Van 1947 tot 1964 
steeg het aantal met 154.000 eenheden. 
Onderverdeeld stellen we vast dat 54 % 
der werkende vrouwen arbeiders zijn en 
4e % bedienden. 

Wat de familiale toestand betreft had
den 45,6 % der vrouwelijke bedienden 
en 40.8 % der vrouwelijke arbeiders 
geen kind, 33,4 % en 57,7 % 1 kind, 
14,3 % en 14,8 % 2 kinderen, 2,4 % 

en 2,4 % meer dan drie kinderen. Het 
is normaal dat het aantal vrouwelijke 
a ibeiders daalt naarmate de kinderlast 
stijgt. Ook blijkt dat de grootste groep 
deze zonder kinderen is, wa t niet belet 
dat er 167.000 arbeidsters en bedienden 
waren die uit werken gingen en terzelf-
c'^rtijd gezinstaken moesten waarne
men. Het aantal alleenstaande vrouwen, 
die nochtans soms voor hun ouders wer
ken, bedroeg 47 % (waarvan 8 % wedu
wen) . 

Per bedrijfssektor stelt men een gelei
delijke overgang naar de ter t ia i re sek-
tor vast (zoals voor de mannen trou
wens) . In 1949 werkten 57,6 % der vrou
wen in de ter t ia i re sektor, 41,5 % in de 
sekundaire en 0,9 % in de primaire. Zes 
jaar later is he t eerste cijfer gestegen 
tot 65 % en zijn de twee andere cijfers 
resp. gedaald tot 34,1 en 0,3 %. De wer
kende vrouwen zijn voor 9/10 bedrijvig 
in de diensten (434.000), de handel, ban
ken en verzekering (134.300), tekstiel 
(72.000), konfektie (63.800), metaal in
dustrie (47.200) en voeding (32.000), 
Tussen 1948 en 1966 steeg het vrouwe
lijk aandeel in de fabrikatie van 
machines en elektrische toestellen, kon
fektie, chemische nijverheid, boekbe-
drijf en grafisch bedrijf; dit aandeel 
liep terug in de tekstiel (— 26.000), de 
mineralenindustrie, rubber en lederbe
werking. 

l 

Kant is al geruime tijd weer mode. Voor de dure dingen Is het met de hand 
gemaakte kant, voor de mindere soort de machinaal vervaardigde kant. Clive 
Couture te Londen prezenteert met mannequin Diane Keys een kleed, geheel uit, 

rose-zilvere kant vervaardigd. Zeg nou niet dat het niet mooi is. 

HUISDIEREN 

Hoe lang zijn katten en honden 
eigenlijk al huisdieren, dit wil zeggen 
dieren die Txer dicht in de nabijheid 
van de mens leven en er door vertroe
teld worden ? Het blijkt dat er ftJt 
400 jaar na Kristus in Europa wel 
honden waren maar geen katten. Op
gravingen m Pompei en Rome wij
zen niet op de aanwezigheid van dit 
dier m de romeinse beschavingsciklus, 
terwijl men in het oude Giiekenland 
alleen kleine tijgers aantreft. In 
Egypte daarentegen was de kat reeds 
lang voor de opkomst der westerse 
beschaving bekend, ze was er zelfs 
een heilig dier, dat op vele muurschil
deringen en in heel wat skulpturen 

voorkomt. De oud-egyptische naam 
vcfor kat luidde zeer fonetisch : maau, 
waarvan sommige taalgeleerden het 
Italiaanse woord voor kat, micio, af
leiden. 

De hond was reeds bij de Indoger
manen een huisdier. Uit teksten m 
spijkeisschitft heeft men kunnen op
maken dat reeds 4000 jaar voor Kris
tus de hond een huisdier was in Me-
sopotamié.In de griekse en romeinse 
oudheid was hij een zeer geliefd huis
dier. Uit die tijd zijn zeer veel hon
dennamen en Ifondenrassen bekend. 
De studie van de kretenzische kui
tuur wijst er op, dat 2000 jaar voor 
Kristus de hond algemeen als huis
dier liefde en waardering genoot, 
zelfs als schoothond. Of als ... held 
zoals blijkt uit de afbeelding van de 
hond, die in de Maratonveldslag een 
zo belangrijke rol speelde, dat hij zijn 
beeltenis kreeg in de Stoa poikile te 
At ene. 

Begraafplaatsen xfoor huisdieren, 
zoals men die vandaag in Amerika en 

Engeland aantreft, als landen waai 
het huisdier het meest geliefd schijnt, 
in tegenstelling met de onderontwik
kelde gebieden, trof men ook in de 
oudheid aan. Er bestonden aldus in 
Egypte reusachtige kerkhoven voor 
katten en menig geliefde huiskat 
werd na haar dood gemummificeerd. 
Onze tijd schijnt trouwens een « her
waardering » van de kat als huisdier 
en gezel te vertonen, te oordelen naar 
hun aantal en naar het aantal publi-
katies, die aan de kat worden gewijd, 
Ajmmige zoals bij vb. in Engeland, 
met liferaire inslag, andere met een 
zeer nauwkeurige studie over hun le
vensgewoonten en karakter. Daarbij 
is gebleken dat in tegenstelling met 
de gangbare opvattingen de kat zich 
wel degelijk aan haar meester en met 
aan haar verblijfplaats hecht. 

Zonderlinge wereld, waar men vol
kerenmoorden haast normaal schijnt 
ïe vinden en waarvan topbescha-
vingsmomenten som$ tot een echte 
huisdierenkultus leiden... 
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De kritiek op de kritiek is een in ons nogal zelfgenoegzaam land een zeldzaam 

verschijnsel. We hebben er in deze kroniek al op gewezen dat het met de kritiek 

in de beeldende kunsten de jongste tijd ook niet alles is. Onlangs werd nu de aan

dacht gevestigd op de toestand van de filmkritiek in ons land, die zo mogelijk 

nog op een lager peil zou staan dan de toch niet al te briljante kritiek beeldende 

kunsten. Het werd zelfs een genadeloos aftakelen van de toestanden in dit ver

band door een redakteur van een antwerps blad, die voor zijn Fillipika gastvrij

heid had verkregen in het blad «Film en Televizie ». 

FILM EN F I L M K R I T I E K 

Samenvat tend komt de vizie van de 
heer Eric De Kuyper, de joernalist in 
kwestie, neer op het volgende. De film
kri t iek in België wordt in de meeste 
bladen beschouwd als een onbelangrijk 
bestanddeel van de krant , hoogstens 
geduld omwille van de «s tand ing» . Er 
zijn maar weinig dagbladen die over 
een in de ogen van de kri t ikus in kwes
t ie degelijke fi lmrubriek beschikken. 
Ook vandaag kan men zelfs nog op een 
schijnbaar gemakkelijke wijze ergens 
in een redaktie terecht komen als film
recensent, liefst slechts part- t ime en 
m e t al te schit terend betaald Er zijn 
nog minder bladen die hun filmredak-
teurs regelmatig naar filmfestivals stu
ren om er de nieuwste produkties in 
kompeti t ie te zien en aldus zich volle
dig m te werken in de ui teraard kom-
plekse wereld van de film. Dat heeft tot 
gevolg dat er zeer weinig filmkritici in 
België zijn die het geheel van de pro-
dukt ie kunnen volgen en overschouwen, 
waardoor het hen aan voldoende verge
l i jkingsmateriaal ontbreekt, nodig om 
de in ons land op de mark t gebrachte 
films met volledige kennis van zaken en 
vooral ook van achtergronden te kun
nen beoordelen. 

Dat is ongeveer het s tandpunt van 
onze konfrater, die niet mals is voor de 
opvat t ingen van de meeste krantendi-
rekt ies al beklemtoont hij dat het hem 
er niet om te doen is, zijn kollega's-
filmkritici een stoot onder de gordel 
toe te brengen, vermits zij zelf het 
slachtoffer heten te zijn van de bekrom
pen opvattingen van hun direkties. 

Sommige filmkritici hebben op dit 
ar t ikel gereageerd, de ene instemmend, 
sommigen spottend. Maar daarmee is de 
kous niet af. Niemand die enigzins de 
zaak volgt zal tegenspreken dat er iets 
schort in de filmsektor niet alleen qua 
beoordeling van de wereldproduktie 
doch ook wat de mogelijkheden voor 
een eigen filmproduktie aangaat. Het is 
een oud probleem dat geen oplossing 
verkreeg met de afhouding op de toe
gangstaksen doch wel een zekere vorm 
van oplossing door de televizie, die aan 
sommige kineasten toch kansen bood, 
zodanig dat we vandaag toch over een 
bepaalde «school» beschikken. Dat 
deze « school» ui teraard meer ingesteld 
is op TV-produkties dan op de klassieke 
fiktiefilm en dokumentaire ligt voor de 
hand 

De Kritiek op de filmkritiek zoals 
deze de jongste weken tot uit ing kwam 
is in se wel gewettigd. Wie aandachtig 
de filmkronieken der grote belgische 
bladen volgt zal toegeven dat het beter 
kan Enkele bladen hebben zich welis
waar vrijgevochten van de reklame-
druk, die t rouwens met de opkomst van 
de TV aan kracht heeft ingeboet. Men 
zal zich misschien het incident herin
neren tussen de grote bioskopen en de 
filmrecensenten te Brussel, toen deze 
laatste via hun direkties gepraamd wer
den, wat minder streng te oordelen, 
anders zouden de filmverdelers zich 
verplicht zien de reklamebudgetten voor 
bepaalde onwillige bladen te schorsen. 
Deze chantage heeft zijn effekt niet ge
mist zodat tot op vandaag sommige 
filmrubrieken van grote bladen meer 
gelijken aan een l i teraire (?) bewerking 
van de reklameteksten dan aan onaf

hankeli jke kritische tr ibunes. Andere 
bladen gaven niet toe en een tijdlang 
werden hun redakteurs niet meer op de 
persvoorstellingen uitgenodigd. Ze pu
bliceerden dan ook de beste kritiek, die 
er tot dan toe ooit in onze pers versche
nen was. Op gevaar af van een zeker 
beroepschauvinisme beschuldigd te wor
den moeten we inmiddels toch vaststel
len dat de beste fi lmkritieken in ons 
land in enkele week- en maandbladen 
verschijnen, waarbij we nog onder
scheid maken tussen vakpers, gespecia-
lizeerde pers en algemene nieuwsweek
bladen. Is het echter niet beschamend 
dat men in enkele dagbladen met grote 
oplage filmbesprekingen moet lezen, die 
noch min noch meer op een nauweli jks 
verkapte vorm van betaalde reklame 
neerkomen 

De film is nog steeds een massame
dium en kan zonder massaverkoop niet 
bestaan. De meeste mensen verlangen 
van de film ontspanning en al is het 
aanta l fijnproevers of zelfs maar men
sen met selektieve instelling gestegen 
toch vormen ze een minderheid, waar
mee de filmverkopers natuurl i jk wei
nig rekening houden. Daardoor komt 
he t ook dat naarmate de filmtechnie
ken vervolmaakt werden er steeds min
der films in omloop komen die qua P' '1 
en inhoud even hoog staan als die v< r 
bluffende staaltjes van optische vi 1 
maaktheid. Ofwel heeft men i Is 
gewoon bioskoopganger eenvoudig ie 
kans niet meer de betere film te zien te 
krijgen Men kan praktisch alleen m a i r 
in de zeer grote steden de film-buite i 
reeks te zien krijgen en hier en daar in 
speciale vertoningen. Zo zien we in 
sommige kleinere centra zaterdagnacht
voorstellingen inrichten met niet-kom-
merciële films doch ook hier is er nog 
zeer veel kaf tussen het koren. Heel 
wat films, waarvan men zou kunnen 
zeggen dat ze een verri jking van de 

« zevende kunst » betekenen, krijgt men 
helemaal niet onder ogen. 

Dit alles is ten slotte niets nieuws : 
kunst, ook in de film, is een kwestie van 
opvoeding en smaak. Om nu maar niet 
in wit-zwart-verhoudingen te denken 
kunnen we stellen dat de filmkritiek er 
in ons land wel is op vooruitgegaan 
doch sinds geruime tijd stagneert, wat 
dan weer verklaarbaar is uit de verwar
ring, die ook in de filmsektor heerst en 
waarvan de tribulaties der jongste film
festivals een simptoon zijn. Het argu

ment, dat de filmkritiek persé de festi
vals zou moeten kunnen volgen wordt 
wel enigszins ontkracht door het gefor
muleerd verwijt dat ook de festivals a l 
te kommerciële manifestaties zijn ge
worden. Waarschijnlijk zullen uit de 
huidige kontestatie ook nieuwe normen 
ontstaan, waarbij de kritiek een rol kan 
spelen, altans in bladen, die niet met 
een kruideniersmentaliteit geleid wor
den Dat er zulke bladen bestaan mag 
voor de zelfkritici een begin van troost 
en hoop wezen. R.C. 

In 1935 kocht de britse schilder Dempster Jones dit schilderij op een Uefda-
digheidsveiling voor één shilling (nog geen twintig fr.). Nu beweren eksperten 
dat het van de hand van de beroemde 18e-ï9e eeuwse spaanse schilder Goya zou 
zijn en een portret zou zijn van de vrouw en het eerste kind van de kunstenaar. 
Wat is in een naam, vroeg Shakespeare zich af. Blijkbaar zeer veel in de kunst
handel, want wordt dit schilderij werkelijk een Gova dan stijgt de kurve van 

1 sh. naar honderdduizenden pond. 

MOMENTOPNAME 
PACLICEVIC 

Ante Paclicevic is een der bekend
ste kuntschilders van Dubiovnik 
(Zuid-Slavie), Stevig gevormd en be
reisd raakt hi] meer en meer bekend 
als landschaps- en zeeschtlder. Tot 
31 oktober kunt U zijn werk bekijken 
in de Rtk Wioutersstudto van de 
VTB, E. Jacqmainlaan 126, Brussel. 
Nadien volgen Gent en Brugge. 

ESTETISCHE OPVOEDING 

Het stadsbestuur van Frankfurt 
verleende toelating om op reklame-
zuilen tn het stadscentrum citaten uit 
dichtenbundels, romans, ftlozofische 
werken en dies meer aan te plakken. 
Vaak moeten mensen ergens tn de 
stad lange tijd wachten, al dan met 
zittend aan een terras, in hun wagen 
oj aan de bushalte. De vroede vaad-
ren van Frankfurt zijn van mening 
dat ze hun wachttijd nuttig kunnen 

doden dbor inteiessante liteiaiie tek
sten te lezen en eventueel te hei lezen. 

Misschien volgen onze vroede vaad-
ren ook eens het voorbeeld van hun 
kollega's uit de Goelhestad. Zoti dat 
nu zo gek zijn, op reklamezuilen ge
dichten van Gezelle, Van de Woes-
tijne en onze andere literaire be
roemdheden in grote letter te kunnen 
lezen. En overwegen ? 

