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Tienduizend mensen bijeen {(rijgen 
op gezag van een pas opgericlit 
Icomitee dat zich tot doel 
liad gesteld met een eerste beperict 
initiatief — een meeting en een korte 
optocht — de amnestieaktie een 
nieuwe start te geven: 
het is een overdonderend sukses én 
een aanduiding. Een aanduiding voor 
het feit dat de amnestie-eis onvermin
derd krachtig voortleeft in 
Vlaanderen en dat de belgische 
onverzoenlijkheid na een kwarteeuw 
onverminderd sterk als een 
schreeuwend onrecht wordt 
aangevoeld. Een overdonderend sukses 
omdat het aantal betogers — 
waarover geen betwisting bestaat — 
ver de ramingen en verwachtingen 
zelfs van de inrichters 
heeft overtroffen. 

Een aantal dingen tijdens deze beto
ging hebben op ons een diepe indruk ge
maakt. 

Er was vooreerst de massale opkomst 
van de jeugd. Sinds de repressie is er 
een generatie opgegroeid voor wie oor
log, koUaboratie en bevrijding slechts 
abstrakties zijn. Hun engagement voor 
de amnestie-zaak is een bij uitstek zui
vere inzet : zij zijn op generlei wijze 
betrokken partij, zij komen uit verschil
lende denkwerelden. Wanneer zij zich 
achter de amnestie-eis zetten, dan wor
den zij daarbij uitsluitend gedreven 
door een sterk vlaams en algemeen-men
selijk rechtvaardigheidsgevoel. Het 
meest hoopvolle teken verleden zondag 
was, dat de amnestie-eis volop leeft bij 
de jonge mensen van vandaag. 

We zijn eens te meer sterk beroerd 
geworden door het feit, dat een aantal 
oud-verzetslieden en politieke gevange
nen zich inspannen voor amnestie — dat 
zij zich niet alleen inspannen, maar dat 
zij behoren tot de groep die er ononder
broken het sterkst voor ijvert. Met eer
bied en bewondering hebben we deze 
mensen zien opstappen en we beseffen 
volkomen, welk een subliem voorbeeld 
zij betekenen. Het is voor iedereen — 
voor ons net als voor hen — zeer lastig 
en bijna bovenmenselijk om uit te groei
en boven het eigen leed en om de eigen 
bittere ervaring te sublimeren tot een 
aktie voor èlle verdrukten en veront
rechten. Wie na de jaren van onmense
lijkheid en ontmenselijking in de duitse 
koncentratiekampen het kan opbrengen 
om met uitgestoken hand over alle ver-
schillpn =>n geschillen heen te stappen, 
heeft rer-ht op onze eerbied en dank-
baarheia 

Een belangrijk kenmerk van deze am-
ne<;ti p-betoging is, dat zij nauwelijks ge
hinderd werd door de weinige en weinig 
belangrijke tegenmanifestaties. Er is In 

de dagen vóór 27 oktober te Antwerpen 
niets onverlet gelaten — provokatie, 
propaganda, afdreiging — om een tegen-
aktie in het leven te roepen. De poging 
is jammerlijk mislukt : slechts enkelin
gen werden bereid gevonden voor een 
geïzoleerd en krachteloos protest. Er be
hoorde moed toe, om als enkeling geïzo
leerd tegen te manifesteren en die moed 
willen we de jonge tegenbetogers dan 
ook niet ontzeggen. iVlaar beslissend is, 
dat verleden zondag duidelijk het be
wijs geleverd werd dat de Antwerpena
ren (en elders is het beslist niet an
ders !) het geschreeuw van de repressie-
hyenas en van een paar jonge verblinden 
méér dan moe zijn De stem van de haat 
is een eenzame stem geworden, zonder 
weerklank en antwoord. 

De grote hinderpaal is en blijft .iet 
officiële België. Het werd reeds vaak 
gezegd, maar het dient na zondag nog 
eens herhaald te worden : in eigen 
Vlaamse kontekst stelt het probleem 'an 
repressie en amnestie zich niet meer. 
Over alle partijen en kleurschakeringen 
heen zegt men luidop of geeft men stil
zwijgend toe, dat de mensenjacht na '44 
een anti-vlaams pogrom was. Aan de 
reakties of het gebrek aan reakties in 
praktisch alle vlaamse kranten heeft 
men kunnen afmeten, dat er in Vlaande
ren een soort stilzwijgende overeen
komst bestaat om in het slechtste geval 
het verleden het verleden te laten en in 
het beste geval om naar aanleiding van 
een amnestie-manifestatie het probleem 
welwillend te benaderen. 
We koesteren ons niet in illuzies De 
belgische onverzoenlijkheid is een 
kwarteeuw oud en zij zal morgen niet 
ophouden. Het is mogelijk en zelfs waar
schijnlijk dat een échte en eerlijke vol
ledige amnestie er niet eerder zal komen 
dan op het ogenblik dat de vlaamse Oi.t-
voogdingsstrijd zijn bekroning vindt in 

de hervorming van de staat. 
Inmiddels is de tans opnieuw op dreef 

gekomen amnestie-aktie méér dan nodig 
en nuttig. Omdat niets verzuimd en geen 
dag verloren mag worden om onrecht te 
doen herstellen. En omdat amnestie een 
wissel is op de toekomst van ons volk : 
vrede en eendracht door verzoening. 

We hebben met matige belang-
ttelling doch met stijgende onthut
sing via de kiant en de tv de ohm-
piiche spelen te Mexiko gevolgd. 
Matige belangUelling omdat we de 
sport wél waarderen, maai haar te
vens niet verheven wensen te zien 
boven de lelatieve waarde die zij 
vertegenwoordigt. Stijgende ont
hutsing omdat de weieldfoor van 
de krachtpatserij zo schril in te
genstelling is gekomen met het op
zet van de vaders der moderne 
olimpiade. Deze late dochter van 
de Romantiek is onbetwzstbaai 
aan lager wal geraakt. 

MEXIKO 
68 

Vredelievende kompetitie, open 
ontmoeting van de jeugd van heel 
de wereld, verzoening en verstand
houding onder de volkeren : deze 
oorspronkelijk eerlijk gemeende 
leuzen zijn van keer tot keer en te 
Mexiko sterkst van al ontaard tot 
holle bombast en lelijke leugens. 
Het meest aftandse staats-nationa-
lisme en hoerapatriottisme hebben 
een kader en een kans gekregen tn 
deze manifestatie, wier gigantisme 
in schrille tegenstelling staat tot 
wat er eigenlijk op de sportvelden 
en in de stadium gebeurt : zeven
duizend atleten, een klein groep
je mensen tenslotte en in meer^ 
derheid doodgewoon beroepslui, 
speelden tn een kader dat miljari 
den aan een arm land heeft ge
kost hun pover rolletje in een 
slechte klucht. 

Niet de vreugde om het mens 
sana in corpore sano, maar de 
vreugdeloosheid om een tn staats
dienst bevolen beroepsptestatie 
bepaalt de sfeer in de moderne 
olimpische spelen. Nationaal 
chauvinisme, rassisme en onver
draagzaamheid zijn er de begelei-
dingmerschijnselen van. 

Er ligt aan dit vertoon een gro
ve leugen ten grondslag . dat een 
sportprestatie nog tets anders zou 
bewijzen dan wat ze bewtjst. Dat 
een land met superieure atleten 
en met veel eremetaal meteen een 
land zou zijn met een onvergelij
kelijk beter regime en met onver
gelijkelijk betere staatslieden. 