TiX^nwens Parijs heeft al het voor
beeld nagevolgd door tn het metro
station van het Louvre drie stands 
met repiodukties van bekende mees
terwerken uit deze eiuopese kunst
tempel in te richten. 

DR PHnjPSFNPRlf/FN 

De Dl Philipseiipiijs Liteialuui 
1968 werd toegekend aan Roger van 
de Velde voor zijn verhalenbundel 
* De Slaapkamer >. De laureaat i.i 
auteur van ttvee behoonde luister

spelen en van de liteiatuurprijs Hil-
varenbeek (1965) 

De pi ijs Beeldende Kunsten 1968 
werd niet toegekend. 

HOI / ( \ />S£ TEKENINGEN 

Jongstleden maandag werd in de 
Koninklijke Biblioteek {Keizerslaan 
1, Biussel, xdakbi) het Centraal Sta
tion) een tentoonstelling van land
schapstekeningen van hollandse mees
ters uit de nde eeuw geopend. Het 
gaat om een keuze van 180 stuks uit 
de paitikuliere verzameling, bewaard 
in het Inslitut Nc'erlandais te Parijs. 
De meeste bladen werden vcKiheen 
nooit geexpozeerd. Er ts gestreefd 
naai het tonen van alle facetten en 
stijlfazen van de nederlandse tand-
schapskunst uit de gouden eeuw. 
Heel de plejade van grote en kleine 
meesters is veitegenwooidigd rond 
het pionkstuk van deze lelektie. Rem-
biaiidt en zijn epigonen. Er ts een 
kalahgus verkrijgbaai van ruim 200 
blz. met repioduktie van alle teke
ningen tn een afzonderlijk platen-
deel, 32 ervan m kleuren. Tot 24 no
vember, dagelijks van 10 tot 18 uur. 
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STEFAN GEORGE 
Z I | N WERK EN Z I | N KRING 

Wanneer wij Stefan George in dit blad vernoemen, dan is dat om twee zeer 
konkrete redenen. In de eerste plaats omdat hij 100 jaar geleden geboren werd 
te Rildesheim In de tweede plaats omdat onlangs belangrijke werken over Ste
fan George het licht zagen en zijn werk en persoonlijkheid in opstellen en 
redevoeringen belicht en verklaard werden vanuit de meest-verscheiden stand
punten. 

Het literair aspekt van George's werk is — zeker wat het later werk betreft 
— moeilijk te scheiden van het gedachtejijke. Ontegensprekelijk is echter dat 
dit werk Stefan George stempelt tot een der grootste woordkunstenaars dezer 
eeuw : Gottfreid Benn noemde hem bij de vijf grootste dichters van deze tijd. 

Er is veel geschreven over George s 
etite-begrip en over zijn opvattingen 
omtrent de organizatie dezer elite. Wil
len wij dit begrip enigszins lapidair 
samenvatten dan kunnen wij zeggen 
dat George de kunst — en het muzische 
in het algemeen — als band en als 
draagster zag van een geestelijke elite, 
die ook de politieke elite diende te zijn 
in een aristokratisch-geleide gemeen
schap. Stefan George heeft dit elitebe
ginsel ook in de praktijk trachten te 
brengen in de beroemde «Kre i s» van 
leerlingen en vrienden die hij rond zich 
verzamelde. De geestelijke waarde van 
deze Stefan-George-Kreis kan best 
gemeten worden aan het feit dat geen 
andere groep of beweging op een derge
lijke rijkdom aan individueel talent en 
invloed kon bogen De «Blaet ter der 
Kuns t» die a.h w het forum waren 
waarop deze gesloten kring zichx uit
sprak evenals de talrijke publikaties 
van rje Kreis leden zelf vormen een 
geestelijk bezit, maar ook een bron van 
dokumentatie over de geestesstromin
gen in het keizerlijk Duitsland. Wat 
men ook over George en de hem 
omringende figuren moge denken : nie
mand kan het formaat van mensen als 
een Gundolf. een Bertram, een Klages 
ontkennen 

Men heeft in Stefan George de pro
feet en vanger van het nieuwe rijk 
gezien, hoezeer hij zich ook op afstand 
hield van de dagelijkse politiek. Ander
zijds heeft men gemeend in zijn ver
blijf in Zwitserland tijdens de laatste 
jaren van zijn leven een afwijzing van 
het Derde Rijk te moeten bespeuren. 
Misschien schuilt in het een en het 
ander een kern van waarhtid. Mensen, 
feiten en gedachtenstromingen zijn 
echter te kompleks om e met één pen-
netrek in goed en kwaad, wit en. zwart 
te kunnen verdelen, of ze te ocardelen 
en veroordelen. Naast George's aanvan
kelijk kosmopolitisch esteticisme staat 
de latere liriek die. hoezeer ook nog 
van de hoge roeping van de kunstenaar 
doordrongen toch meer naar het leven 
der eigen gemeenschap gericht is 

Wat de mensen uit zijn kring publi
ceerden is 7,oal£ reeds hierboven 

gezegd, zowel door het gehalte der indi
viduele prestaties als door de invloed 
van de hele groep, van grote betekenis 
geweest gedurende verscheidene decen
nia. Menig werk is echter uit de han
del verdwenen of nog slechts antikwa-
tisch verkrijgbaar. DaaEom is het 
bijeenbrengen van t iperend werk van 
de meeste mensen uit deze kring, door 
Georg Landmann, een belangrijke 
bijdrage tot de kennis van de George-
Kreis. Het meer dan 500 blz. tellende 
werk « Der George-Kreis », verschenen 
in de «Neue Wissenschaftliche Biblio-
thek », geeft uittreksels uit de befaam
de «Blaet ter der Kuns t» waarna de 
meeste leerlingen van George aan het 
woord komen met een of meer stukken. 

Het geheel vormt een uitgebreide en 
reprezentatieve selektie, die door haar 
diversiteit en haar omvang eer zeer 
gevarieerd en duidelijk beeld geeft van 
het artistieke en geestelijke gehalte van 
de Kreis, en die tevens een ruime stu-
diebazis verschaft voor de belangstel
lenden 

Het verzameld werk van öieian Geor
ge verscheen tussen 1927 en 1934 bij de 
uitgever der «Blae t te r» , Georg Bondi, 
in 18 delen. In 1958 werd door Roberth 
Boehringer in het Verlag Helmut Kup-
per (v/h G. Bondi) een volledige uit
gave m 2 banden bezorgd. Ter gelegen
heid van het jubileumjaar 1968 ver
scheen nu bij dezelfde uitgeverij een 
tweede oplage van het tweebandige 
werk. Het eerste deel (563 blz.) bevat 
a' de dichtbundels : Hymnen, Pilger-
fahrten, Algabal, Bücher der Hirten-
und Preisgedichte, Das J a h r der Seele, 
Teppich des Lebens, Lieder von Traum 
und Tod, Der siebente Ring, Der Stern 
des Bundes, Das Neue Reich, benevens 
« Tage und Taten », een aantal aanteke-

nipEïen en schetsen. 
De tweede band (618 blz.) bevat 

hoofdzakelijk vertalingen en omwerkin
gen uit de wereldl i teratuur : Shake
speare, Dante, Baudelaire. Vermelden 
wij ook vertalingen van gedichten van 
Kloos, Verwey en Verhaeren : Stefan 
George was een uitzonderlijk taaivir
tuoos en tegelijk kenner van vele talen. 
De tweede band bevat eveneens een 
selektie uit zijn vroegste verzen, bene
vens de laatste gedichten. Wie — zoals 
Robert Boehringer zegt — deze « demo
nische mens en dichter » wil kennen en 
weten wil « hoe hij met vrienden door 
landschap en seizoenen ging, hoe liefde 
in hem groeide, bloeide en stierf, hoe 
hij het goddelijke aanschouwde en de 
grote gestalten uit dichtkunst en 
geschiedenis zag, hoe hij over zijn tijd 
oordeelde en de toekomst vermoedde » : 

die leze zijn verzen. Ds enen hebben er 
de feilloze, koele, maar schit terende 
vorm van bewonderd; de anderen de 
geestelijke konsekwentie en de moed 
der hoge enzaamheid. In zijn geheel 
blijft het tot het hoogste behoren, wa t 
de eerste helft dezer eeuw aan liriek 
heeft voortgebracht. Daarom zijn deze 
beide bundels niet slechts een sieraad 
voor de biblioteek, maar voor elk lief
hebber van liriek een bestendige bron 
van vreugde 

Georg Landmann : «Der George-
Kreis » Neue Wissenschaftliche Biblio-
thek. Kiepenheuer & Witsh, Keulen. 
508 blz. DM 22,80. 

Stefan George « Werke I & II » — 
Verlag Helmut Küpper v/h Georg 
Bondi, Düsseldorf. 563 en 618 blz. 
DM 70. 

Een halve eeuw na de bekroning van de Indische dichter Tagore is Jasoenari 
Kawabata, een der bekendste schrijvers van Japan, de tweede Aziaat die de 
Nobelprijs Literatuur ontvangt. Kawabata is een lirisch prozaschrijver die niet
temin in enkele werken op pregnante wijze het Japan van de nederlaag na de 

tweede wereldoorlog beschreef. 

De vijfjaarlijkse staatsprijs, bedoeld 
ah bekroning van een kunstenaarsloop
baan werd dit jaar toegekend aan de 

toondichter Marcel Poot. 

PLATEN-

RUBRIEK 

PERGOLESI : MUZIEK VOOR 
PLUIT EN CONCERT 1 

Fonlana stereo S94045 KZY - 16S 

Giovanni Batlisti Per^olesi (1710-
1736) ts een van die ivonderlijhu 
raadsels, waarvoor de muziekgeschie
denis ons vaak stelt. 1710-1736 . Per-
golesi werd slechts 26 jaar oud. üaar-
btj begyjn hij slechts op 20-jartge leef
tijd met komponeren, zodat hooguit 
6 jaar overbleven. En in die korte pe
riode (20 jaar minder dan Mozart 
bv.) speelde hij liet klaar werk voort 
te brengen dat de tijd heeft getiot-
seerd. Weliswaar is het voor een deet 
oppervlakkig (kan het ook anders .?>. 
En zelfs indien we aannemen dat een 
deel van de aan hem toegeschreven 
werken rhxrr anderen werden gs-

maakt, dan nog blijft er genoeg over 
om van Pergolesi te houden. 

Eigenaardig genoeg is het zo, dat 
we vooral zijn instrumentaal werk 
waai deren terwijl hijzelf het vrucht
baarst was in zijn kantaten, opera's, 
motetten, missen, psalmen en geeste
lijke liederen. Meest bekend van zijn 
vet bazend uitgebreid weik bleef zijn 
opera « La serva Padiona >, en het 
« Stabat Maler ». 

De hier besproken plaat biengt 
een tluilsonale, een ftutltonceito en 
viei zgn « i\jncertt aimomci » voor 
slrijkeis en continuo. Het is tipische 
muziek voor die vruchtbare eerste 
helft van de 18de eeuw, zo tegenstrij
dig en zo verfijnd. 

Het kamerorkest van Berlijn onder 
leiding van Helmut Koch staat m 
voor de uitvoering van de concerti, 
teiwijl de fluitsolist Johannes Walter 
is. 

J.S. BACH : 
GOLBERGVARIA TIONEN 

Concert Hall stereo SMS 2531 - 15S 
fr. 

Zelden werd Bach at> goed betaald 
als voor zijn Gotdbergvariaties, nl. 

een gouden beker gevuld met hon
derd gouden Louis. En dit teiwijl de 
oorzaak van het komponeren der va
riaties tans een dodelijke belediging 
zou uitmaken voor ieder komponist • 
de slapel(A)sheid van graaf Kayser-
ling, de russische gezant aan het Hof 
van Keursaksen. Deze graaf had het 
verlangen bij Back uitgedrukt, en
kele zachte stukjes bij de hand te 
hebben om door zijn bediende en 
klavectnisl Johann Goldbeig in een 
zijkamer te laten spelen tenvijl hij
zelf de slaap zocht. 

Het rezultaat van Bach's genie w 
een echt muziekwonder geworden. De 
30 variaties zijn wiskundig en simme-
trisch zo afgemeten, dat men een 
ganse grafiek ervan kan opmaken op 
bazis van de toonaard van elke va
riatie, de gebiuikte canon, het aan
tal klavieren enz. Bespaar u echter 
deze berekeningen en geniet van de 
eeuxuig schone klavenmbeltonen, die 
eho) de zwit.serse klaveciniste van 
grote klasse Christiane Jaccottet tot 
leven worden gebracht. 

Deze goede (en goedkope) plaat 
wordt door Conceit Hall uitgegeven, 
F. Lecharlierlaan 85, Brussel 9 o] St 
Gummarusstr. 44, Antxoeipen. 

STEF. 
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BESCHULDIGDE. STA O P . . 
Rekonstruktie van een ophef
makend proces : De zaak — 
Kommissaris Courtois 

Op het einde van vorige 
eeuw heeft de zaak — Kom
missaris Courtois de publieke 
opinie lang beziggehouden. In 
april 1896 werd in de Gewijde 
Boomstraat te Eisene een ri jke 
renteniers ter vermoord : besto
len en gewurgd luidde de vast
stelling van het parket . Een 
zware brandkast die ze zorg
vuldig had verborgen in haar 
s laapkamer was verdwenen en 
werd later teruggevonden op 
een braakliggend terrein te 
Anderlecht. Na de moord gons
de het in de cafés aan de Naarr 
se Poort te Brussel van d<» 
gesprekken, gissingen, verder 
kingen en beschrijvingen... 

Op .het eerste gezicht lijk 
dit een gewone roofmoord zon
der veel merkwaardigheden, 
zoals er regelmatig in de kran
ten worden beschreven. Tot 
echter het onderzoek, na onder
vragingen van de gouvernante, 
de zoon en de dochter die wer
den verdacht, plots op de ver
kochte aandelen van mevrouw 
Herry, het slachtoffer, s tui t te . 
Dit deel van de buit werd door 
wisselagent Raes omgezet voor 
een man, genaamd Lefèvre. Na 
enkele dagen van grondige op
sporingen leidde de persoons
beschrijving niet naar de blijk
baar onbestaande Lefèvre, maar 
naar de op rust gestelde politie-
kommissaris Courtois. In deze 
rekonstrukt ie leren we hem 
kennen als een, zij het dan wat 
ruwe en hardhandige, toch 
overal gerespekteerde kommis
saris die daarbij echter uit ste
len ging Zijn spitsbroeders en 
helpers kwamen uit de tipische 
Marollenstraatjes waar eigen 
schilderachtige gewoonten en 
geplogenheden heersien Kom
missaris Courtois heeft ter zit
t ing voor alles een uitleg klaar. 
De vraag is echter of men hem 
zal geloven ? 