Mexiko 68 heeft — ons altans 
— de indruk gelaten van een ont
aarde en ontwaarde sport : een 
veeg teken voor deze zich supe
rieur wanende tijd! 

Afscheidsrede August Cool. 

i ^ M t a 
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TE VEEL FRANS 

Als Vlaming en arbeider ben 
ik zeer begaan met de Volks
unie en het partijblad « WIJ ». 
Ik geef het na lezing dan ook 
door aan werkmakkers of fami
lie. Ik kan U dan ook schrijven, 
dat de meeste lezers er aan
stoot aan nemen dat in het blad 
soms meerdere zinnen staan in 
de taal van de grote Charel, 
zonder dat er de nederlandse 
vertaling wordt bijgegeven, 
wat voor de redaktie toch maar 
een kleine moeite zou zijn. 

Of is « WIJ » misschien enkel 
voor intellektuelen ? Een vraag 
die ik nauwelijks durf neer
schrijven. Ook ontbreekt in 
i WIJ » een T.V.-kritiek van 
uit vlaams nationaal standpunt. 
Wat met onze huidige BRT 
meer dan noodzakelijk is. 

M.H., Aartselaar. 

MEVROUW EN DE fiSKUS 

Het zal U misschien wel ver
wonderen vanwege een man een 
reaktie te krijgen op een arti
kel van de rubriek : « Haar ei
gen Wijsje ». Naar aanleiding 
van het artikel « Mevrouw en 
de Fiskus » van Nelly in het 
nummer van 19 oktober wil ik 
toch wel even reageren tegen 
de foutieve voorstelling der fei
ten in verband met het samen
voegen der inkomsten van man 
en vrouw. 

Het is immers niet juist dat in 
de gekozen voorbeelden beide 
gezinnen hetzelfde belastbaar 
inkomen hebben, vermits op het 
inkomen van de vrouw een ver
mindering van 40 % wordt toe
gepast (met minimum 19.000 en 
maximum 27.000 fr.). Ook de 
troost van mevrouw Y, dat zij 
niet ten laste is van haar echt
genoot is een valse troost, ver
mits ook zij ondanks haar eigen 
inkomsten voor de fiskus « als 

WARMELUCHTKACHELS 

DROOGOVENS 

SPUITKABINES 

LEPLAE R. 
Knokke, Tel. 65530 

% Wenst U een prachtige 
bontmantel ? 

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

Wendt U in volle vertrouwen tot 
ons lid 

W.CLAYKENS 
O u d e r g e m s e l a a n 3 2 8 

E t t e r b e e k - T e l . : 4 8 . 3 7 . 0 1 

Inlichtingen kunnen 
steeds 
gratis bekomen worden 

en gij 
ten laste » wordt beschouwd 
wanneer de inkomsten worden 
samengevoegd. 

Ik wil mij hier niet uitspre
ken over het probleem van de 
samenvoeging der inkomsten 
zelf, dat wel wat ingewikkelder 
is dan het wordt voorgesteld, 
maar Nelly zal toch andere en 
juiste argumenten moeten naar 
voorbrengen om de « oneerlijk
heid » te verduidelijken. 

In ieder geval in het belang 
van de « eerlijkheid » dringt 
een rechtzetting van deze ver
gissingen zich toch wel op. 

Denkt U ook niet ? 

V.d.B.A., 
Er embodegem-Ter j oden. 

FUZIE 

In verband met de fuzies van 
Ougrée met Espérance-Long-
doz zou ik ook het volgende 
willen mededelen. Toen ik een 
maand geleden aan een verte
genwoordiger van La Prudence 
de vraag stelde of het waar was 
wat ik vernomen had, dat er een 
samensmelting met ARBED op 
het programma stond, schrok 
hij, vroeg mij van wie ik het 
gerucht hoorde en erkende dat 
er inderdaad sprake van was. 

J.d.K., St Gilles-Dend. 

STRIJD VOORTZETTEN 

In onze unitaire staat gaat de 
strijd verder, de Walen schreeu
wen het hardst om baas te blij
ven, Leuven schijnt opgelost, 
iedereen legt er zich bij neer, 
Leuven wordt Vlaams, en ze 
zeggen dat de Walen recht heb
ben zich te vestigen waar ze 
willen. De « Bruxellois » hebben 
de plannen van Woitrin behou
den, ze versterken hun plannen 
voor verdere verfransing van 
Brussel en Vlaams Brabant, de 
ontvolking van Wallonië kan ze 
niet schelen. De Walen zijn een 
achteruitgaand volk, dat wegens 
de slappe houding van de lei
ders der Vlaamse kleurpartijen, 
én door 138 jaar lange prioriteit 
aan franse taal, kultuurekono-
mie en de 3/4 der staatsposten, 
nu nog in staat zijn vlaamse ge
meenten te Brussel en taalgrens 
van het groeiend vlaamse volk 
te roven. 

Waarom laat men Zeebrugge 
geen zeehaven worden, heeft 
Vlaanderen geen recht op twee 
•wereldhavens ? Waarom zouden 
zich daar geen raffinaderijen 
en staalfabrieken mogen vesti-

CMU UMI 
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WollM* lOLAND 

Tapijten 
330, Oudergemselaan 

(Jacht Kruispunt) 
Brussel 4 

Andranian TEL. 47.70.47 

Petit Orient 
van alle herkomst 
rechtstreekse Oosterse invoer 
alle tapijten ii}n geselecteerd 
Verkoop en overname 
Dorspronkelijke specialist in alle herstellinflen 
Kuisen en uitkloppen 
Onze langdurige ondervinding t«n 
Uwen dienste 

gen ? Waarom hebben de Wa
len a l l é é n recht op de 
zware nijverheid ? Waarom 
moeten de Liègeois er één heb
ben voor zich alleen ? Heel de 
Westhoek zou er wel bij varen 
als Zeebrugge floreert of moe
ten het daar eeuwig « Weiden 
als wiegende zeeën » blijven ? 
Ik hoop dat de Volksunie zich 
helemaal voor Zeebrugge zal in
spannen, alsook voor de kleine 
zelfstandigen (met zijn vele 
Volksuniemensen) die tot de 
laagste sociale klasse van het 
land behoren, en waaronder 
veel verdoken armoe te vinden 
is. Dat de Volksunie zich ook 
schrap zet tegen de grendel
grondwet, en voor staalgieterij 
te Genk, voor amnestie, voor 
een federaal België Vlaanderen 
en Wallonië zelfbestuur ' 

V.A., Wevelgem. 

NOG EENS LINKS-RECHTS 

Het was zeker niet mijn oe-
doeling om tweemaal over het 
zelfde woordenschat-probleem 
te schrijven (links-rechts), maar 
ik kan de brief van R.H., Wil
rijk (5 oktober) toch ook niet 
onbeantwoord laten. 

R.H. is voorstander van een 
parlement van technisch be
voegden. Maar, beste R.H., is er 

in België, zoals trouwens in elk 
ander land, geen administratie 
om technische kwesties op te 
lossen ? Het parlement is er 
toch maar om de wensen van 
het volk te vertolken en zo
doende de algemene politiek te 
bepalen, en daarvoor is tech
nische kennis niet noodzakelijk. 

En wat betreft de vrijheid het 
volk te bederven met pornogra
fie : kan R.H. zich voorstellen 
wat er zou gebeurd zijn met ie
mand die onder de (nochtans 
niet zo bloedige) Hitlerdikta-
tuur een boek zou geschreven 
hebben ter verdediging van de 
Joden ? Het boek had nochtans 
voor een groot deel het bederf 
kunnen tenietdoen, veroorzaakt 
door de partijpornografie. Het 
is beter geen instellingen te 
hebben die pornografie moeten 
tegengaan, zo kunnen die in
stellingen ook niet misbruikt 
worden. 

Het is waar dat het van racis
me getuigt, de arbeid waarover 
men de blanke te goed acht aan 
zwarten en Noord-Afrikanen 
over te laten ; maar is zulk 
schijnheilig gedoe niet veel be
ter dan het konsekwent (« ge
zond ») racisme ? Hier vinden 
de Noord-Afrikanen slecht be
taald, lastig en gevaarlijk werk, 
thuis vinden ze niets. Willen we 
dan toch een einde maken aan 
dat schijnheilig racisme, dan 
kunnen we nog altijd drankge-
legenheden « vreemdelingen 
niet toegelaten » boykotten, of 
de vreemdelingen een hoger 
loon bezorgen door uiterst 
rechts (« dat sociaal vooruitstre
vend is ») te steunen. 

Wat de Sovjetrussische inval 
in Tsjecho-Slovakije mij ge
leerd heeft ? — Dat het hoog 
tijd wordt dat we tot één inter
nationale staat komen, waar er 
geen leger meer is dat om de 
haverklap kan in beweging ko
men om vreemde landen (Tsje
cho-Slovakije, Vietnam) of zijn 
eigen land (Griekenland) te on
derwerpen. 

D.M., Brussel. 

PLEIDOOI 
VOOR EEN « WIJ 9-GALERIJ 

Een paar weken geleden ver
scheen in « WIJ » een foto van 
Prinses Irene (ex van Neder
land). Zij verdiende die publi
citeit in ons weekblad omdat zij 
nu eens heel wat anders had 
gedaan dan wat wij gewoon zijn 
van prinsessen te horen. 

Hoewel de Vlamingen even
min reden hebben om koningen 
en prinsen hulde te brengen, 
zouden in de « Fotogalerij » 
van « WIJ », deze keer de Ko
ningin van Nederland en haar 
schoonzoon Claus opgenomen 
mogen worden. Inderdaad : op 
19 oktober 1.1. had te 's Gravei> 
hage het 7e kongres plaats van 
het Genootschap « Onze Taal ». 
Voor de tweede maal heeft ko» 
ningin Juliana, in alle eenvoud 
niet alleen dit kongres bijgC:-
woond maar blijk gegeven van 
haar grote belangstelling voor 
al wat gedaan wordt om de taal 
van haar volk, die ook de onze 
is, te bevorderen en zuiver te 
houden van vreemde smetten. 

Stelt u eventjes voor, waarde 
landgenoten, dat koning Bau-
douin met een of andere ko
ninklijke hoogheid een kongres 
zou bijwonen van de « Vereni
ging voor Beschaafde Omgangs
taal ». Houden wij een plaatsje 
vrij in de Fotogalerij der Ede
len ? Bredero heeft het reeds 
gezegd : Het kan verkeren (na 
nog een overwinning van de 
VU). 

A.D.J., Brussel. 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers 
brieven. Ze behoudt TACH hel 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling e-
voerd. 

van de redaktie 
Brussel, 31 oktober 196vS. 

Betr. : mevrouw Feeters-^icasle 
Einde oktober i s mevrouw Peeters-Nicasie op rust 
gegaan. "Op ruat" i s veel geaegd : onze bijna 
o7-Jarige mevrouw Ptoters i s zinnens, haar vr i je 
t i jd - en die zal ze voortaan dan toch wel heb
ben - verder aan de zaak te wijden. 
"Onze" mevrouw Peeters inderdaad: niemand meer 
dan z i j en wijlen haar echtgenoot waren steviger 
geworteld in het Volksunie-leven en in wel en 
wee van ons blad, en d i t van in den beginne. Als 
wij vandaag i e t s betekenen, dan i s het omdat de 
partij en ons blad van meet af aan konden rekenen 
óp de grenzeloze toewijding en bekwaamheid van de 
heer en raevrouv^ Peeters. 
Jarenlang heeft z i j met voorbeeldige toewijding 
de administratie eerst van de "Volksunie" en l a 
ter van ".^/ij" verzorgd. De heer Peeters zat op 
onze redaktie lang vooraleer wijze l f er waren j 
h i j i s de eerste geweest om wat orde te scheppen 
in de aanvankelijke chaos. Mevrouw Peeters had 
een beslissend aandeel in het sukses van de voor
bije abonneraentenslagen en het i s aan haar irapuls 
te danken dat de aanvankelijk nogal kpnfidfrnti'^le 
"Volksunie" groeide naar het populaire "Wij" van 
vandaag. 
Mevrouw Peeters i s a l t i jd op en top een dame ge
weest : een voorname verschijning en een onmis
baar korrektief in de nogal ruwe en eenzijdige 
mameiver«ld die een beginnende en kleine oppozi-
t i epar t i j nu eenmaal i s . Dit i s geen afscheid van 
haar : we zullen verder op haar kunnen blijven 
rekenen. Het i s een hartel i jke dank, die we graag 
voegen bi j de hulde die Partijraad en Part l lbe-
stuur haar verleóen week hebben gebracht. \l[jij 
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DE VERZOENING 
Tol de meest opgemokte figuren in de amneslie-betogirrg verleden zondag behoor

den een aantal gewezen weerstanders en politieke gevangenen die met al hun deko

raties op de borst mee opstapten vlak voor het bord met het woord « amnestie », 

gevormd met de dekoraties van de vlaamse oudstrijders 14-18. Wie zich aldus over 

eigen leed en biltere ervaring kan heenzetten, is een hoopgevend simbool voor de 

mogelijkheid van verzoening door amnestie. 

ALLEGHENY-LONGDOZ (1) 

de 
grote 

vervreemding 
(ACO) Vorige week dinsdag had te 

Luik de jaarlijkse algemene vergadering 
plaats van de sedert weken m de be
langstelling staande N.V. Métallurgique 
d'Espérance Longdoz. 

Het is tipisch voor de afgrond die er 
gaapt tussen de vlaamse openbare opi
nie en de traditionele belgische kapita
listische kringen, dat aanvankelijk geen 
enkele aandeelhouder een vraag stelde 
over de toekomst van N.V. Allegheny-
Longdoz te Genk. 

De belgische financiële milieus zijn 
wél op de hoogte van eventuele r impe
lingen, schokken of krizissen in ex-bel-
gisch Kongo. De beurskoersen van 
Union Miniere of Katanga stijgen of 
dalen naargelang er in Kinsjasa volks
vergaderingen worden gehouden of rel
len plaats hebben. Maar dat in Vlaan
deren hartstochtelijk betoogd wordt 
voor de gaafheid en de groeikracht van 
he t genkse bedrijf, leek in de algemene 
aandeelhoudersvergadering van een 
daarbij rechtstreeks betrokken maat
schappij te Luik nog niet te zijn door
gedrongen. 

Er zou over Genk geen woord gezegd 
zijn, indien er tenslotte een antwerps 
wisselagent niet had gesproken over 
Allegheny-Longdoz. 

Het is een bijzonderheid die we niet 
eens een anekdotisch detail willen noe
men, want dat zou niet juist zijn. Er 
blijkt een vervreemding uit tussen de 
sfeer van de vlaamse arbeid en die van 
he t belgische kapitalisme. Een ver
vreemding die angstwekkend is, als 
men er dieper over nadenkt, en die een 
idee geeft van nog vele andere kortslui
tingen in de sfeer van de ekonomie en 
van de politieke macht in België. 