Maandag 28 oktober om 
20 40 u. (Brussel N e d ) 

EGMONT 
Ko-produktie B R T/N C R V 

van het bekende drama van 
Goethe, in een vertal ing van 
de Nederlander Stefan Felsen-
thal die samen met regisseur 
Kris Betz instond voor de tv-
bewerking. Het treurspel ver
heerli jkt op een romantische 
manier de idealistische volks
held Egmont die de vrijheden 
van de Nederlanden t racht te 
redden wanneer de in Spanje 
reziderende koning Filips II de 
barse hertog Alva s tuur t om 
tegen het liberale beleid van 
de regentes Margareta van 
Pa rma in, een hardere koers te 
varen Maar Egmont bekoopt 
dat streven met zijn leven en 
wordt op de brusselse Grote 
Markt terechtgesteld (in 1568). 

Spel- en beeldregie : Kris 
Betz. Regie-assistentie : Thia 
Merecy. 
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« Marieken i an NleiDw-'i'Jien » met o m. Emmy Leemans, Nand 
Buyl, Herman Niels, Jeanine Scheveineh, Jeroom Rechuys en 

Rob Geeraerds. Brussel Ned, 1 november. 

Programmatic : Jos Van 
Gorp. Produktieleidmg : Hu-
bert van Herreweghen en Da
vid Koning. 

Dinsdag 29 oktober om 
20.25 u. (Brussel Ned.) 

BiLDER DES TODES 
Met Dürer, schilder en etser, 

is Hans Holbein de Jongere de 
grootste duitse meester van het 
einde der Middeleeuwen. Meer 
dan vierhonderd jaar geleden 
kwamen zijn beroemde hout
sneden tot stand • beelden van 
de dood De reeks draagt het 
kenmerk van een volksboek : 
iedereen k m de boodschap be
grijpen Ook nu nog Als tema 
koos Holbein de houding van 
de mens tegenover de dood; 
jong en oud, arm en rijk, ge
lukkig of ontevreden, vroeg of 
laat wordt iedereen ermee ge-
konfronteerd. In de handen 
van de meester nam deze idee 
de gedaante aan van meer dan 
dertig fantastisch-realistische 
simbolen Toondichter Cesar 
Bresgen slaagde erin zijn opti
sche indrukken van deze gra
vures om te zetten in muziek 
voor klavier en slagwerk : va
riaties op het tema van de dood. 
Dat tema is dan een bekende 
middeleeuwse melodie, zowel 
dans- als krijgslied uit de der
tigjarige oorlog : grimmig Tod 
mit seinem Pfeil. Regisseur 
Jörn Thiel bracht beide kunst
werken samen in een harmo
nisch geheel, speciaal afge
stemd op het medium televizie. 
De houtsneden werden bijvoor
beeld fotografisch vergroot, 
terwijl ook de kamera bewoog 
op het r i tme van de muziek. 

Ook bij sterke vergroting 
spreekt uit het werk van Hol
bein een ongemene vitaliteit 
en menig kostbaar detail dat 
met het blote oog niet kan ont
dekt worden, wordt op deze 
wijze zichtbaar. Dit alles naar 
voren brengen vormde de 
hoofdbekommernis van regis
seur en komponist. 

Het is een programma van de 
Bayerischer Rundfunk. 

Vrijdag 1 november om 
22.20 u (Brussel Ned.) 

ORPHEUS EN EURYDICE 
Een opera door Christoph Wi-

libald Gluck (ITM-ltS?) 
Gluck was een van de eerste 

muzikale dramaturgen die bra
ken met de modische gewoonte 
om de opera bombastisch te 
overladen met alle mogelijke 
muzikale versieringen. Gluck 
noemde dat notenverspilling en 
door zijn opvattingen won de 
operapart i tuur aan eenvoud. 
Mozart en Beethoven opteerden 
eveneens voor Gluck's interpre
tatie, terwijl Puccini van Gluck 
getuigde dat hij voor de opera 
is geweest wat Corneille was 
voor het frans toneel. Zijn werk 
omvat naast opera's — Orpheus, 
Iphigeneia in Aulis Iphigenea 
in Tauris, Alceste, De meiko
ningin, Telemacco, La Corona 
— ook ballet, komische opera's 
en simfonieën Glucks meest 

bekende opera, Orpheus en 
Eurydice, is een werk uit zijn 
beginperiode. Het werd ge-
kreëerd in 1762 door het Hof-
teater te Wenen en later in een 
nieuwe versie te Parijs in de 
Académie Royale op 2 augus
tus 1774 Het libretto werd ge
schreven door Ranieri Calsabi-
g! die geïnspireerd werd door 
de Griekse mitologie. Orpheus 
t r«urt om de dood van zijn 
vrouw Eurydice. Zeus s tuurt 
Amor, de god van de liefde, 
r a a r de aarde met de volgende 
boodschap : hij mag in de on
derwereld afdalen om zijn 
vrouw te bevrijden uit de han-
df̂ 'T van de boze geesten op 
voorwaarde dat hij haar niet in 
d^ ogen kijkt. Gedurende de 
terugreis naar de aarde klaagt 
Eurydice over de liefdeloosheid 
van haar man. Zij wenst zich 
liever dood dan onbeminc'. Or
pheus kijkt haar aan en Eury
dice sterft voor de tweede 
r- ^ ql. De wanhopige Orpheus 

met haar sterven. Amor is 
m ^ m a a l s de reddende engel, 
hi j roept Eurydice weerom tot 
he t leven en geen leed zal hun 
liefde nog bedreigen. 

Een Eurovizie-uitzending. 
Zaterdag 2 november om 

17.30 u. (Brussel Ned.) 

MARIKEN 
VAN NIEUHEGHEN 

Dit middelnederlands miste-
riespel van een onbekend dich
ter speelt zich af tegen de ach
tergrond van de boergondische 
periode in de eerste helft van 
de vijftiende eeuw. Naast Elc-
kerlyc en Beatrijs vormt dit 
het hoogtepunt \ a n de middel-
nederlandse dramatische litera
tuur. Het mirakelspel is ont
staan uit het kerktoneel, en is 
reeds een eerste schuchtere 
vorm van klassiek toneel : een 
begin van karakteruitbeelding 
en een grote dozis realisme — 
in Mariken bij uitstek merk
baar in de scène te Antwerpen 
— kondigen stukken aan als 
Falstaff van Shakespeare. 
Daarnaast vergelijken sommige 
kritici de figuur van Mariken 
met Faust van Goethe : beiden 
zijn exponenten van de drang 
naar kennis en weten, tipisch 
voor de Renaissance-mens. In 
hun geschriften maken kro
niekschrijvers gewag van een 
kermisreiziger uit Gelderland 
die destijds rondreisde met een 
meisje. Op dit stramien heeft 
de dichter zijn verhaal gebor
duurd : Mariken verzorgt voor 
haar oom, een bejaard priester 
het huishouden Op zekere dag 
gaat zij boodschappen doen in 
Nijmegen en gezien het te laat 
is geworden om nog naar huis 

^ R E S O C U B 
A:OEKERPEL 
& ZONEN N.V 
E R E M B O D E G F M , 
Ó53/67898-67899 

KEUKENS 

Vlaamse T. V. 
Zaterdag 26 oktober 
12 30 to t 14 00 XI Xe Olympiade te 
Mexico — t4 30 Schooltelevisie — 
15 00 • Volksuniversiteit — 17 00 
X l X e Olympiade te Mexico — 17 45 
Schooltelevisie — 18 50 Zandmonnet ie 
— Ï8 55 Ja zuster nee zuster ( IH) — 
19 50 Keurig Frons — 19 52 Zoek
licht — 19 57 Mededelingen — 20 00 : 
TV nieuws — 20 25 : 100 000 o t niets 
— 21 40 Echo — 22 10 Twiee teken-
fl lmpies — 22 20 TV-nieuws — 22 30 
to f 02 10 XIXe Olympiade te Mexico 

Zondag 27 oktober 
11 00 o 11 40 Protestontse Kerkdienst 
vanui t Antwerpen — 12 30 X l X e Olym 
picde te Mexico — 14 30 De heersers 
van Venus • Verloren in de ruimte — 
14 45 : Zeppos II — 15 15 Tienerklan
ken — 15 40 Binnen en bui ten — 
17.15 • Belcanto : Rossini — 18 15 . 
Klem, k le in k leuter t je — 18 35 : Sport-
reportoge — 19 05 : Ben de Beer : Eer
l i jk spel — 19 30 : Geschiedenis van de 
XXIe eeuw : Het macht ige atoom — 
19 55 : Mededelingen — 20 00 : TV-
nieuws — 20 15 : Sportweekend — 
20 40 : U i t met Rina Pia — 2 1 3 0 : 

Premiere magazine — 22 10 XIXc 
Olympiade te Mexico -— Onderbreking 
voor het TV-nieuws — 01 30 to t 02 30 
X l X e Olympiade te Mexico Rechtstreek
se reportage van de sluitingsceremonie 

Maandag 28 oktober 
>405 to t 15 15 Schooltelevisie — 
18 30 Guten Tog — 1 8 55 Zondmon 
netje — 19 00 Zorro Het bestand 
— 19 25 . Vergrootglas op de postzegel 
— 19 40 Openbaar kunstbezit Por 
t re t van Jan zonder Vrees, door onbe
kend meester — 19 50 Hier spreekt 
men Nederlands — 19 55 - D e Weermar 
— 20 00 TV-nieuws — 20 40 Beschul 
dtgde sta op Vondoog de zook 
Courtois — 22 10 15 maal Marleen 
Documentaire over 15 loor Vlaamse telo 
visie — 22 45 TV-nieuws 

Dinsdag 29 oktober 
14 05 to t 16 00 • Schooltelevisie — 
17 55 to t 18 55 • Schooltelevisie — 
18 55 Zandmonnet ie — 19 00 Tie
nerklanken — 19 25 Ki|k en kook — 
19 50 : Keurig Frans — 19 52 Zoek
licht — 19 57 Mededelingen — 20 00 . 
TV-nieuws — 20 25 Egmont Drama 
door Johann Wol fgang von Goethe — 
21.55 : Debat — 22 40 : TV-nieuws. 

te gaan, vraagt zij onderdak bij 
haar tante — de figuur die he t 
drama van Mariken helpt vol
t rekken en ook voor historisch 
reliëf zorgt. Maar de oude 
vrouw is bekrompen, verbi t terd 
en verblind door politieke par
tijdigheid — in de hevige twist 
tussen de hertog van Gelre en 
zijn zoon kiest zij de zijde van 
de jonge hertog — en weigert 
haar nichtje verblijf. Mariken, 
helemaal van streek, loopt een 
eind de stad uit en gaat tenslot
te, vertwijfeld, ergens bij een 
heg zitten. Voor de middel
eeuwse mens betekent dit ogen
blik van geestelijke weerloos
heid een kans waarop de boze 
machten, belichaamd in de dui
vel, wachten. In de beeldende 
kunsten en in de l i teratuur is 
dit duivel-geloof voortdurend 
aanwezig : in vizionaire helle
landschappen van Pieter Breu
ghel en Jeroen Bosch, in in
drukwekkende beschrijvingen 
bij Dante en Vondel. Gedreven 
door haar eerzucht en drang 
naar kennis, aanvaardt Emme-
k«n — zo zal Mariken voortaan 
heten — het voorstel van de 
duivelse verleider Moenen en 
t rekt zeven jaar lang met hem 
het land rond, waarbij ze haar 
aangeleerde kennis lucht, rede
rijkersliederen voordraagt en 
optreedt als een lichtekooi. De 
katarsis of het louteringsproces 
vangt aan met een door de au
teur in het stuk ingelast wa
genspel, opgevoerd door rond
trekkende komedianten, die in 
de middeleeuwen heel wat kijk-
lustigen trokken. Naarmate he t 
spel vordert voelt Emmeken 
geleidelijk de verandering in 
zich voltrokken worden, tot 
woede en ontsteltenis van Moe
nen die haar van de daken doet 
neerstorten Door een ingrijpen 
van Maria wordt zij echter ge
red en komt tot inkeer. Te voet 
begeeft ze zich met haar oom 
naar Keulen, maar de bisschop 
acht zich onbevoegd om over 
haar misstap te oordelen e i dus 
t rekt Marieken verder naar 
Rome waar zich eindelijk de 
mogelijkheid tot redding opent. 
Als historische achtergrond 
fungeert de nogal ingewikkelde 
Boergondische wereld. 

Nog middeleeuws is he t 
hoofdmotief : een verbond met 
de duivel; in Mariken's drang 
naar kennis komt echter reeds 
het nieuwe pozitieve levensge
voel tot uiting. Van de oor
spronkelijke tekst — verzen, af 
en tote onderbroken door ver
halende, toe- en voorlichtende 
prozastukjes — werd enkel de 
taal min of meer aangepast 
door regisseur Johan de Mees
ter. 

Vrijdag 1 november om 
20 25 u (Brussel Ned ) 

19 25 Jonger dan je oenkt — v 50 , 
Hier spreekt men Nederlands — 9 55 : 
De Weerman — 20 00 TV nieuws — 
20 25 • De TV in de '5c eeuw — 23 15: 
TV-nieuws 

f^onderdan 31 oktober 

Woensdag 30 oktober 
17 00 to t 18 00 
Zandmonnet ie -

T ip- top 
• 1900 

18 55 
Atel ier — 

8 30 Guten Tog — 18 55 Zand-
Tnannetie — 9 00 Tienerk onKen —• 
' 9 35 Polit ieke tr ibune De vo lks-
jn ie — 19 50 Keurig From - 9 52 : 
Zoekl icht — 19 57 Mede.ie inqen — 
20 00 TV nieuws — 20 25 Golc 5 
aar Vlaamse Televisie — 21 5 R i t 

meester Buot — 22 05 Galo ' 5 aar 
Vlaamse Te'evisie — 22 55 Premiere 
— 23 30 TV nieuws 

Vrijdag 1 november 
11 00 fot 11 40 Euci Q ist ievieung von-
uit de St -Pieterskerk te Leuveri — 
15 00 . Speelfi lm Jongensstad Famil ie
f i lm van Norman Taurog met Soencer 
Tracy — 16 25 T i e n e r k l a r k T -— 
16 50 to t 17 45 • Von Karo on dr -aeert . 
— 18 25 Schooltelevisie — ' 8 55 : 
Zandmonnet ie — 19 00 : Dog in, dag 
Uit Old Shtps never die . De Kamino-
story — 19 30 : Z ie t u er w a t in ? — 
19 50 : Hter spreekt men Nederlonds — 
19 55 : De Weerman — 20 00 ' TV-
nieuws — 20 25 : Marieken van N ieu-
meghen Mirakelspel — 21 50 * Echo — 
22 20 : Bilder des Todes — 22.40 : TV-
nieuws. 
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VOORBEELD 

Een luid bravo voor onze 
brusselse gewichtheffer Serge 
Reding. Hij behaalde in Mexi-
ko de eerste medaille voor ons 
land door in de klassieke drie 
bewegingen zo maar eventjes 
555 kg te verwerken. 