Dat baron Coppée, afgevaardigde be
heerder van Espérance-Longdoz er zich 

dinsdag (wie weet het ?) rekenschao 
van scheen te geven dat er wellicht toch 
nadelen kunnen voortvloeien uit die 
totale en trotse afzondering van het 
zeer grote kapitaal, is een plaaster op 
een houten been Het vraagstuk is ge
steld en eist een oplossing. Al was h e t 
maar omdat de sanering van Espérance-
Longdoz opnieuw 5 miljard fr zal ver
gen die moeten geleend worden bij ons 
aller Nationale Maatschappij voor Kre 
diet aan de Nijverheid. 

De sanering van de staalsektor in zijn 
geheel (met o.m. een fuzie tussen 
Esoérance-Longdoz en Cockerill) zal 
door de regering met 25 miljard fr op 
dreef moeten geholpen worden. Voor d i t 
kleine land ziin het duizelingwekkende 
bedragen. Het is ondenkbaar dat de 
Vlamingen er hun « facit» aan verlenen 
zonder te weten welke voordelen e r 
voor hun gemeenschap uit zullen voort
vloeien. 

ALIE^'HEHY-LONGDOZ (2) 

de 
genkse 
smeitoven 
(ACO) Het bevreemdende van d e 

vergadering van aandeelhouders van 
Espérance-Longdoz was ook dat de ho
gere leiding er zelf overtuigd leek d a t 
de groeimogelijkheden van Allegheny-
Longdoz te Genk niet mogen gebroken 
worden. In zekere zin kwam baron Cop
pée voor de dag met een dossier (zonder 
het overigens open te leggen of duide
lijk toe te lichten) waarmee hij bij Vla
mingen wel enig sukses kon behalen. 

Indien alle tekenen niet bedriegen, is 
de wens om aan Allegheny-Longdoz t e 
Genk de smeitoven en de toekomstige 
expansie te ontnemen niet van Espé
rance-Longdoz, maar van de toekomsti
ge fuziegenoot Cockerill-Ougrée-Provi-
dence uitgegaan. 

(Vervolg blz. 4.) 

STEEDS INGEWIKKELDER 
Bij monde van minister Ter-

wagne, « tweelingbroer » van mi
nister Tindemans heeft de regering 
deze week haar ontwerp inzake 
ekonomische decentralizatie en 
ekonomische planning bekend ge-
maakt. 

Het zwak punt dat dadelijk op
valt is de pozitie van het Brusselse 
in deze nieuwe ekonomische struk-
tuur en onder andere waar de zes 
brusselse randgemeenten in deze 
struktuur moeten belanden. On
der ekonomische voorwendsels is 
Brussel er op uit, zijn anneksionis-
me in Vlaams Brabant bot te vie
ren (wat trouwens zondag maar al 
te duidelijk bleek uit de eisen ter 
zake van het te Brussel gehouden 
FDF-kongres). Brussel is afkerig 
van de regeling waarbij de Vlaam
se Ekonomische Raad zeggenschap 
zou hebben over Halle-Vilvoorde 
en Leuven en de Waalse Ekono
mische Raad over Nijvel. Het ver
zet van de Walen — o.a. van de 
BSP-afdeling Nijvel — heeft hen 
echter wel een toontje lager doen 
zingen, maar Brussel blijft aan
dringen. In de eerste plaats wenst 
Brussel zijn inspraak in beide ge
westen zo groot mogelijk te ma
ken. Uit de « toelichting » van mi
nister Terwagne blijkt trouwens 
dat er niets voorzien is wat de zes 
randgemeenten met faciliteiten be
treft. Ze hangen in de lucht al 
blijkt de neiging sterk om Brussel 
hier meer bevoegdheid toe te ken
nen dan van vlaamse zijde aan
vaardbaar is, waarbij men er op 
staat dat deze gemeenten integraal 
onder vlaamse ekonomische be
voegdheid vallen, dus bij Halle-
Vilvoorde. Premier Eyskens deed 
voor de tv dinsdagavond een uit
spraak in die zin. 

De regering zal deze knoop moe
ten doorhakken anders zullen er — 
nog meer ! — moeilijkheden rij
zen. De huidige verwarring is een 
gevolg van het feit, dat in het ka
der van de ekonomische decentra
lizatie het grondgebied Brussel aan 
betwisting onderhevig is. Plotse
ling geldt voor la capitale het eer
tijds zo verfoeide « droit de sol » 

wel. Met het knelpunt Brussel te 
ontwijken komt men er niet, dat 
blijkt nu reeds en dat zal straks 
in het parlement nog duidelijker 
blijken. 

AFZIJDIGHEID 
EN WAARSCHUWING 

Het kongres van het ACV heeft 
uiteraard de machtsoverdracht 
Cool aan Houthuys bekrachtigd. 
August Cool heeft nogmaals de 
primordiale eis « eenheid onder de 
arbeiders » onderstreept. Hij liet 
inzake de « kommunautaire t aag-
stukken » geen twijfel bestaan : 
het ACV zal in de oplossing van 
deze vraagstukken geen opvallend 
aandeel hebben, hoofdzaak blijft 
de arbeiderseenheid. Opvallend is 
trouwens dat de waalse afdeling 
van het ACV ter zake niet aan
dringt op een grotere autonomie, 
zoals het waalse ABVV, ten gevol
ge waarvan trouwens het ABVV 
hervormd werd op federale grond
slag. Het ACV heeft dit ondervan
gen door al zeer vroeg zijn gewes
telijke afdelingen een zekere vorm 
van autonomie te verlenen, zonder 
evenwel een centralistische top-
struktuur prijs te geven. 

Het kongres stond grotendeels in 
het teken van de hulde aan Cool, 
wiens sindikale ex-kollega, tans 
minister van Arbeid, Major hem 
een ereteken opspelde. Dit gebaar 
is simbolisch voor de weg die het 
belgisch sindikalisme heeft afge
legd ook al pleitte precies Cool 
voor een voortdurende inspanning 
tot zelfkritiek, tegen een sindikaal 
triomfalisme in. Maar zijn opvol
ger zorgde er dan weer voor dat 
het kongres de aansluiting bij de 
aktualiteit niet miste. Hij richtte 
een waarschuwing tot de regering 
in verband met de blijkbaar voor
genomen of nodig geachte ver
hoging van de sociale bijdragen. 
De onlangs doorgevoerde fuzie van 
de arbeiders- en bediendenpen
sioenen (deze laatste dan alleen 
wat hun eerste rezerve betreft, 
hoewel er destijds van bedienden-
zijde fel protest tegen deze fuzie 
is opgegaan) zou niet geleid heb
ben tot een aanzuivering van het 

tekort. Men voorziet zelfs in rege
ringskringen 'n aanzienlijk nieuw 
tekort binnen enkele jaren ! Ook 
in niet-sindikale kringen zal men 
dit niet ernstig meer vinden (het 
was terloops gezegd de « onvolpre
zen » regering Vanden Boeynants 
die deze operatie doorvoerde met 
de verzekering dat deze sektor 
daardoor in lengte van dagen zou 
gesaneerd zijn en blijven...). Het 
ACV is het met deze alsnog ge
heime inzichten niet eens en heeft 
dat vorige zondag zeer duidelijk 
gezegd. Meteen werd ook « de aan
sluiting op de toekomst » onder
streept door te herinneren aan de 
eis van de 40-urenweek en de vier
de week vakantie-met-loon, vol
gens het ACV binnen redelijke 
korte termijn te verwezenlijken. 
Waarschuwing en eisen waren ook 
bedoeld om de besprekingen met 
het patronaat over een nieuwe so
ciale programmatie niet te laten 
vertroebelen door een regering in 
geldnood die van alle hout pijlen 
wil snijden. Valt nu af te wachten 
wat er van deze waarschuwing en 
eisen in de praktijk zal terecht ko
men, al is de sterkste vakvereni
ging het aan zich zelf verplicht, 
hier voet bij stek te houden. 

NASPEL 
Behalve het FDF-kongres van jl. 

weekend, waarop de land- en men-
senhonger van het frankofone 
Brussel tot in het absurde aan bod 
kwam ook met zuiver chantage-
verklaringen van een Périn, be

sluiten we met een nabeschouwing 
over het olie-debat in de Kamer 
van vorige week. Minister De Sae-
ger zou het debat beheerst en 
zelfs op een hoger peil geheven 
hebben, aldus de regeringspers Bij 
nader toekijken echter ontdekt 
men heel wat onnauwkeurigheden 
in de ministeriële rede, niet alleen 
op zuiver technisch vlak doch ook 
wat de havenpolitiek van zijn de
partement aangaat. Zo is het toch 
onjuist te beweren dat Openbare 
Werken al jaren lang allerlei voor
stellen met betrekking tot Zee-
brugge grondig zou onderzocht 
hebben. Het is een openbaar ge
heim dat er tot nog toe geen enkel 
officieel onderzoek van deze mo
gelijkheden is gebeurd. Ook wat de 
rangschikking der havens aangaat, 
de geografische ligging en de 
weerslag daarvan op maritiem 
vlak, enz. vertelde de minister 
heel wat onjuiste dingen. Dat het 
probleem door de interpellanten te 
regionaal werd benaderd is ook 
voor betwisting vatbaar evenals de 
bewering dat men het probleem 
niet in zijn geheel heeft be
schouwd. Inderdaad, ook de minis
ter hield in zijn repliek geen reke
ning met de eisen die de graan- en 
ertstransporten morgen aan de ha
vens zullen stellen. 

De vlaamse CVP (vooral de 
westvlaamse) heeft intussen maar 
weer ja geknikt. Van de hoogdra
vende verklaringen (men zou De 
Saeger likwideren of de regering 
over Zeebrupge doen struikeleri) 
bleef alleen de ja-druk op de stem-
mingsknop over... 

beroepsHALVE 
bekeken 
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Met dit voorstel heeft Cockerill ech
te r geen sukses gehad bij Providence's 
amerikaanse fifty-percent vennoot in 
Allegheny-Longdoz. De Amerikanen 
hebben na vergelijkende studies een 
klaar besluit getrokken : voor hen dient 
de geplande uitbreiding plaats te heb
ben te Genk. 

Allegheny-Longdoz van Genk zou 
t rouwens ook buiten het fuzieprojekt 
van Espérance en Cockerill gehouden 
geworden. 

Tot zover een paar gevolgtrekkingen 
of vermoedens die degenen bijgebleven 
zijn die vorige week dinsdag de alge
m e n e vergadering der aandeelhouders 
van Espérance-Longdoz te Luik hebben 
bijgewoond. 

We mogen er geen redenen in zien 
voor een voortijdig stopzetten van onze 
waakzaamheidsakties voor Genk. Aan 
de Vlamingen wordt niets geschonken. 
Ze moeten er steeds hard voor vechten 
zelfs als ze de rechtmatigheid en de 
ekonomische efficiency als bondgeno
ten aan hun zijde hebben. 

• DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
1970 

volksunie 
staat klaar 
te brussel 

(1. claes) De verkiezingen voor de ge
meenteraden hebben plaats in oktober 
1970. In de 19 gemeenten van de brus-
selse agglomeratie zullen zij een uitzon
derlijk belang hebben, dat veel groter 
is dan de samenstelling van een ge
meenteraad. Van hun uitslag zal gro
tendeels het taaistatuut van Brussel en 
de plaats van de hoofdstad in het land 
afhangen. 

^ e andere parti jen bereiden zich nu 
reeds op deze gemeenteraadsverkiezin
gen voor. Ze zijn hierover van nu reeds 
verdeeld. Sommigen willen de eenheid 
tussen Vlamingen en franstaligen her
stellen. Anderen trachten een breed 
frankofoon front tot stand te brengen. 

De Volksunie heeft eensgezind beslist 
aan de verkiezingen voor de gemeente
raden van de 19 gemeenten deel te ne
men. Waarom ? 

Bij de algemene verkiezingen van 31 
maar t heeft de Volksunie vaste voet ge
vat, ook in de brusselse agglomeratie. 
Hoewel het aantal door haar behaalde 
s temmen in de 19 gemeenten moeilijk 
juist vast te stellen is, en overigens ver
schillend is voor Kamer, Senaat en Pro
vincieraad, bedraagt het tussen de 
23.000 en de 25.000 stemmen. In een 
zestal van de 19 gemeenteraden zou de 
Volksunie-^ hiermede 1 zetel verwerven. 
Mits een lichte vooruitgang zal zij dit 
eveneens doen in een zestal andere ge
meenteraden. Het doel van in alle 19 
gemeenteraden vertegenwoordigd te 
zijn, minstens door één lid. is niet on-
be'-öikbaar. 

De tijd is voorbij dat de Volksunie 
zich tevreden stelde met het verlenen 
van een onrechtstreekse steun aan een 
of andere vlaamse kandidaat op een an
dere lijst voor de gemeenteraden. De 
ervaring heeft voldoende de machte
loosheid van deze Vlamingen aange
toond, ook indien hun goede inzichten 
niet in twijfel dienen getrokken te 
worden. Slechts verkozenen van de 
Volksunie, op een duidelijk programma 
en met de volledige steun van een ster
ke en groeiende parti j achter zich, zijn 
in staat politiek gewicht in de schaal te 
weroen. 

De Volksunie is wel bereid de vor
ming van kartels met andere politieke 
formaties te onderzoeken, op voor
waarde dat deze formaties uitsluitend 
Vlaams zijn en dat overeenstemming 
bereikt wordt over het programma. 

Dit programma behelst niet enkel het 
st'i 'i^etten van iedere verfransing en 
een oaritair beheer van de agglomera
tie in alle aangelegenheden, die de be
trekkingen tussen Vlamingen en frans-
ta ' igen betreffen. Op het gemeentelijk 
vlak bevat dit programma ook de ver
smelting van de 19 gemeenten tot één 
enkele gemeente, en de proportionele 
vertegenwoordiging van alle politieke 
partijen in het schepenkoUege van deze 
gemeente. Dit is de enige weg om een 
einde te stellen aan de ondoelmatigheid 
en de misbruiken die tans de gemeen-
te ' i ike administraties kenmerken. De 
Volksunie zal zich ook verzetten tegen 
ipHpre poging om van Brussel een derde 
deelstaat te maken in een federatie en 
om nieuwe gemeenten aan te hechten. 
Zij is integendeel voorstander van de 

oprichting van een kiesdistrikt en van 
een provincie Brussel die beperkt zul
len zijn tot de 19 gemeenten. 

De Volksunie maakt zich nu reeds 
klaar om deze kiesstrijd met grote 
hardnekkigheid te voeren. 