Eerste bravo voor die medail
le En een tweede voor het feit 
dat Reding, naar het schijnt, 
nog veel meer dan het lood
zware metaal zichzelf heeft 
moeten overwinnen. De man is 
namelijk uiterst gevoelig en 
een kleine kwetsuur had hem 
een geweldige morele kater be
zorgd. Hij heeft die overwon
nen door een training, die meer 
deed denken aan dwangarbeid 
dan aan sport. 

Een derde bravo omdat Re
ding zijn zaken met zo'n ernst 
behartigt. Als men van een 
voorbeeldig sportbeoefenaar 
wil spreken, wel : Reding is er 
een. Hij mag als voorbeeld ge
steld worden voor al onze 
sportbeoefenaars, die het nogal 
gemakkelijk eens langs de lich
te kant opnemen Met het re-
zultaat dat men in Mexiko van 
het uitslagenbord heeft kunnen 
lezen 

EEN O TE VEEL 

De tegenstand van de Fmnen 
was te zwak om zich op grond 
van de wedstrijd Belgiè Fin> 
land een mening te vormen 
over de waarde van onze voet
balploeg De match België-Joe-
goslaviè zou dat wel toegelaten 
hebben «Zou» Want inder
daad, uit een ontmoeting van 
tien Belgen tegen negen Zuid-
Slaven weet men eigenlijk nog 
niet veel. Wij vonden, op de 

ogenblikken dat er echt ge
speeld werd, de Joegoslaven 
iets beter in het samenspel, 
technisch iets meer bedreven, 
over het algemeen wat verfijn
der. Onze mannen waren ech
ter wilskrachtiger, opportuner, 
effektiever. De 1-0 voorsprong 
voor de onzen was juist te noe
men. Het ruwe spel waarvoor 
beide ploegen verantwoordelijk 
kunnen worden gesteld, deed 
de al te lankmoedige arbi ter op 
zeker ogenblik uit zijn vel 
springen en drie man van het 
veld zwieren. Daarmee was de 
match om zeep. De Belgen won
nen uiteindelijk met 3-0. Goede 
uitslag (voor ons) van een er
barmelijke match, waarvoor 
wij de premie van 20.000 fr 
minstens ene nul te zwaar ach
ten. 

GOUD 
Het beste van het vele goede 

dat we op onze TV-scherm van 
de olimpische spelen te zien 
kregen was, naar onze beschei
den en str ikt persoonlijke me
ning, volleybal 

Van verfijnde sport gespro
ken : dat is er naar onze smaak. 
Geen gezever hier van ruzie 
maken, trekken, duwen en 
sleuren, geen mogelijkheid de 
tegenstrever door zware fouten 
uit te schakelen, geen handig
heidjes en trukjes Geen on
sportieve middeltjes. Eén wa
pen slechts vor beide ploegen : 
technische en lichamelijke be
kwaamheid. En die zijn de 
laatste jaren hoog opgevoerd. 
Wat die mannen aan «smashes» 
uitdelen en de kanjers die zij, 
god weet hoe, telkens weer 
kunnen opvangen buiten de 
lijnen, rakelings boven de 
grond, hoog boven het net : het 

is formidabel. 
. Voor ons par t krijgt volley

bal als sport de gouden «ma-
dolle » 1968. 

We hopen dat we nog veel 
volleybal te zien krijgen op ons 
teeveetje. 

SNOTNEUZEN 
Reeds lang vóór de olimpi

sche spelen hadden de zwarte 
amerikaanse atleten gedreigd 

de spelen te boycotten. Zover 
is het niet gekomen, en geluk
kig voor de Amerikanen, want 
anders zouden hun gouden me
dailles ook maar dun hebben 
gelegen. 

De negers hebben dan wel 
het voornemen gemaakt ter ge
legenheid van de spelen de 
aandacht te vestigen op de ras-
sendiskriminatie in hun land. 
En dat voornemen voeren ze 
ook uit. Hun groet aan het pu
bliek is de opgestoken vuist, 
simbolisch gebaar in de black-
power-beweging. Zij lopen ge
tooid met zwarte handschoe
nen, zwarte kousen en mutsen 
en dies meer. 

Twee zwarten hebben de 
Amerikanen al naar huis ge
stuurd, natuurl i jk nadat de 
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IIJÉ ifliiiSliliiiili 
De nationale voetbalkompetitie had het de jongste zondagen 
lastig, om de op Meksiko toegespitste aandacht naar zich te 
trekken. Olimpische Spelen op of neer : Van Himst gooide zich 

in het gevecht met Lierse (0-0). 

medailles behaald waren. De 
vraag is nu of het de juiste ma
nier is, die mannen als snot
neuzen weg te jagen zodra ze 
maar even (en dit op tenslotte 
vreedzame wijze) publiek hun 
ongenoegen te kennen geven. 
Vraag die pas in de toekomst 
zal kunnen beantwoord wor
den. 

NIEUWE FAKTOHEN 

De eerste week van de olim
pische spelen heeft wel duide
lijk gemaakt dat de hoogte in
vloed heeft op de prestaties. 
Vooral in de a t le t ieknummers 
als loopwedstrijden over korte 
afstand en spr ingnummers wer
den geweldige prestaties geno
teerd. In koersen over lange 
afstand schijnt men minder 
voordeel op te doen uit de 
hoogteligging. We zouden zelfs 
van nadeel durven spreken, 
want de deelnemers eraan zijn 
steeds zwaar getekend door de 
inspanningen en de verwezen
lijkte tijden zijn niet zo sensa
tioneel. 

Toch blijft het moeilijk, het 
aandeel van de hoogte zélf pre
cies te berekenen. Want in 
Mexiko speelt ook voor de eer
ste keer een andere belangrijke 
faktor mee, en dat is de tar tan-
piste. Dergelijke piste ligt al
tijd droog en licht, maar ze is 
ook heel hard. Dit schijnt dan, 
ne t als de hoogte, voordeel op 
te leveren voor de korte-
afstandsnummers, maar nadeel 
— want extra-vermoeienis —• 
voor de lange koersen. 

1972 

De olimpische spelen 1972 
zullen doorgaan in Munchen. 
En we zouden beter zeggen : 
zouden doorgaan, want er schij
nen moeilijkheden t e zijn. 
Munchen zou namelijk zijn 
kandida tuur willen in t rekken. 

De reden is gemakkelijk t e 
raden : de erkenning door h e t 
internationaal olimpisch komi-
tee van Oost-Duitsland. 

OOOR SPIEGELSTRAAT 
EN RAPENSTRAAT 

Wanneer wi], mensen van de hut
ten, naar Brussel gaan, dan zien wij 
van de stad dooi gaans de schitterende 
facades, de hchtreklames in de Nieuw
straat, de « chique » lanen, de keu-
iige — meestal toch — wijken tn de 
periferie. 

De oude kiottenivijken m de viide 
stadskern, nochtans vlak achter de 
winkelstraten en « boulevaids >, die 
zien we nooit. 

I wee zondagen geleden hebben we 
ze gezien. We hebben namelijk deel
genomen aan de voettocht door Brus
sel, ingelicht met het doel Brussel be-
tei te leren kennen en het oude 
Vlaamse karakter ervan door de deel
nemers te doen ontdekken. 

Het was bns niet te doen om een 
x'an de « fantastische » prijzen aan 
deze wedstrijd verbonden, (waarover 
men trouwens, naai onze bescheiden 
mening, belei had gezwegen, want 
memand kwam daarvoor). Wij deden 
het bij wijze van ontspanning, om de 
xvandeltochl om het tportief genot 
(zes d zeven kilometer footing is in-
dei daad al een beetje <:port voor men

sen met een zg. zittend leven) dat 
W n voettocht kan brengen. 

WIJ hebben er veel méér aan ge
had. WIJ hebben inderdaad een stuk 
van Brussel leren kennen, waarvan 
WIJ het bestaan nauwelijks vermoed
den, met zijn bijna vergane pracht 
en vooral met zijn onthutsende, bru
tale goorheid en ontstellende armoe
digheid. 

Wij werden er gekonfronteerd met 
een probleem dat ergens ook de sport 
raakt, niet de sport die men op dit 
ogenblik beoefent in Mexiko oi m 
allerlei uitverkochte stadions, maar 
het soort sport dat men oveial zou 
moeten beoefenen ten bate van li
chamelijke en geestelijke gezondheid. 
Zou moeten... Dolend doorheen de 
vuile straatjes van Brussel, langs 
krotten en vuilnisbelten, waar het 
moet krioelen van het ongedierte, 
hebben wij even gelet op de kinderen 
die daar spelen. Hun speelterrem is 
nauwelijks een paar meter breed, 
links en rechts begrensd door grau
we geveltjes, langs onder door hob
belige kasseikens, langs boven door 

een stukje stinkende lucht van een 
hand bieed. Moeten die kinderen 
daar heel hun jeugd doorbrengen ? 
Hebben zij nooit eens voldoende 
lutmte om naar hartelust te rennen 
en te springen ifoott eens een boom 
om m te klimmen, een stuk gras om 
in te buitelen en te rollen, een hoop 
zand om in te graven, een andere plas 
water om in te spelen dan het afgrij
selijke rioolwater dat er zo over steeg
jes en impassen vloeit ? Nooit is ons 
zo de behoefte aan spoitvelden en 
speelpleinen <opgevailen als tijdnis 
onze voettocht, tei ontdekking van de 
« capüale ». 

Zeker, hier en daai >s een pleintje 
waai een basketbalveld je weid aan
gelegd. Maai daar speelt dan weer 
een o/ andeie « officiële » khib "n 
daai wolden ook alweei de kleinstiu 
veijaagd, om plaats te maken vooi de 
oudere jeugd die, naai we mei kten 
(en hoe begrijpelijk is hel), diuk ge-
biuik maakt van de lul tele ruimte, 
tot ZIJ op haai beurt verdi even wordt 
d(\>i naar parkeerruimte zoekende 
autovoerders. 

Zeker, die kiotten,wijken zijn aan 
het verdivijnen. Hele straten woiden 
met de grond gelijk gemaakt. In de 
plaats ei van <:rhieten giote gebouwen 
als paddestoelen uit de giond, mo
derne appaitementsgebouwen met 
vast meer komfort en meer hygiene 
VOOI zeker. Maar voor de rest, vinden 
wij, even grauw en grijs en benauwd. 
Want Vok hter blijft geen speelruim
te voor de kinderen, tenzij men de 

Zakdoek schraal gras, bestempeld als 
gazon en gesteld onder bescherming 
van het publiek, als dusdanig wil be
stempelen. 

Het staat voor ons als een paal bo
ven water : er moet gezorgd worden 
voor sportvelden, speelpleinen, dood
gewone s^mme stukken weide, sport-
tnstallaties, zwembaden, eenvoudig
weg ruimte. 

Hoe kan het anders dan dat de 
kinderen dte vanaf hun prille jeugd 
op straat spelen, voor een groot ge
deelte ook later niets anders zullen 
kennen dan de stiaat als emg ont-
sjMinningsterrein ? Moet dat niet 
noodzakelijk een nefaste invloed heb
hen op hun licltamelijke, maar vooral 
geestelijke en niMtele ontwikkeling? 
H e hebben al dikwijls Aveiy Brun-
dage lil het haat gezeten omdat hij 
het belang van de sport overdiijft — 
vooial dan van «zijn» spoit, maai hij 
heeft ongetwijfeld gelijk waai hij 
zegt dat méér spoitbeoefening de ge
zondheid van de jeugd zou bevorde
ren. 

Wie kan echter vertellen waar de 
jeugd uit de achterbuurten van Brus
sel — en alle andeie sleden — aan 
spoi l moet doen ? 

Wie kent een oplossing of wie 
X>ekl ernaar ? 

Men kan het nu een dik unord 
vinden, maar het welzijn van een deel 
van de jeugd staat op het spel. En 
hoe men het ook keert of draait, dat 
blijft een van de belangrijkste zorgen 
van de samenleving ! 
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ALGEMEEN-NEDERLANDS KULTUREEL TIJDSCHRIFT 

# 4 geï l lustreerde nrs., 832 biz. per jaar 

0 Abonnementspr i js : 150 (honderdv i j f t i g ) f r . 

# Bi jdragen over : Vlaamse Beweging, Nederlandse taal - en 
ku l tuurpol i t iek , taalminderheden, l i teratuur, beeldende kunsten, 
f i l m , toneel , kul turele kontakten, Nederlandse integrat ie, Frans 
Vlaanderen, enz.. 

U kan ook bijdragen tot de verdere verspreiding 
van dit tijjdschrift 

HOE? 
Door nieuwe abonnementen te werven 
waar en wanneer ook. 

VOOR MEER INLICHTINGEN : 

Schrijf of telefoneer : 
Erik Vandewaile, H. Dunantstraat 11, Izegem 

TeL 051/326.70 

D u i t s e wijn 
Vrolijke wijn ! 
Zonovergoten wijngaarden in frisse valleien... warmte 
en frisheid: dat alles vindt men terug inleen glas goede 
Duit.ie wijn. Of het nu gaat om Rijn- of Moezel' 
wijn, wijn uit Frankenland, Baden of Wurtemherg... 
Duitse wijn is steeds hartig, vrolijk... en maakt V 
vrolijk ! Er bestaan uitgelezen wijnsoorten voor elke 

gelegenheid, voor elk gerecht, 
van vis tot dessert. En uw avond-
Jes onder vrienden worden onver
getelijk met een paar flessen 
goede Duitse wijn I 

Vraagt documentatie aan: 
ADVISO 
22, Marnixlaan, Brussel 5 
Verband Deutscher Weinexporteurc 
532 Bad Godesberg • Moltkestr. 42 

B E C O B E C O B E C O 
Benzine en gasolie steeds goedkoper ! 
iedere maand gratis benzine en o l ie -

Voor gas- en stookolie vanaf 1.000 L.: 

U bestelt : p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236 
Zwijndrechf - Tel. (03)52.81.73-32.02.10 

virij leveren : tegen BECO-prijs ! 

\m\ mm imm, 
wam ïïgiPdBffllTiElIfi] 
KOELTOGEN 
KOELKAMERS 
OIEPVRIEZERS 

DIEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELING 
WINKeUNRlCJHTiNfiÊN 

o.ft VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA DeWinterstraat24 
Borgerhout/AntVi/erpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59 31 

DEPANNACEDIENST ALLER MERKEN 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
hel EERSTE na-oorlogse VLAAMS-NATI

ONAAL ziekenfonds, opgericht in 1951 

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

Prov Sekr, L imburg : HALEN, Stationsstraat 25, tel 013/414.08 

t^eer dan 50 plaatseli ike afgevaardigden bodediensten. 