• DE WESTVLAAMSE PROVINCIERAAD 

de V.U. 

schudde de 
kaarten anders 

(g. van in) Vermits er weinig debat-
stof op de agenda stond (alleen enkele 
belastingsverhogingen : op honden en 
danspart i jen!) liep het gerucht dat de 
zitting van de westvlaamse provincie
raad deze keer vlug en op slof jes zou 
verlopen. De V.U. heeft eens te meer de 

kaarten anders geschud! 
West-Vlaanderen wordt voor het eerst 

sinds bijna 30 jaar weer door een koali-
tie bestuurd : 1 B.S.P.-er en 5 C.V.P.-ers. 
Redelijkerwijze mocht dus verwacht 
dat dit nieuw bewind ook voor een nieu
we aanpak zou zorgen. Niets was min
der waar. En hoewel de B.S.P. zich 
altijd voorstander heeft genoemd van 
de evenredige vertegenwoordiging in de 
interkommunales en provinciale kom
missies, bleef alles bij het oude, zodat 
de V.U.-fraktie (die met 2 verkiezingen 
van O naar 12 vertegenwoordigers is ge
groeid) de kat weer de bel kon aanbin
den. 

Om de mager-gestoffeerde agenda 
meer blijk van inspiratie te geven, liet 
de V.U. daarbij de nodige teksten op het 
« bureau » neerleggen. Onder meer ver
melden we : vraag tot inzetten van het 
leger bij het binnenhalen van de oogst 
(G. Deman) , vraag tot opstel van urgen
tie-programma voor de landbouw (Tail-
lieu), tussenkomst bij installatie van 
telefoon bij gehandikapten (W. Vanhol-
me), steun aan de scheepsjongens ter 
visserij (Deroose), ontlasting van prov. 
taks op fietsplaten ten voordele van stu
denten en ouderdomsgepensioneerden 
(Vande Watteyne) , subsidiëring van 
verbonden van oud-soldaten (Vande 
Watteyne) , oprichting van interkommu-
nale reddingsdienst (K Lamber t ) , her

invoeren van prov. bouwpremie (De-
man) , inrichting van Permeke-muzeum 
te Jabbeke als eensdagskonferentie-oord 
(Devriendt) , demokratizering van de 
prov. jeugdraad, oprichting van een 
stichting «West-vlaams landschap», 
instelling van een prov. ombudsman, 
enz. 

Het ongekoördineerd en vaag optre
den van de prov. overheid in verband 
met de gehandikapten-zoi'g gaf aan de 
V.U.-gekozene uit Menen, dr. W. Van-
holme, de gelegenheid om, hierin ge
steund door dr. Kr. Lambert , tal van 
vooroordelen en nalatigheden aan te 
klagen. 

De amnestie-wens vond in de west
vlaamse provincieraad onverhoopt guns
tige reakties : niemand had principiële 
bezwaren en het is dus te verwachten 
dat tijdens de buitengewone zitting van 
december a.s. een unanieme tekst kan 
worden aangenomen. 

Interpellaties over het prov. kuituur-
centrum (na 10 jaar nog geen bouwter
rein, laat staan een eerste s teen!) en 
over de gewestplannen (zullen ze niet 
te laat komen ?) werden mokkig aan
hoord en gaven bij de betrokken gede
puteerden slechts aanleiding tot be-
schouwingen-naast-de-kwestie. 

Het lijdt geen twijfel dat de schijn
baar soliede C.V.P.-B.S.P. meerderheid 
haar barstjes nog niet naar buiten zal 
vertonen. Zonder de objektiviteit ge
weld aan te doen, mag echter eens te 
meer getuigd dat de V.U. de lopende 
zitting van de westvlaamse prov. raad 
« gemaakt» heeft en dat met haar aan
wezigheid meer en meer rekening zal 
gehouden worden. 

• ENGELS OF FRANS ? 

keuze 
van de 
tweede taal 
(j. van dooren) Uit officiële statis

tieken bleek een paar jaar geleden da t 
ru im 11.000 waalse leerlingen uit de 
ri jksmiddelbare scholen en atenea En
gels als tweede taal boven het Neder
lands verkozen. In Vlaanderen was dat 
cijfer ronduit een grote nul : al de 
Vlaamse leerlingen verkozen het F rans 
boven het Engels ! 

Het was duidelijk dat het zaakje niet 
pluis was. Op een klacht stelde Rei-
mond Mattheyssens verleden jaar een 
onderzoek in bij de antwerpse atenea. 
Met een persoonlijk bezoek aan een 
ateneum bleek dat de prefekt de wet te
lijk vereiste formulieren die de keuze 
tussen Frans en Engels moeten waarbor
gen, niet eens had laten uitreiken. De 
leerlingen en hun ouders wisten niet 
eens dat zij Engels als tweede taal 
mochten verkiezen. Als er dan toch en
kele achter die mogelijkheid waren 
gekomen en het Engels verkozen, dan 
werd hun meewarig meegedeeld dat het 
vereiste minimum aantal leerlingen, nl. 
8, niet was bereikt en dat er bijgevolg 
geen les Engels tweede taal kon worden 
ingericht. 

Door het toedoen van onze verkozene 
werd echter reeds verleden jaar in be
doeld ateneum een klas Engels inge
richt, daar het bleek dat het dubbele 
van het wetteli jk vereiste aantal leer
lingen werd bereikt. 

Hij stelde in dit verband in juli een 
vraag aan de minister van nationale op
voeding. In september kwam het ant
woord : voor zover het de minister be
kend was, werd de wet overal toege
past. Mocht echter het geachte lid te
kortkomingen kennen, dan zou de 
minister hem dankbaar zijn als hij ze 
hem mededeelde. Wat onze antwerpse 
verkozene dan ook heeft gedaan. 

In het a teneum van Deurne, waar de 
broer van ex-excellentie Vanderpoorten 
— die tal van vlaamse betogingen liet 
uiteenranselen — prefekt is, worden de 
formulieren niet uitgereikt, evenmin als 
in het a teneum te Schoten. In het ate
neum te Berchem voerde de prefekt een 
minder geslaagd poppenkastnummer op. 
Hij kwam persoonlijk in de klas en zei 
tot de leerlingen dat zij op he t formu
lier achter Frans tweede taal een kruis
je dienden te plaatsen. Om nu te bewij
zen dat wij niet tegen he t Engels zijn, 
zo zei de man, kregen de leerlingen de 
toelating het kruisje uit te vegen en t e 
plaatsen achter he t Engels. Wij hopen 
voor het a teneum te Berchem dat de 
wetenschappelijke en pedagogische ba
gage van de prefekt iets zwaarder we
gen dan zijn talenten van regisseur zo
als zij aan he t licht t raden bij zijn 
lachwekkend scenario. 

rob van roosbroeck 
Morgen wordt een der belangrijkste vlaamse historici, prof. Rob Van Roos

broek, zeventig jaar. Zijn iverken verschijnen bij vlaamse en buitenlandse uit
gevers; vlaamse tijdschriften drukken t>/ bespreken zijn bijdrageh. Maar zélf kan 
Rob Van Roosbroeck geen voet iti ons land zetten; hij werd na de jongste lue- . 
reldoorlog veroordeeld en leeft sindsdien als banneling in Nederland. 

Van Roosbroeck studeerde tijdens de eerste wereldoorlog aan de stedelijke 
nortnaalscltool te Antwerpen; hij behoorde er tot de generatie der Dielsen. Merk
waardig (maar in belgische verhoudingen toch weer niet zo'n « merkwaardig »j 
lot, dat twee van de eminentste normalisten uit één generatie en uit één school 
op het toppunt van hun wetenschappelijke of artistieke loopbaan in de balling
schap ziet verdwijnen ! 

Rob Van Roosbroeck, die in die dagen meeioerkte aan het normalistenbiad 
« Jonge Tijd •», had v\}eling gekregen met het aktivisme. Na de oorlog verloor 
hij dan ook zijn betrekking; liij werd dan maar gewoon onderwijzer ie Hemik-
sem waar men, anders dan te Anttoerpen, geen bezwaar tegen een jong aktivisi 
bleek te hebben. In die periode trachtte hij door zelfstudie en door examens 
voor de centrale jurie een historikus-diploma te halen. Hij slaagde in 1923 in 
zijn toelatingseksamen en in 1930 promoveerde hij te Leuven met een pi^>ef-
schrift over « Het Wonderjaar 1566-1567 te Antwerpen*. Het proefschrift, een 
lijvig werk van 600 bladzijden, werd later in de handel uitgegeven. Het bezorgde 
hem van meet af aan een stevige reputatie als hisforikus én een staatsprijs, die 
hij gebruikte om te Keulen een onderzoek te gaan wijden aan de emigratie van 
de Vlamingen naar Duitsland tijdens de zestiende eeuw. 

Tussen 1929 en 1933 ontstond < De kroniek van Goedeimert van Haecht > 
in twee delen, waarna van zijn hand vele studies en bijdragen verschenen in 
allerlei tijdschriften zoals de, « Vlaamse Gids *, « Roeping >, « Dietse Waran
de », « Kultuurleven » enz. Hij werkte mee aan Jan Romeins « Lage landen 
bij de zee » en schijf in 1933 een bijdrage vóOr het « Wilhelmus van Nassou-
we Gedenkboek » dat onder leiding van prof. Geyl werd uitgegeven en waaraan 
o.m. ook Verschaeve meewerkte. 

Naast het in 1941 verschenen « Honderd grote Vlamingen » was de sedert 
1936 verschijnende zesdelige « Geschiedenis van Vlaanderen » wel het belang
rijkste uit zijn historisch werk. Reeds in 1923 had hij aan een dergelijk werk 
gedacht en er over gesproken met dr. J. Laureys en dr. Leo Delfos. Elias liep 
lond met de gedachte aan een handboek voor de geschiedenis van Vlaanderen 
en sprak er over met dr. Van Werveke en met f^b Van Roosbroeck. Uiteinde
lijk zag de Standaardboekhandel wat in Van Roosbroecks projeklen en plande 
een uitgave van de « Geschiedenis » op 1.700 ex. De oplage moest tot 6.000 wor
den verhoogd. Deze « Geschiedenis van Vlaanderen » was een frontale aanval op 
de stellingen van Pirenne, die ^t op dat ogenblik haast monopolistisch de ge 
beurtenissen in belgische zin had verzameld en verklaard. Van Roosbroeck weer
legde de tezes van Pirenne schitterend en gaf vanuit een vlaamse optiek en met 
kerirris van en begrip voor het volkswezen een breed pairorainn van orrs verle
den. 

Naast dit wetenschappelijk werk had de inmiddels leraar geschiedenis aan 
de antwerpse stedelijke noimaatssrhool geworden historikns vok op andere ge 
bieden zijn aandeel in de vlaamse beweging tussen de beide oorhgen. Hij speel
de een belangrijke rol in het volkshogeschoolwerk « Herman Van den Reeck » 
en leverde een belangrijke bijdrage tot de geestelijke verdieping van het natio
nalisme : een vrijzinnige tegenpool (of aanvulling ?) voor de in die dagen voor
al in West- en Oost-V laandei en aan bod komende k(iS:>liek-solidaristi<:che opvat
tingen: 

Tijdens de tweede wereldoorlog tnerd hij schepen van onderwijs Ie Antwei-
pen. Er zou een stichtend (en lijvig !) boekje open te doen zijn over hel feit dat 
zijn belangrijkste verguizers na de oorlog zijn deur hadden platgelopen tijdens 
de bezetting voor gunsten en benoemingen. Vergeefs, want ieder \)bjektief waar
nemer moet toegeven dat het antwerps oorlogxkollege anders dan naar politieke 
normen benoemde en bevorderde! 

Met de vrij ekstreme opvattingen die prof. Van Roosbioeck tijdens de lioee-
de wereld(A>rlog verdedigde, hebben wijzelf nooit hoog opgelopen. Wet integen 
deel! Het belet ons niet, in Van Roosbroeck een verdiefistelijk wetenschaps
man en vlaamsgezinde te erkennen en eens te meer vast te stellen, hoe Belgiffs 
houding tegenover Vlaanderen aan de bazis lag ook van vele vergissingen tijdens 
de oorlog. Het belet ons vooral niet vast Ie stellen, dat in een vrij Vlaanderen 
de meningsverschillen van een kwarteeuw geleden al lang niet meer iSonden be
staan en dat een werk zoals het in 1962 bij Heideland verschenen < Wiiiem van 
Oranje, droom en gestalte », niet de omweg over de duitse boekenmarkt en on
der de titel « Wilhelm von Oranten, der Rebell » had moeten maken. 

dio Genes. 
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STEM VAN HET 
WARE WALLONIË 

Wij lazen in Forces Wallon-
nes oa. het volgende : « Het 
ware een vergissing de belan
gen van de waalse gemeenschap 
op te offeren aan de (belgische) 
geografische eenheid door Leu
ven-Frans in Ottignies te vesti
gen. Welke verrijking zou het 
voor Leuven-Frans niet zijn, 
ten dienste te staan van de 
Waalse bevolking Men zal 
Leuven-Frans moeten vestigen 
dichtbij een van de grote waal-
?e centra van de westelijke 
helft van Wallonië, zodanig dat 
de minder welgestelde studen
ten de universiteit gemakkelijk 
kunnen bereiken. 

Een objektief en wetenschap
pelijk onderzoek wijst uit dat 
het snijpunt van de autoroute 
de Wallonië met één van de 
hoofdwegen die La Louvière, 
Charleroi of Namen met Brus
sel verbinden de gepaste vesti
gingsplaats zou zijn zowel voor 
Öe Walen als voor de franko-
f one Brusselaars...» 

Zal de waalse volksvertegen
woordiging de werkelijke be
langen van Wallonië blijven op
offeren aan het frankofone 
Brussel en aan de gemakzucht 
en het gebrek aan verbeelding 
van Leuven-Frans? 

HINTERUND-BRUSSEL 
De brusselse prominenten be

weren dat geheel de (onsplits-
bare!) provincie Brabani als 
hinterland van de hoofdstad 
moet beschouwd worden en de 
brabantse provincie-overheden 
Werken deze eis in de hand 
door hun Ekonomische Raad 
Brabant 

Dat is lilliputten-vizie. In een 
europese optiek is geheel Bel
gië het hinterland van Brus

sel... maar dat betekent dan 
ook dat in België (hetzij uni
tair of federaal) de hoofdstad 
zich afhankelijk weet, zich in 
bezit weet van dat heel grote 
gebied dat de Brusselaars Brus
sel besturen voor de eigenlij
ke agglomeratie-aangelegenhe-
den! Aan de rijksregering ko
men de nationale aangelegen
heden te Brussel toe. 

RANDGEHEEHTEN 

De zogenaamde «ontwerpen 
Terwagne» over de ekonomi
sche decentralizatie weten mo
menteel nog geen blijf met de 
zes brusselse randgemeenten. 
De regering draait rond dit 
probleem gelijk een kater rond 
de hete brij. Het ziet er in 
ieder geval naar uit, dat ook op 
het gebied van de ekonomische 
decentralizatie het gevecht 
rond de randgemeenten zal 
ontbranden. 