HERMES 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 
tecreta Maatcursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
In vier talen 

B O E K H O U D E N 

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

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

OAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnterlaan 211 , Brussel 
ToL (02)11.00.33 

De school waar Vlamingen 
xich thuis voelen 

Aanbevolen 
Huizen 

Voor een goede 
ENCYKLOPEDIE 

Eén goed adres . 
M. SCHEERLINCK 

Muilenstraat 122, Liedekerice 

HOME 
Eigentijdse woninginrichting 

Rijschoolslraat 45 B 
ST. TRUIDEN 

Telefoon : (011) 741.96 

H DOX 
Camotstraat 133, Antv^Arpan 

Telefoon • (03)35.17.14 
Binnen- en buitenlandse 

merkkeukens 
+ elektrische toestellen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Engerstraat 161, Erps-Kwerps 
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 gezell igste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bij Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag en dinsdag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zetel : An twerpen 2 
Tel. : (03)49.30.45 - 49.15.94 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS, Deurne xuid 
Van Havrelel 70, te l . 35.63.17 
Agen t : De Coene - Kortr i jk 

EURO-DOMi 
Moderne wooninr icht ing 

Kruidtu in laan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

— 3-2-68 

Breydelhof - BRUGGE 
Jozef Suveestraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
TeL (050)350.67 

r-LASTlEk 
FRANS PARQUIN 

Lange Lobroekstraat 44 
An twerpen - Tel. (03)36.16.47 

Verpakkingsemmer - Stapelkisten 
Vervoerkisten - Polyethyleen-

dri jsschorten - Prijskaarties. 
zakken, -vel len - Rollen - Be-

dri jsschorten - Prijskaartjes. 

wees Vlaming, ook op de baan 
DE VLAAMSE LEEUW 

de vol ledige 1ste z in op muziek voor 4.800 f r . 
op zeer sterke onroestbare luchtclaxon 

5 tonen, 13 noten met relais voor ge l i jk t i jd ig gebruik. 

P. De Wilde, Meerheide 112, HAMME-Durme 

Tel. : 052-476.25 

TWEE WEKEN ZONNEN 
IN DE WINTER ! 

: Costa del Sol 8.950 F 

• Kanarische Eilanden 9.980 F 

E n .350F 

(volpension) S 

(hal fpension) j 
• 
• 

(volpension) S 

Verblijf in eersteklassehotels. Heen- en terugreis met 
straalvliegtuig. V.T.B.-reisleiding. Een V.T.B.-organixatie. 

Programma's en inlichtingen : V.T.B.-sekretariaat 
St.-Jakobsmarkt 45, Antwerpen (tel. (03)31.09.95) 

en alle V.T.B.-kantoren 

v.b.« 

B R I L L E N 
U a t t t * medc I lM 
0«a« l l | k uno«pa«{, 4oei 
OMilploinMrd* optUkan 

EUROPTIEK. 
P. V*ck*mani l rMt 106, I r u t M l 
Blantflo«rlaan 28, A n t w « r p * n 
Hev*n(*r«tra«t 9, Aalst 

CONTACTLENZEN 
C«tp«cialixcerd« d i • n • t 
Oadipl. Spac Van Pottalbargb 

KOSTELOZE OOKUMENTATIE -
Voor afspraak : 
Tel (053)28870 
Zondar varblntanl*. 
Vol lediga terugbetal ing 
van alle z iekenbonden 

LEDEN : 10 % KORTING 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standoarduitvoering 
Poort gans In alumJnlum. Otnlljstfno B R E V E T 
in gephosfateerde staalplaat. o •» ft ft o 
Zeer lichte bediening. ^ O U 9 O 
Automatische sJuiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A. JEURISSEN-CLOOSTERMAN5 & ZONEN 

ZONHOVEN-
Wei.r«trM», 1 - Tel. 011/132.31 & 132.34 
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Beroering in Limburg nu. Beroering 
te verwachten in de naaste toekomst 
rond de onmogelijke plannen van grond
wetsherziening. Eyskens gesternte be
gint te bewolken nog voor dat het par
lementair jaar op gang komt. 

De schaduwen van het verleden spo
ken ook terug rond het regeringsbed 
met een amnestiegeroep dat terug in 
bredere kingen begint op te staan. EyS' 
kens die in 1958 beloofde de repressiege
volgen van de baan te helpen wordt 
achtervolgd door de zonden van nalatig
heid van het verleden. 

HET VOLK 
Over Genk II — het sociaal konflikt in 

de Fordfabrieken aldaar — raadpleegde 
onze schaar het kristen-sociale blad Het 
Volk, dat er lustig op loshakt in het 
struikgewas rond de werkgeversburcht. 

« Het past overigens hier even te on
derstrepen dat de Ford-onderneming te 
Genk een voor de arbeiders uitermate 
veeleisend bedrijf is. Men moet zich niet 
gaan inbeelden dat Ford-Genk zomaar 
een toevluchtsoord is voor alle werkloze 
Limburgers ! Er wordt van een Ford-
arbeider een bijzonder hoge kwalifika-
tie en een uitstekende lichamelijke en 
geestelijke konditie gevergd. Het duide
lijkste bewijs daarvan is dat slechts één 
arbeider op de vijf, die aan de ketting 
op proef wordt gesteld, geschikt bevon
den wordt. Tijdens de vijf jaren die 
Ford te Genk achter de rug heeft, zijn 
niet minder dan negenduizend arbeiders 
de fabriek binnen en buiten gegaan... 
Dat wil wat zeggen. Nochtans, het lag 
niet aan een gebrek aan herscholings-
zorg. Ford-Genk ontving zowat dertig 
miljoen in de vorm van toelagen voor 
herscholing van arbeiders afkomstig uit 
andere bedrijven. 

Wij herhalen dit alles om te bewijzen 
dat de arbeiders die vandaag het werk 
bij Ford-Genk stilleggen niet de eerste 
de besten zijn en dat zij zeker geen bui
tensporige eisen hebben gesteld. Zij ei
sen eenvoudig « voor gelijk werk, gelijk 
loon » met alle andere arbeiders uit de 
automobielnijverheid. Zij wensen zich 
niet te lenen tot een oneerlijke loonkon-
kurrentie met hun werkmakkers uit de
zelfde nijverheid ». 

De Ford-direktie zelf poogt zich te 
verdedigen met er op te wijzen dat in
dien de lonen in het Antwerpse hoger 
zijn. de kosten van levensonderhoud ook 
hoger zijn dan in Limburg. Wat evenwel 
niet de al te grote diskriminatie recht
vaardigt. 

GAZET VAN ANTWERPEN 

Een van de eersten die de misdadige 
stilte rond de grendelgrondwetplannen 
van de regering doorbtak is Prof. Derin-
ne. Hij zegt het nog eens duidelijk. Of
wel echt unitarisme waar de Vlamingen 
van hun aantal mogen gebruik maken 
in de toekomst, ofwel echt federalisme. 
Niet het sisteem van voor de Vlamingen 
het nadeel van het unitarisme en voor 
de Walen een federale grendel in een 
unitaire staat. 

« 10. Eenieder moet er zich goed van 
bewust zijn, dat ons land op een twee
sprong komt. De keuze is de volgende : 
ofwel blijft België een unitaire staat en 
past men de regel van de normale de-
mokratische meerderheid toe, ofwel 
kiest men de weg van de pariteit en de 
dubbele meerderheid, technieken die in 

LEEST DE BROCHURE 

VOLKSUNIE EN 
WETENSQHAPSBELEID 

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

een federale staatsvorm thuishoren. 
Maar men behoort te weten, dat wij lo
gisch zullen doordenken : in het laatste 
geval zullen steeds meer Vlamingen 
ijveren voor de federale herinrichting 
van ons land. Wie A zegt, moet ook B 
zeggen. Er kan geen sprake zijn van fe
deralisme in één richting : remmende 
federale waarborgen voor de franstali-
gen. zonder de kompensatie van de eigen 
zeggenschap (autonomie) op verschei
dene gebieden. 

Is dat extremistische taal ? Moet ik 
nu overstappen naar de Volksunie, zoals 
« Le Soir » het onlangs voorspelde ? Het 
is alleen maar zuivere logika. zoals men 
die ook aantreft in een parlementaire 
rede van staatsminister Van Cauwelaert. 
Toen men in 1936 de zetelaanpassing 
zonder waarborgen voor Wallonië wilde 
weigeren, verklaarde Van Cauwelaert 
« Indien men zou weigeren de aanpas
sing die door de regering wordt vastge
steld, dan zouden we het beschouwen als 
een duidelijk bewijs dat men de grond
wet in dit land wil wijzigen om een re- -
gime van politiek federalisme in te voe
ren ». Die logika van 1936 geldt ook nog 
in 1968 : indien men de vlaamse meer
derheid in het parlement uitschakelt, 
zoals het tans is gepland, hebben wij 
maar één uitweg, federalisme. 

VOLKSGAZET 

Jos Van Eynde maakt zich ongerust 
dat het prachtig akkoord CVP-BSP niet 
overal als « de » oplossing van de waals-
vlaamse verhoudingen zal bejubeld 
worden. Jos stelt voor op vlooienjacht te 
gaan, elk in eigen kamp, voor dat vlooi-
entemmer Van der Eist de hele buit bin
nenrijft. 

« Verstandhouding, eenheid in gelijk
heid, was steeds ons doel. Dat vandaag, 
na veel moeilijkheden, weer een ruime 
overeenstemming bestaat tussen waalse 
en vlaamse socialisten en dat zij samen 
tot dat huidige regering zijn toegetreden 
(wat reeds, voor sommige als « radi-
kaal » beschouwde Walen in 1966 had 
kunnen bereikt zijn, zonder de intriges 
van M. Vanden Boeynants tegen Har-
mei) beschouwen wij als een grote rea-
lizatie, die België dient. 

Hebben wij daarvoor echter steun ge
vonden ? Te Brussel niet en bij de 
vlaamse C.V.P.-ers niet. 

Wat hebben dan vlaamse C.V.P.-ers te 
verwijten aan de waalse socialisten ? 
Hebben zij zelf in mindere mate het 
Vlaams extremisme aangemoedigd, door 
zonder op de reakties te letten zo voort
durend op de « bandwagon » van de 
Volksunie-separatisten te springen, in 
« Marsen op Brussel », « IJzerbedevaar
ten », « Vlaams nationale zangfeesten », 
8 Walen buiten » akties, enz., enz., (mor
gen weer v/at anders), dat geheel de 
vlaams-katolieke aanhang, op enkele 

klaarzienden na, tans potentieel jachtge
bied voor M. Van der Eist is geworden ? 
Is het grootste deel van de vlaamse kato-
lieke pers niet opengesteld voor het 
Vlaams nationalisme en zijn streven, dat 
zeker zo anti-belgisch en separatistisch 
is als dit van sommige Walen ? 

Voor België is slechts heil te verwach
ten, indien iedereen voor zijn eigen 
deur begint te vegen en zich van zijn 
eigen vlooien bevrijdt, in stee van voort
durend de schuld alleen aan de over
kant te zoeken ». 

DE NIEUWE GIDS 

Een andere super-unitarist Van Haver-
beke snikt mee in het koor van « we 
hebben het te ver laten komen ». Maar 
hij zoekt de schuld verdeeld. 

« Wij willen deze raad graag volgen 
en geven grif toe dat de vlaamse C.V.P. 
inderdaad in en buiten het Parlement 
aan een eskalatie heeft meegedaan, die 
de scheiding in de hand moest werken. 
Het heeft weinig zin hierbij te gaan roe
pen : maar de anderen hebben dit ins
gelijks gedaan, en te wijzen op de in
vloed die de M.P.W., de waalse Volks
beweging, de jongste maanden op de 
B.S.P. heeft uitgeoefend. 

Toch zal de polemist van « Volksga
zet » moeten aanvaarden dat er ook voor 
zijn eigen deur nog wat kan geveegd 
Worden. Wanneer hij schrijft : « Ver
standhouding, eenheid en gelijkheid 
waren steeds ons doel », onderschrijven 
wij dat volkomen en wij onthouden hem 
hierbij geen enkele verdienste. 

De h. Van Eynde verwijt op een be
paald ogenblik aan het grootste deel van 
de vlaamse katolieke pers dat 7ij open 
staat voor het vlaams nationalisme en 
zijn streven. In zover dit zo is, is dit ook 
een realiteit van nu, een psychologisch 
te verklaren antv/oord op de misprijzen
de dagelijkse uitdaging van de te Brus
sel — op « La Cité » en « La Dernière 
Heure » na — meest gelezen franstalige 
pers ». 

HUMO 
En als bepaalde leraars in Vlaanderen 

het nog niet durven zeggen, dan komen 
de jonge Amerikanen het hier uitbren
gen. In het kader van de uitwisselings-
aktie tussen laatstejaars humaniorastu-
denten vertoefden een groep jonge Ame
rikanen gedurende een jaar te Antwer
pen. « Amerika voor de Volksuwe » ti
telt dit weekblad na een gesprek met 
deze amerikaanse jongelui. 

Hum o : Hebben jullie opgemerkt dat 
veel Antwerpenaars franstalig zijn ? 

Natuurlijk hebhen ze dat opgemerkt, 
Melissa en Valerie wonen zelf bij men
sen die thuis Frans spreken. Waarom die 
mensen Frans spreken, weten ze niet. 

,éf^ « - * * ^ 
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De ene belegging is de andere niet. 

Zo zijn investeringen in bouwgronden steeds veilig tegen 
elke vorm van muntontwaarding. En, als u die investering bQ 
de Groep De Bondt plaatst,is 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 projekfen. Vraag nu, 
overigens geheel vrijblijvend, onze uitgebreide brochure. 

BBB 
Groep De Bondt 
promotors van bouwgronden 
en woonplanning 

Coremansstraat 22 
Berchem-Antwerpen 
Telefoon 03/3018 85 (2 i.) 

« Misschien omdat het Walen zijn ? » 
waagt Claudette. 

Humo : Is er veel verschil tussen een 
amerikaanse en een vlaamse school ? 

Dave, het joviale en edelmoedige type, 
komt meteen in opstand. 

Dave : De scholen hier zijn veel stren
ger. In de States is het maar normaal 
dat ik met een meisje van de klas 
"s avonds mijn huiswerk maak. Als ik 
hier met een meisje van een andere klas 
praat, krijg ik straf ! 

Mijn vriend is voor de Volksunie, ik 
ook trouwens. We wilden erover diskus-
siëren in de klas, maar we mochten niet 
van de leraar. Zijn mentaliteit is : « Ik 
heb altijd gelijk ! ». 

PALLIETERKE 
Doet een warme oproep voor de ver

nieuwde' amnestieaktie. Het put hier
voor uit de gedachtennalatenschap van 
Bruno De Winter, maar stelt enkele 
puntjes op de (i i » om de aktie in de 
juiste geest te houden, enige waarborg 
om rezultaat te bereiken op dit vlak ; 
want dit is het wat telt voor de steeds 
ouder luordende politieke veroordeelden 
die nog lijden onder een reeks gevolgen 
van de koppensnellerij van 1944. 

« Wij zouden niet waardig zijn door 
te gaan als de testamentuitvoerders van 
de stichter van dit rioolkrantje, indien 
we niet, op onze redaktie, met zovelen 
als we zijn en met zoveel energie als wij 
kunnen ontwikkelen, integraal achter 
die gedachte zouden staan. Amnestie 
voor politieke veroordeelden wel te ver
staan. Van Doren en Co doen we kado 
aan de heerschappen die dergelijke ge
schenken waarderen ! 

Amnestie ! Bruno De Winter was mis
schien de eerste, met heel wat meer 
moed dan wij nu nodig hebben, om deze 
eis wit op zwart te formuleren en als een 
uitdaging te slingeren naar het gelaat 
van de officiële schijnheiligaards. 

Wij vragen niet dat de middelen van 
beulen en verklikkers zouden worden 
vergeten. Wij vragen alleen politieke 
amnestie. Wij vragen geen monument 
voor de kollaboratie. Alleen een spons. 
Wij vragen geen verheerlijking van het 
verraad. Alleen vergeten. Dat is al. De 
eenvoudige begrippen werden al uiten-
treure gezegd en geschreven. Er is niks 
nieuws. Nieuws zou betekenen dat de 
regering, dat de praatbarak een stukske 
wet van algemene klementie goedge
keurd heeft. Zover zijn we niet... in dit 
land waar sommigen zo gemakkelijk 
verzoekschriften ondertekenen voor po
litieke gevangenen van andere nationa
liteit uit Griekenland, Spanje of Cuba ». 

WALTER LUYTEN. 

Groepen en maatschappiien 
allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER D O R T M U N D E R 

THiER 6RAU HOF 
kan U op feder ogenblik van 
de dag van het |aar middag
en avondnnalen aanbieden. 

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 
Nadien kr i jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- «n avondmaal In greep 
gezellig, fijn. goet! er qoedicoop. 

Inlichtingen tei plaatse 
THIER BRAU HOF 

Uuven Tel. (016)46311 
THIER BRAU HOF 

Hul«te Tel. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen Tel. (03)312037 
DE KLAROEN 

Aalst Tel (053)22853 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
LIDMAATSCHAP 1969 

Vanat november komen de pio-
pagandislen bij u thuis de lidniaat-
schapskaai t 1969 aanbieden. Prijs 
Hl. 60 fr. BI. 25 IV. Studentlid valt 
wes . 

AMNESTIE 
Nogmaals oproep aan alle leden 

en simpatizanten de meeting en be
toging op zondag 27 oktober in 
massa bij te wonen. 

Afdeling Borgerhout richt op he
den zaterdag een autokaravaan in 
W e vragen onze leden hier ook bij 
aan te sluiten. Vertrek hoek Bik-
scliotelei en Gitschotellei. Verlrek 
rond 14 uur. 

K O L P O R T A G E S 
Zond. 17 nov. met radiowagen in 

Schoonbroek en Hagelkruls ten 
noorden van de stad. Vertrek om 
K) uur voor de kerk te Ekeren. 

Zaterd. 16 nov. helpen enkele van 
onze kolporteurs mee aan de werf-
tocht, ingericht door het arrond. , 
naar de afdeling Aartselaar. Ver-
t iek voor het gemeentehuis van 
Wilrijk om 14 uur. 

JUBILEUM 
Men kan gelukvvenstelegram stu

ren aan een \ an onze verdienste
lijke werkers, oud-provincieraads-
lid, Ceuppens Benoit, Belgiëlei 

202 uiterlijk vandaag. Heden 26 
okt. worden de h. en mevr. Ceup
pens gevierd n.a.v. diamanten ju
bileum. 

BAL 
Onze afdeling richt in het voor

jaar een groot volksbal in. 
Medewerkers worden gevraagd 

zich aan te bieden : sekretariaat 
der afdeling, Oude Koornmarkt 
28, Antw. 

De « Vlaamse .\ktie- en Kuituur-
gemeenschap » richt onder de be
naming « Vroeger en Nu 1968 » 
een .galabal in op 30 nov. in de 
zaal Chantilly, Pelikaanstr. Inkom 
200 fr. Avondkleding verplicht. 
Kaar ten bij de heer Torfs Frank, 
Carnotstraat 131 of op het sekreta
riaat der afdeling. 

Ten voordele van het « Vlaams 
ve. .>()nd voor gepensioneerden ». 

ï)iortingen op Kredietbank, Car-
noistr. Antw. postcheckrek. nr. 
1.32 .33 met bankrekening 1043-
0165.5 van « Vroeger en Nu ». 

ABONNEMENTENSLAG 
Onder de vorm van een geschenk 

kan u uw vrienden verrassen met 
hen een abonnement op het blad 
cadeau te geven. Prijs : een jaar 
300 fr., half jaar 170 fr., 3 maand 
95 fr. Stort de som op postrekening 
van onze penningmeester Bergers 
G 61.75.11 Antwerpen 1. 

BOETEN 

Er zijn nog enkele boeten te be
talen voor « plakwerk » van de vo
rige verkiezingen. Het postcheck-
nummer van onze penningmeester 
Bergers G. staat wijd open ! 

AD RESVERANDERINGEN 
IVr maand verhuizen er in on-

•/( ildeling 20 tot .30 leden. 
S\ e noteren verder één of twee 

OMilijdens. We vragen de leden of 
familieleden ons dadelijk alle ver
anderingen in \orige toestanden. 

ZITDAG SOCIAAL 
DIENSTBETOON SENATOR 
DR H. BALLET 

Maandag 28 oktober van 18 uur 
30 tot 19 uur 30 bij hem aan huis. 
J an van Rijswijcklaan 74 Antwer
pen of na telefonische afspraak (nr. 
38.05.77). 

Beriaar 
NAAR ANTWERPEN 

Voor de amnestienianifestatie te 
Antwerpen wordt een autobus in
gelegd op 27 oktober. Vertrek om 
8 uur 50 aan het Gildenhuis. 

Inschrijven bij J . Torfs, Melcau-
wen 29 (tel. 015-21459), W. Vleu-
g\'ls, Doelstraat 20 en W. Luyten, 
Lierse steenweg 140 (tel. 706193). 

Borgerhout 
AUTOKARAVAAN 

Hedeo- zaterdag namiddag te 15 
Bur amnestie-autokaravaan. Ver
trek met mikrowagen voorop aan 

de hoek van de Bikschotelaan en 
Lode van Berckenlaan. Verzame
ling te 14 uur 30. 

HEDEN ZATERDAG 
AVOND BAL 

Heden zaterdag 26 oktober te 20 
uur 30, opent ons bal in de zaal 
Pax, Slerlingerslraai 80 te Borger
hout. 

MORGEN AMNESTIE 
MEETING EN BETOGING 

Morgen zondag te hallelf ieder
een op post in de zaal Majestic, 
Carnotstraat en achteraf in de be
toging. 

DEELNEMING 
Onze trouwen leden mevrouw 

wed. Verbergt - Van Oekelen en 
.los Verbergt werden zwaar getrof
fen bij het overlijden \ an hun broer 
en schoonbroer. Ons oprecht metle-
voelen. 

UNIVERSITAIRE 
PROBLEMATIEK 

Dit was het onderwerp dat de hr. 
VVim Van der Eist, een der kop
stukken van de V.N.S.U. en zoon 
van onze algemene voorzitter, be
handelde op onze maandelijkse le-
denvergaderin,g, die een grote op
komst kende. 

De bedoeling van Wim Van der 
Eist was dat wij begrip zouden op
brengen voor de huidige universi
taire problemen in al hun schake
ringen en ons tevens de zienswijze 
van de V.N.S.U. te verduidelijken. 

Bij de aanvang van de vergade
ring werd een korte rouwhulde ge
bracht werd aan Wim Maes en Jos 
De Groof. 

Bornem 
BAL 

Zaterdag 23 november om 21 uur 
in de zaal Alcazar, Puursesteenweg 
25, Bornem, bal met het Waltra 
orkest van Stan Philii)S. Inkom 40 
fr. Plaatsen kunnen voorbehouden 
worden tot 21 uur per lel. 052-32698 
en 052-.33737. 

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. 

Deurne 
GOED BEGIN 

De Volksunie Deurne heelt het 
nieuwe werkjaar ingezet met een 
suksesvolle vergadering. 

Onder grote belangstelling opende 
Mr Doevenspeck de vergadering. 
Gemeenteraadslid De Ridder gaf 
een overzicht van de gemeentepoli
tiek te Deurne, o.m. in-zake de 
luchthaven, het geval De Graeve 
(BSP mandataris) en een repressie-
geval op gemeentelijk vlak. 

Gastspreker senator Van Haegen-
doren, gaf zijn vizie op de dringen
de noodzaak van amnestie en een 
overzicht van de politieke aktuali-
teit. 

LEDENHERNIEUWING EN 
LEDENSLAG 

De h. Hereygers werd aangesteld 
als koordinator van deze aktie 
waaraan door een vijftiental ploe
gen zal meegewerkt worden. Lid
geld : hoofdleden 60 fr., bijleden 
25 fr. 

Men kan lid worden door opgave 
van naam, adres, geboortedatum en 
3 bankbiljetten van 20 fr. aan de h. 
Hilven, Gen. Slingeneyerlaan 117, 
Deurne. Enkele dagen later ontvan
gen zij hun lidkaart thuis onder ge
sloten' omslag. 

Ekeren 
AMNESTIE BETOGING 

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

Herentais 
MEETING TE VORSELAAR 

Donderdag 31 oktober om 20 uur 
in het Bierhuis. 

Sprekers : senator Wim Jorissen 
en Francis Antonis, kantonnaal af
gevaardigde. 

KANTONALE WERKING 
Te Grobbendonk vergaderden ^ e 

afgevaardigden \ an alle afdelingen. 
Ken grootse ledenvergadeiing wordt 
belegd in de tweede helft van ile-
cember. 

« BREM » 
« Brem n verschijnt opnieuw in 

het kader der kantonale werking. 
Alle bewoners van het kanton He-
rentals zullen het eerste nummer 
ontvangen 

ZIEKENKAS 
Onze leden zullen zoveel mogelijk 

aansluiten bij de ziekenkas, tak 
Lier, met als afgev. Lode Van Des-
sel. In 1969 zal te Herentais een se
kretariaat geopend worden. 

AMNESTIE 
Bus en eventueel personeniwa-

gens vertrekken om 8 imr aan de 
« Commerce », Stationsplein. 

FLAMINGANTEN-DANS-IN 
Op 30 nov. in de Funkis, Grote 

Markt, vlaams topfeest met « The 
Strangers ». Inrichter : VU Heren
tais. Kaarten bij alle bestuursleden. 

Nijlen 
AFDELINGSBAL 

Heden zaterdag 26 oktober afde-
lin.gsbal in de Bonte Os, reuzetom
bola. Kaarten verkrijgbaai bij be-
stum-s- en kernleden. 

Mechelen 
TER HERDENKING VAN 
W. MAES 

Op 3 november wordt in de kerk 
\ an de E.P. Jezuïeten, Berlaar-
straat, Lier (tegenover de Normaal-
school) om 11 uur een H. Mis op
gedragen ter nagedachtenis van 
Wim Maes. De homilie wordt ge
houden door Z.E. Pater Van Roey. 

Zoveel mogelijk worden de leden 
uit het arrondissement opgeroepen 
om door hun aanwezigheid blijk te 
geven van hun erkentelijkheid te
genover een man die door de in
zet van al zijn kracht en kunde aan 
ons volk onschatbare diensten be
wees. 

KIEZERSLIJSTEN 
De nieuwe kiezerslijsten liggen 

ter inzage in het lokaal Salaman
der, Adegemstraat. Alle kiezers 
worden er toe aangezet na te gaan 
of ze wel degelijk vermeld worden 
vooral zij die hun rechten herkregen 
«f zich onlangs alhier vestigden. Al
le bezwaren mogen tegen uiterlijk 
15 november a.s. overgemaakt wor
den aan gemeenteraadslid Oscar 
Renard, Kon. Astridlaan 52 (tel. 
133.14). Alle bewijsstukken bijvoe
gen. 

Merksem 
AMNESTIE 

Zondag, 27 oktober, te 10 uur 30. 
allen op post in de zaal Majestic, 
Carnotstraat 20, Antwerpen. Op
tocht door de stad vanaf 12 uur. 
BAL 

Het bal van de VI. Kring Groe-
ninghe was een sukses. Veel volk, 
goede muziek, gezonde leute en de 
oude geest van kameraadschap 
glunderde op alle gezichten. 

NIEUWE LIDKAARTEN 
In de loop van november zullen 

onze wijkleiders en hun medewer
kers zich ten huize van onze leden 
aanbieden voor het innen van de 
lidmaatschapsgelden voor 1969. 

V.U. VROUWENAFDELING 
Onze vrouwenafdeling vergadert 

op woensdag, 30 oktober a s . te 20 
uur 30 in ons lokaal Tyl, Breda-
baan 298. 

11 NOVEMBER 1968 
De jaarlijkse 11 november her

denking zal dit jaar doorgaan op 
zaterdag 9 november te 20 uur in 
het Vlaams Huis Tyl, Bredabaan 
298. Het traditioneel etentje bestaat 
uit een lekkere portie mosselen met 
koffie en brood, prijs .55 fr. dienst 
inbegrepen. Inschrijven bij Nieke in 
Tijl, of per telefoon 45.57.77, onder-
vooizitter V.O.S. 

MERKSEM 400 JAAR 
Het gemeentebestuur wil aan alle 

oud-slrijders 1914-1918, bij de 50ste 
herdenking van 11 november wa
penstilstand, een herrinneringspla-
ket uitreiken. Adres opgeven aan 
het sekretariaat V.O.S., Jos. De 
Swertsstraat 45. 

Turnhout 
ARROND. KADERDAG 

Zaterdag 26 oktober 1968 te 14 
uur 30 in « Relax s„ Lichtaartse 
baan te Kasterlee. 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. 
AMNESTIE-BETOGING 

Op 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 besliuirsleden 
ol telefoneren naai nr 429.69 of 
429 02. 

Vorselaar 
SUKSESRIJKE KOLPORTAGE 

Het werd een groot sukses. De 
VU-mikrowagen doorkruiste de ge
meente gedurende twee uren. De 
bladenverkoop verliep uiterst vlot. 

MEETING 
Donderdag 31 okt. om 20 inir in 

het Bierhuis. Sprekers sen. W. Jo
rissen en kant. afgev. Francis An-
thonis. 

BRABANT 

Brussel 
ROUWBERICHT 

Het arrondissement Brussel van 
de Volksunie betuigt haar voorzitter 
en familie haar innige deelneming 
bij het verlies van zijn vader. 

ARR. BESTUUR 
Vrijdag 18 oktober had de eerste 

vergadering plaats van het arr . be
stuur samen met de kantonale ge-
\ olmachtigden. De vergadering 
stond in het teken van een vrucht
bare samenwerking tussen al de 
geledingen van onze partij in het 
arrondissement Brussel - Halle -
Vilvoorde. 

NAAR AMNESTIE BETOGING 
Vertrek morgen zondag aan de 

Vlaainse Schouwburg te 9 uur, te
rug in Brussel tussen 16 en 17 uur. 
Prijs voor de autocar 75 fr. Inschrij
vingen tot zaterdag 15 uiu% lokaal 
« Uilenspiegel », Pletinckxstraat 38 
Brussel I, Tel. 12.13.74. 

GESPREKSAVOND 
Donderdag 7 no \ember om 20 

uur 30 belegt het kanton Brussel 
een gespreksavond in het « Waltra 
Teater », Arduinkaai 2-3, Brussel. 
Spreker volksvertegenwoordiger dr. 
Vic. Ansiaux, over « de geneeskun
de in sociale dienst van het arbei
dend volk ». Daarna debat en vra
gen. 

Te 19 uur kantonnale vergadering 
voor al de leden van het kanton. 

BREUGELVRIENDEN 
De « Breugelvrienden » hebben 

een nieuw kleed aangetrokken en 
starten onder de leiding van het 
nieuw bestuur, met de heren Stan 
Philips, P . Van der Straeten, e.a. 
op 11 november a.s. van 20 tot 23 
uur, met een groots opgezet Breu-
gel feest. 

Gooik 
BEGRAFENIS 

O p donderdag, 10 oktober werd 
te Gooik-Centrum begraven Mevr. 
Philipina Maria Tondeur (66), echt
genote van Karel Lodewijk Van 
Laethem, een veteraan van Staf 
Declercq zaliger en een trouwe 
strijdgenoot. De overledene was 
een eenvoudige vlsiamse volks
vrouw, die haar man steeds ter 
zijde stond in zijn strijd voor ei
gen volk en land De druk bijge
woonde lijkdienst was een bewijs 
van de waardering en medeleving 
van vele dorpsgenoten, vrienden, 
simpatizariten en strijdgenoten. 

Onze Innige vlaam.se deelneming 

Heverlee 
AMNESTIES ETOGING 

Inschrijven in café Opera (60 bfi.) 
Vertrek te 9 uur, Ladeuzeplein. 

Werkgroep : nationalisme in Eu
ropa. 

Werkvergadering samen met 
V.N.S.U.-Leuven in lokaal Opera 
op 28 oktober te 20 uur. 

SENATOR VAN HAEGENDOREN 
Spreekt over « ruimere inspraak 

van de jeugd in de politiek » op 
dinsdag 29 oktober in zaal Opera te 
20 uur. Ook niet-Vujo leden wel
kom. 

ONTSPANNINGSAVOND 
Einde november organizeren de 

Vujo een ontspanningsavond te 
Kessel-Lo. 

SEKRETARIAAT VUJO 
ARR. LEUVEN 

In ons lokaal café Kempenland, 
Oude Markt, Leuven, kan u steeds 
informatie krijgen over Vujo. 

zoekertjes 
Bediende 37 jaar, vader 2 kinde

ren, zoekt betrekking Antwerpen-
Mechelen-Brussel. 

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

Werkloos VU - lid — tweetalig 
— met rijbewijs — zoekt werkt als 
magazijnier in Gent, Brussel of Ant
werpen. Inlichtingen Oswald Van 
Ooteghem, Rode Kruisstraat 7, 
Gentbrugge — tel. 09-52.72.87. T 
125. 

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. 

Aangeboden : gratis wonen in 
villa te Hofstade (Brt) voor wie van 
licht tuinwerk houdt, aan echtpaar 
zonder kinderen of gepensioneer
den, bij dame alleen, tel. 015-62663, 
Tervurensteenweg 85. T. 115 

Arbeider, 45 jaar, 40 t. h, invalide 
zoekt werk in het noorden van de 
provincie Limburg. Zich wenden 
volksv. E. Raskin, Dorpsstraat 53, 
Eigenbilzen. Tel. 011-19454 - T 126. 

Onderwijzer, 30 jaar, zoekt be
trekking als bediende of magazij
nier eender waar in Vlaanderen. 
Zich wenden volks. E. Raskin, 
Dorpsstraat 53, Eigenbilzen. Tel. 
011-19454 - T 127. 

Vlaming zoekt betrekking als af
gevaardigde van een vlaams reis
bureau. Opgave aan : mr. G. Van 
In, Predikherenrei 23, Brugge - T 
128. 

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

Beheer 
Voldersstraat 71, Brussel 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. 

1 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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BRABANT 

Halie 
AMNESTIEBETOGING 

Wie op zondag 27 oktober met 
de plaritselijke afdeling naar Ant
werpen wil reizen ,kan zich laten 
inschrijven in café De Sleutel, Gro
te Markt te Halle en bij de be
stuursleden. Deelnemers ontvangen 
meer iDÜchlingen. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Volksvertegenwoordiger E. De~ 

Facq houdt voortaan zitdag iedere 
laatste woensdag van de maand, 
van 19 uur 30 tot 2Ö uur 30, in café 
De Sleutel, Grote Markt te Halle. 
Volgende zitdag : woensdag 30 ok
tober. 

4de MOSSEL. EN FRIETFEEST 
Wordt een nog groter sukses dan 

de vorige : tans in de Parochiezaal 
St-Rochus Melkerijstraat, op zater
dag 16 (van 18 uur af) en zondag 
17 november (van 16 uur aO. Rui
me parking. 

KANTONNALE VERGADERING 
Met al onze mandatarissen, op 

donderdag 21 november te 20 uur, 
café De Sleutel, Halle. 

Leuven 
AMNESTIEBETOGING 

Vanuit Leuven vertrekken bussen 
op 27 oktober aan de Opera. Inlich
tingen en inschrijvingen ; A. Van-
hoof, Overwinningstraat 24, Kessel-
Lo, tel. 27014 en lokaal Opera, 
Bondgenotenlaan 30, Leuven, tel 
33338 

Jette 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Alle zaterdagen van 9 tot 11 uur, 
in samenwerking met volksvertegen
woordiger Vik Anciaux. bij Jan de 
Eerlanger. Leopold Istraat 334, Jette. 

Matheien 
Dit bericht herroept vorige be

richten : de algem. vergadering 
met bestuursverkiezing gaat door 
op 13 nov. a.s. om 20 uur in zaal 
Egmont, Dorpstr. 

Sprekers : Vic Anciaux en Lode 
Claes. 

Tienen 
AMNESTIEBETOGING 

Op de Grote Markt te Tienen ver
trekt een bus te 8 uur. 

Inlichtingen en inschrijvingen 
Ward Lissens, Nieuw Overlaar 70, 
Hoegaarden, tel. 84.108. 

Vilvoorde 
BAL 

Heden zaterdag 26 jaarlijks bal 
in 8 De Witte Leeuw ». 

Weerde Eppegem 
Bestuursvergadering op dinsdag 

12 november. Tevens zitdag voor dr. 
Anciaux ten huize van Guido Van-
derstraeten. Toekomststraat 8 te 
Weerde vanaf 20 uur. 

ZW-Pajottenland 
ZITDAGEN VAN DR. ANCIAUX 

Op 15 november a.s., 1ste dins
dag der maand houdt dr Anciaux 
volgende zildagen in dit gewest : 
te (iooik. in a de Groene Poort » 
te 7 uur 30 en te Vollezele, in de 
« Z:>al Mersch » te 8 uur 30. 

De kameraden worden aangezet 
d l / f zitdagen te propageren bij fa

milie, vrienden en simpatizanten. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 

AMNESTIE-AKTIE 
Op 27 oktober 19(>8 wordt door 

de Volksimie-afdeling Aalst een au
tobus ingelegd naar Antwerpen. 
Vertrek te 8 uur 30 stipt aan het 
lokaal « De Vriendschap », Kerk
straat. Aalst. Prijs : 60 fr. 

Inlichtingen : De Vriendschap. 

Beveren-Waas 
SUKSES 

Kolportage op 13 oktober te Vra-
sene. 

Verkocht 233 nummers . Mooi 
sukses in een kleine gemeente. 

Dendermonde 
AMNESTIE-AKTIE 

Vertrek per autobus te Oudegem 
kerk om 8 uur 45; Appels - zand 
om 8 uur 50 en te Dendermonde, 
grote markt om 9 uur. 

Inschrijven bij de bestuursleden 
der verschillende afdelingen. 

Deelname : 40 fr. 
Zij die met eigen wagen gaan ver

zamelen op de grote markt te Den
dermonde om 9 uur. 

Erembodegem • Terjoden 
AMNESTIE-BETOGING 

Praktische schikkingen : vertrek 
om 8 uur .30 aan de kerk per auto
bus. 

Prijs : 50 fr, (indien meer dan 
twee personen meegaan per gezin 
betalen zij samen toch slechts 100 
fr.). 

Etikhove 
KOLPORTAGE 

Zondag 3 november. Vertrek 9 
uur 30 Markt, Oudenaarde, begin 
9 uur 45. 

Gent - Eekio 
VOLKSUNIEJONGEREN 

Wij vertrekken morgen zondag 
om 9 uur met privéwagens naar 
Antwerpen Verzameling op de 
vrijdagsmarkt. Belangstellenden ne
men telefonisch kontakt op met ons 
sekretariaat, tel. 23.3116. 

Lebbeke 
BAL 

Zaterdag 16 november om 20 uur 
30 afdelingsbal in het « Palings-
huis », Markt. Orkest Pit Storms 
en zijn Zwervers. Inkom 40 fr. 

Mereibeke 
KALENDER 

27 oktober amnestiebetoging Ant
werpen. V.U. Gent legt een auto
bus in. Vertrek aan « Roeland » 
te 9 uur 30. Prijs : 60 fr. Inschrij
vingen : « Roeland », Korte Kruis
straat, Gent, tel. 23.28.28 of Guido 
Dekeyzer, Oude Houtlei 6, Gent, 
tel. 25.09.08. 

Nevele - Landegem 
BAL 

Volksvertegenwoordiger dr . J. 
Wannyn nodigt uit op het bal van 
de afdelingen Nevele-Landegem op 
zondag 10 november te 20 uur zaal 
Novy te Nevele. Orkest « The Star-
fighters ». inkom 30 fr. 

Nukerke 
NIEUWE AFDELING 

Zondag jl. werd nu ook te Nu
kerke een nieuwe afdeling gesticht. 
Onder leiding van voorzitter Lau
rent Verdonckt en sekretaris Dirk 
Vlieghe wordt daar stellig een ster
ke aktiviteit verwacht. Aan het 
nieuwe bestuur een goede vaa r t ! 

Oudenaarde 
KADERVERGADERING 

Vrijdag 18 dezer kwam het prak
tisch volledige kader van het ar
rondissement te Oudenaarde samen 
in aanwezigheid van de senatoren 
Diependaele en Bouwens. Het werd 
een uitstekende werkvergadering 
tijdens dewelke o.ni. de abonne
mentenslag werd afgekondigd. 

DIENSTBETOON 

Maandag 25 november houdt se
nator Diependaele zitdag : 

Petegem (oud) : café Alf. De 
Stercke, Krauwelstraat, 17 uur 15 
tot 17 uur 45; Wortegem : café De 
Arend, Dorp, 18 uur tot 18 uur 30; 
Kruishoutem : café 't Kloefke, 
Markt, 18 uur 30 tot 19 uur; Oude
naarde : café « Huis van P a r m a », 
19 uur 30 tot 20 uur 30. 

Sint Niklaas 

AMNESTIE 
O p zaterdag 26 okt. wordt een 

amnestieautokaravaan ingericht 
Samenkomst om 14 uur op de 

Grote Markt. Affiches ter beschik
king op het sekretariaat. Albert 
Aendenboom, Kazernestraat 79, of 
bij Herman Rimbaut, Kleibeke 128 

St. Amandsberg - Oostakker 

BELANGRIJKE DATA 
Zaterdag 26 oktober : om 20 uur 

3de groot afdelingsbal te Lourdes-
Oostakker in het hotel de Lourdes. 

Zondag 27 oktober : grote am
nestie betoging te Antwerpen. 

Ten spoedigste inschrijven, voor 
de gezamentlijke reis per autocar, 
bij al onze bestuursleden. 

Velzeke - Ruddershove 
BAL 

Heden zaterdag, 26 oktober 1968, 
groots bal van burgemeester • 
volksvertegenwoordiger Dr . R. Van 
Leemputten. 

Orkest - Club 68 met radio en 
T.V.-vedette Eddy Reno. 

Inkom 40 fr. Matige prijzen. 
Koud buffet. Wijnkelder. Ruime 
parking. 

Alle Vlamingen op dit jaarlijks 
bal. 

Knokke 
Zitdag gemeenteraadslid Raf De-

clercq, op zondag 27 okt. van 10 
tot 12 uur te huize : Lippenslaan 
159. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge 

ANTWERPEN 27 OKT. 

Uit Brugge worden toerauto's in
gelegd met vertrek te 7 uur 30 aan 
de Vismarkt. 

Prijs : 75 fr. voor volwassenen en 
50 fr. voor de jeugd tot 18 jaar. 

Inschrijven bij afd sekretaris Ro
ger Van de Voorde, WoUestraat 45, 
Brugge, of bij Arn. Vanhouteghem, 
arr . sekretaris, Invaliedenlaan 1, 
Heist, tel. 527.10. 

Storting op P.R, van laatstge
noemde : nr. 6007.78. 

Diksmuide 

AMNESTIEBETOGING 

De Vlaamse vrienden van de 
Westhoek leggen op 27 oktober een 
autobus in. Inschrijvingen bij Leo 
Devreese, Vlaams Huis, Diksmuide. 

Prijs : 110 fr. Vertrek te Diksmui
de 7 uur 30. 

De bus naar Antwerpen vertrekt 
morgen op 7 uur aan café € Opex », 
Zeelaan, De Panne ; 7 uur 3() 
Vlaams Huis Diksmuide; 7 uur 45 
K;ipelleke, Koekelare. Vertrek om 
18 inir uit Antwerpen. 

Kortrijk 

JAARLIJKS BAL 
Hedenavond zaal Thierbrau, 

Brugse stwg. 1 te Hulste. Inkom 
50 fr. 

AMNESTIE 

Een autocar vertrekt op zondag 
27 oktober naar de amnestiedag te 
.ontwerpen. Te 7 uur 15 op de 
Markt te Menen, te 7 uur 45 op het 
Schouwburgplein te Kortrijk. O p 
verzoek eveneens in andere ge
meenten van het arrondissement 
Kortrijk. 

Deelnemersprijs : 80 fr. De auto
car komt eveneens de laatblijvers 
op het Volksuniebal te Hulste op
halen. 

Nog enkele kaarten in « 1302 » 
te Kortrijk, « Beiaard » te Menen 
en a Sirkel » te Kuurne. Prijs : 80 
fr. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

Heden, 4de zaterdag der maand, 
provincieraadslid R. Vandewattyne, 
van 11 tot 12 uur in lokaal « 1302,», 
A. Reynaerestr. 9 (bij station). In 
hetzelfde lokaal kunt u zich wen
den tot senator Fr. Blancquaert 's 
maandags van 18 tot 20 uur; ook 
volksvetegenwoordiger L. Vansteen-
kiste is daar 's maandags van 17 tot 
19 uur. 

Menen 
DEBATAVOND 

Donderdag 31 okt. om 20 uur de
batavond in « Royal Palace », on
der het motto a Nieuwe strukturen 
voor een nieuw België ». De deel
neming is verzekerd van : Herman 
de Croo (PVV), Albert Van Hoo-
rick <BSP), Luk Vansteenkiste 
(VU) en Jan Verroken (CVP). Ge
spreksleider : advokaat Frans van 
Biervliet. 

NAAR ANTWERPEN 

De autocar vertrekt op de markt 
zondag 27 oktober, te 7 uur 15. Prijs 
80 fr. Inschrijving in «De Beiaard», 
Kortrijksestr 3, tel. 528.99. 

SUKSESVOLLE KOLPORTAGE 
Hartelijk dank aan alle kolpor-

teurs, in het bijzonder de beginne
lingen. Op nauwelijks anderhalf uur 
werden 181 nummers verkocht. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Heden zaterdag provincieraads

lid dr . Wilfried Vanhoirtie, van 16 
tot 17 uur in café « de Beiaard », 
Kortrijksestraat 3. tel. 528.99. 

BAL 
Het arr. bal gaat wel door van

daag en niet verleden zaterdag zoals 
verkeerdelijk gemeld. 

Nog enkele kaarten te koop in 
« de Beiaard ». 

Afspraak te Hulste in het Thier 
Brauhoff, Brugsesteenweg 1c, te 20 
uur. 

Oostende 
RIOOLOORLOG 

Op initiatief van onze afdeling 
werd een verweerkomitee gesticht, 
om het gemeentebestuur tot betere 
gevoelens op te wekken, In het lo
kaal « Derby » ging maandag een 
vergadering door van de getroffen 
medeburgers, tijdens dewelke sena
tor Van de Weghe o.a. het woord 
\oerde . 

De zaal was nokvol en de Nieuw-
poortsesteenweg is getooid met 
zwarte vlaggen. 

Wij raden onze leden aan aan
wezig te zijn tijdens de e.k. gemeen
teraadszitting waar van de Weghe 
zal interpelleren. Piers en Dehouck 
« doen het » weer 

OPEX 
In de Volksmacht staat te lezen 

dat niemand minder dan Dries 
Claeys ervoor zorgt dat daar nu ook 
(na hoeveel jaar ?) nieuwe riolen 
gaan gelegd worden. Wij waarschu
wen onze stadgenoten van de Opex: 
beter tans een komitee van waak
zaamheid vooraf op te richten dan 
achteraf een « Verweerkomitee ». 
Best is alvast te beginnen met spa
ren tegen de dag dat Dries de re
kening zal prezenteien. 
AMNESTIE-VUJO 

Vlug Inscluijven bij Mare Van-
hecke, J. Peurquaetstr . 17 te Oos
tende, tel. 751.18. Vujoleden 60 fr., 
niet-leden 80 fr Verzamelen om 9 
uur Kanadaplein. 

Roeselare 

AMNESTIEBETOGING 
Morgen zondag verhekt de auto

bus naar Antwerpen om 7 uur aan 
drankhuis Blauwvoet. Prijs 95 fr. 

Gelegenheid tot opstappen te Ize-
gem op de markt ; te Pit tem aan 
ciné Alfa en te Tielt aan de Halle., 

LEDENWERKING 
Er moeten nog een 30 nieuwe le

den aangeworven worden. Dit is 
een taak voor de verantwoordelij
ken en propagandisten te Roese
lare, Hooglede, Gits, Staden en 
Rumbeke. 

MEDEGEDEELD 
Leuven - Hoeleden 
P A S T O O R CLEEREN-HULDE 

Zondag 3 november a.s wordt 
e.h. Cleeren (80) rustend pastoor, 
Dietse strijder uit één stuk een pas
sende en verdiende hulde gebracht. 

's Voormiddags wordt hij te Hoe-
leden aan zijn geboortehuis afge
haald met fanfaremuziek en in 
massale autokaravaan met klau
wende leeuwen begeleid naar de 
« hulde-vergadering » te Leuven in 
de zaal « Georges », Hogeschool
plein. Gelegenheidssprekers : Staf 
Callebaut, Dom Dumon en dr. 
volksvertegenwoordiger Leo Wou
ters. 

Omlijsting door de koreografische 
groep Karo. 

Alle autobestuurders zijn uitgeno
digd massaal deel te nemen aan de 
autokaravaan. 

Organizatie van viering en auto-
karavaan gebeurt te Leuven onder 
de leiding van A. Vanhoof, Over-
winningsstr. 24, Kessel-Lo en Willy 
Knijpers, Swertmolenstraat, He
rent. 

Velzeke 

AVONDFEEST 

Zat. 23 november 68 te Zottegem. 
groots avondfeest ingericht door de 
voetbalklub van Munkzwalm. Zaal 
V.W.-Europa, Grotenbergestraat. 
Er is plaats voor 2.000 personen I 

Na het enorm sukses met Wil 
Tura, in de lentekomt nu J immy 
Frey aan de beu r t ! 

V.O.S. Gent 
a s NOVEMBER 

HERDENKING 

Zondag 10 november, oin 3 uur 
30 in zaal Roeland, dodenhulde in
gericht door vriendenkring Sneys-
sens. 

Maandag 11 november, om 10 
uur in de kerk der E .P . Dominika-
nen. Holstraat, plechtige H Mis 
met gelegenheidssermoen, ter na
gedachtenis van de vlaamse gesneu
velden en alle overledenen van het 
Verbond V.O.S. Daarna optocht 
van V.O.S. naar het standbeeld van 
Jan-Frans Willems, alwaar krans-
neerlegging. 

Mortsel 
REISGEZELSCHAP T U L 

Na het geslaagde jaarlijks eetmaal 
en bal beginnen wij een nieuw 
Tijljaar. Al wie houdt van reis, uit
stap, fietstocht, film, diaprojektie, 
kwis, dans en vlaamse ontspanning 
is welkom. 

Inlichtingen in het lokaal Tijl, te 
Mortsel. 

Steenbrugge 
DOM MODEST VAN ASSCHE 
HENDENKING 

Morgen zondag heeft in de be-
nediktijner abdij van Steenbrugge 
(bij Brugge) de jaarlijkse Dom Mo
dest Van Assche herdenking plaats, 
met een mis om 10 uur 30 waarna 
bezoek aan het graf. 

file:///oerde
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VOOR UW HUIS LEVEREN Wl): 

Vanaf 650.000 F 

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

Een woning DOOR EN DOOR AF ! 
STERK . DEGELIJK - VOORNAAM 

IDEEËN - BOUWPLANNEN 
GEWETENSVOLLE ARBEIDERS EN.. . 

BAAR GELD!!! 

;tfCe,m!rJ»'f^'^— 

"^-ej. 

Goede geluids- en warmfeïzolatie, ingerichte keuken en badka

mer, Ie keus vloeren in alle plaaten. 

WERKELIJK. . . 
"SLEUTEL OP DE DEUR" 

U kri jgt 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. 

fe^rr*^""^"* ^ ^ •! - . ' ^ i ^ / ' " «sy» ~"«-»ij5«1 

Wenst U nadere inichtingen 
stuur dan dexe bon naar één onzer informatiecentra. 

Naam 

Adres Woonplaats 

Tel privé - Tel kantoor 

wenst inlichtingen en gratis brosjure 
1 over gronden voor villabouw • D 

over gronden voor hoogbouw Q 
over gronden v. eensgezinswoning D 
over gronden voor geldbelegging : D 

2 over het bouwen van 

bij voorkeur gelegen te 

of bezit reeds grond, gelegen te 

3 over de aankoop van een bestaande woning • 
Duid aan met een X waarover U inlichtingen wenst te ontvangen. 

Vanaf 850.000 F 

%.iW\,U 

Vanaf 1 miljoen 50.000 F 

'^^j^fifrif'--^ 

Vanaf 1 miljoen 200 .000 F 



24 
wu 

BRASSER ZIET A H N É S Ü I : 

Leuvense studenten nemen deel aan de betoging Na de betoging 

DE W R A A K 
Gommaar was een rustig man. 

Altijd stipt op tijd op kantoor, het 
ene woord met hoger dan het ark-
dere, bescheiden en bestand tegen 
een grap. Hij was op zekere dag 
zornaar uit de lucht gevallen, de 
cipiers en de andere bedienden 
wisten niet hoe hij aan de job was 
geraakt. Maar de direkteur was 
tevreden met Gommaar's presta
ties, zijn papieren waren in orde. 
In de tijden die we beleven kun 
je alleen maar staat maken op de
gelijke papieren en wanneer er 
nog een goede aanbeveling tussen 
steekt dan hoef je geen schrik te 
hebben Orde en tucht, dat waren 
de stelregels van direkteur Hoe-
vens, een beste mens overigens, 
maar je mocht niet slordig of een 
lijntjestrekker zijn. Nee, daar kon 
hij nu eens niet tegen. Laatst had 
hij nog die luiaard van een Lam-
bert er uit getrapt. Lambert had 
de bijnaam van « Kristus », omdat 
hij een baard droeg. Maar dat was 
dan ook de enige deugd geweest 
die er aan de man te vinden was. 
« Kristus » was een doortrapte leu
genaar en plantrekker, die altijd 
poogde zijn eigen tekortkomingen 
in andermans schoenen te schui
ven. Ook de « Gomme » — zo 
noemden de cipiers en de bedien
den de zwijgzame Gommaar — 
was eens het slachtoffer van een 
loense streek van « Kristus » ge
weest. En hij had zich niet eens 
verdedigd, toen hij van de direk

teur zijn allereerste uitbrander 
kreeg. Dan was het uitgekomen 
wie de ware schuldige was en 
sindsdien kon de « Gomme » bij 
de direkteur geen kwaad meer 
doen. « Zo'n brave man zoiets aan
doen en dat hij zich dan nog niet 
eens verdedigt ». Het scheelde wei
nig of direkteur Hoevens noemde 
de « Gomme » een heilige. Het 
bleek trouwens dat de « Gomme » 
een godvruchtig man was, al liep 
hij met zijn godsvrucht niet te 
koop. 

De « Gomme » liet iedereen met 
rust en iedereen liet hem met rust. 
Behalve cipier Julien, die de ge
vangenen de bijnaam van Nero 
gegeven hadden, omdat hij het re
glement stipt toepaste en iedere 
zondaar tegen dit reglement onver
biddelijk op het rapport van de di
rekteur zwierde. « Ik weet het 
niet, maar ik kan het me niet ont
veinzen dat ik die jezuiet nog er
gens anders gezien heb. Ik ver
trouw de knaap niet en ge zult het 
zien, vroeg of laat vis ik het wel 
uit ». De kollega's lachten en zei
den « Nero ziet overal spoken ». 

De spoken verschenen op een 
voormiddag om elf uur in het kan
toor van direkteur Hoevens in de 
uniform van de rijkswacht. Ze 
moesten even wachten tot de 
« Gomme » hun komst bij zijn be
schermer had aangemeld. Er was 
vijf minuutjes belet en terwijl ze 
alle drie rechtover de Gomme za

ten schreef deze naarstig voort aan 
zijn registers. Alleen het krassen 
van de pen was hoorbaar, er hing 
een soort gewijde stilte in het ver
trek wat een der rijkswachters de 
bemerking ontlokte « dat er hier 
wel hard gewerkt werd ». Dan 
•werden ze binnengelaten bij de di
rekteur. 

« Mijnheer de direkteur ik heb 
hier een aanhoudingsbevel tegen 
de genaamde Theophile Ernest V., 
veroordeeld wegens diefstal met 
inbraak te (volgde een reeks na
men van gemeenten waar deze in
braken plaats gegrepen hadden), 
ontsnapt uit de gevangenis te È. 
en verdacht van valse naamdracht, 
uzurpatie van andermans identi
teit en misbruik van vertrouwen, 
alhier werkzaam onder de naam 
van Gommaar — hier stopte de 
eentonige leesstem van de opper
wachtmeester even — D.R. als be
diende in de administratieve dien
sten van de gevangenis te K. Hier 
is het aanhoudingsmandaat en de 
foto van de verdachte ». 

Direkteur Hoevens zat sprake
loos achter zijn schrijftafel en 
vloekte binnensmonds. Verwezen 
staarde hij naar de foto van «zijnv 
Gommaar, en riep dan plots met 
stentorstem — het klonk als het 
gebrul van een gewonde leeuw — 
« Gommaaaaar ! ». Deze verscheen 
stil als een muis in de deuropening 
en keek in het bleke gezicht van 
«zijn» direkteur, die hem hees toe
beet « En dat hebt ge mij kunnen 
aandoen, dat hangt hier maar de 
voorbeeldige gevangenisbediende 
uit, spreekt over het hiernamaals 
en neemt de vergissingen van an
deren op zich, hoe durft ge ! ». 

De 8 Gomme » verpinkte niet en 
bleef maar staan. Even keek hij 
tersluiks naar de gendarmes van 
wie nummer drie de handboeien 
plots liet vallen. Ze kwamen klet
terend op de vloer terecht en ver
braken de betovering van dit kon-
stematiemoment. 

« En moet dit individu hier op
gesloten worden ? » hijgde Hoe
vens. « Natuurlijk meneer de di
rekteur, het misdrijf van valse 
naamdracht, uzurpatie en misbruik 
van vertrouwen is hier gepleegd... 
en raap die boeien op ! » zei de 
plechtige oppenoachtmiypster plots 
geprikkeld. 

Direkteur Hoevens oeLae op de 
chef die fluks verscheen en be-' 
dremmeld het bevel hoorde, dat hij 
de « Gomme » moest meenemen en 
opsluiten. « De gewone formalitei
ten, chef, en tast hem maar duch
tig af ». De direkteur keek als een 
verwilderde rond als verwachtte 
hij elk ogenblik dat de een of de 
andere een diefstal uit het kart^ 
toor zou komen melden. De « Gom
me » liet zich gedwee meeleiden 
door de chef, die hoofdschuddend 
voortwandelde al maar door mom
pelend « Den dag van vandaag 
moogt ge nu eens niemand meer 
vertrouwen maar nu eens niemand 
gedomme » en tot de « Gomme » 
« Jongen, jongen toch, wie had dat 
van U gedacht ». 

Deze jeremiade werd onderbro
ken door een tweede stentorgeluid 
uit het bureel van de direkteur. 
« Chef, en ge zorgt er voor dat hij 
in de afdeling van Nero opgeslo
ten wordt nietwaar ! ». 

D.R. 