En zeggen dat De Saeger en
kele maanden geleden ronduit 
heeft toegegeven dat op Her-
toginnedal slechts «bij verge
telheid» verzuimd werd, dat 
de randgemeenten expliciet bij 
het Vlaamse landsgedeelte be
horen. 

Een «vergetelheid» waarvan 
de nare gevolgen nog altijd 
niet te overzien zijn. En die 
vandaag eens te meer herinnert 
aan de groteske pogingen van 
Vlaamse C.V.P.-zijde om Her-
toginnedal als een overwinning 
voor te stellen! 

50 MILJARD 

Over de plannen van Leuven-
Frans te Ottignies verschijnen 
er af en toe ronkende verkla
ringen in de pers. De ameri-
kaanse architekt Viktor Gruen 
is volop bezig met het ontwer
pen van een grootse en «neue 

Stadt». waar tweederden van 
de oppervlakte zal besteed 
worden aan groene ruimten, 
aan ontspanning en leefbaar
heid. 

Als prijs voor de eigenlijke 
universiteit in deze «neue 
Stadt» worden nog steeds de 
oorspronkelijk geraamde 17 
miljard genoemd. Voor de hele 
« neue Stadt» wordt tans reeds 
een bedrag van 50 miljard in 
het vooruitzicht gesteld. Van
waar die 50 miljard moeten ko
men, zegt niemand er (vooi'lo-
pig) bij. 

Maar alles laat vermoeden 
dat de door Leuven-Frans ge-
prezenteerde rekening zéér 
hoog zal zijn en in geen enkele 
verhouding tot de verhuis zel
ve. 

Als voorstanders van de ver
huis moeten we de konsekwen-
ties willen van wat we willen : 
tegen een redelijke investe
ring in het nieuwe Leuven-
Frans hebben we niets. Maar 
tegen de miljardenverkwisting 
die men ons in het vooruitzicht 
stelt, zullen we ons hardnekkig 
verzetten. 

KLEINTJES 
In breedsprakerige kommu-

nikee's laat P.W. Segers den 
volke kond doen dat hij 3.300 
soldaten heeft vrijgemaakt 
voor de aardappeloogst. Het 
staat er niet bij in die kommu-
nikees, maar het druipt er ge
woonweg vanaf : kijk eens wat 
een sociale minister van Lands
verdediging we hebben! 

Moeten we er nog aan herin
neren dat onze senator Persijn 
de eerste geweest is om te 
vragen, dat soldaten zouden 
mogen helpen bij de aardappel
oogst ? Segers antwoordde hem 
in een brief dat zulks niet mo
gelijk en niet nodig was. 

Persijn heeft zich dan tot 
Landbouwninister Héger ge
wend die, zélf (here-) boer 
zijnde, het billijke van het ver
zoek inzag en zijn kollega van 
Landsverdediging onder druk 
zette. 

Segers moest er als het ware 
toe gedwongen worden, solda
ten vrij te geven voor de aard
appeloogst. Het belet hem niet, 
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Een der opmerkelijkste aspekten van de amnestie-betoging was, dat dé jeugd er zo sterk in 
vertegenwoordigd was. Er zit een simbolische kracht in het feit dat ten spandoek als dit hier-

boven gedragen w erd door tieners.^. 

de pluim met een onelegante 
zwaai op zijn eigen hoed te 
steken 

We vinden het kleintjes dat 
een achteraf biUiik gebleken 
verzoek in eerste instantie af
gewezen werd, alleen maar om
dat het van een VU.-man 
kwam 

VIVARIO IN KANADA 

Stafchef luitenant-generaal 
Vivario is momenteel op studie
reis in Kanada. 

We wensen hem een open oog 
en oor voor de kanadese ver
houdingen en werkehjkheden. 
Hij zal in dat land kunnen 
vaststellen, dat zijn taaigeno
ten zich hardnekkig verzetten 
tegen eentalig-engelse topoffi
cieren. En terecht! 

In Kanada kan Vivario al
vast leren hoe de frankofonen 
voelen en denken wanneer ze 

een minderheid vormen in een 
land. Hij kan ze vergelijken 
met zijn eigen pozitie • die van 
een man die het steeds vertikt 
heeft, de tweede taal — op de 
koop toe nog de taal van de 
meerderheid — te leren 

BOEREHUND 

De Walen steigerden toen 
minister Vlerick zou gezegd 
hebben (m feite zegde hij het 
nooit) dat Feluy een «boeren-
parochie » is. 

Op het kongres van het 
F D F . verleden zondag was er 
sprake van «de boeren van 
Zaventem», waarmee de Vla
mingen uit de buurt van het 
vliegveld in het bijzonder en 
aUe Vlamingen in het algemeen 
bedoeld werden. 

België schijnt het land met 
de ruimste agrarische sektor te 
zijn 

ZWIJGEN 
Dat een mens spreken kan, is een aangrijpende erva

ring. Ten minste voor hem, voor wie niet alles vanzelf-
sprekend is. De waarde, de belangrijkheid van het spre
ken heeft sommige mensen zelfs zozeer getroffen dat een 
van de bepalingen van de mens luidt dat hij een wezen 
is dat spreken kan. Er zijn zelfs een aantal beroepen di< 
als enige aktiviteit hebben te spreken. Dit gaat bv. 05 
voor de protestantse dominee, die dan ook terecht « pre
dikant » wordt genoemd. Dit is ook waar voor een joema-
list, al laat die zijn « spreken » tot zijn luisteraars door
dringen doorheen het dagbladpapier en de drukinkt..En 
of iemand nadenkt weet men ook hoofdzakelijk, zij het 
niet uitsluitend, doorheen de woorden die hij sprekend 
of schrijvend meedeelt. Taal (spreken) en denken zijn 
inderdaad zeer nauw met elkaar verbonden. Met enige 
overdrijving zou men kunnen stellen dat wie niet spreekt 
ook niet denkt. Met enige overdrijving, want het gebeurt 
dat men een man ontmoet die tientallen jaren in het Ver-
re Oosten heeft doorgebracht, die duidelijke tekenen 
geeft van een zeer levendige intellektuele belangstelling, 
die aandachtig, veel en belangrijke teksten leest, en toch 
praktisch nooit iets zegt. Maar het « verstand » spreekt 
uit zijn ogen, en ligt in zijn ironische, bedachtzame of 
humoristische glimlach. 

Talrijk zijn vandaag de filozofen die zich met de taal, 
met het spreken bezig houden, zozeer dat deze aktiviteit 
tot een « taalfilozofie » is geworden. Over het stamelen, 
die machteloze poging, maar toch een echt menselijke 
poging tot spreken, heeft praktisch niemand gesproken of 
geschreven, en ook over het zwijgen kan men heel weinig 
vernemen. 

En toch kan er een onmeetbaar verschil bestaan tussen 
het zwijgen van een mens en het niet-blaffen van een 
hond. Hoewel er inderdaad mensen zijn vaa wie het 
spreken zeer dicht het blaffen van de honden benadert, 
en zo ook het niet-spreken het niet-blaffen. Er is het niet-
spreken van hen die zich alleen maar laten horen als zij 
honger of dorst of enige andere lichamelijke nood onder
vinden. Er is ook het al meer menselijke zwijgen van hen 
die zich hebben leeg gepraat. De twee, drie gedachten die 
ze hebben kunnen ze wel zeer dikwijls herhalen, maar 
eindeloos gaat dat toch ook niet : ten slotte begint dit 
ook hen zelf te vervelen. Dan houden ze op te praten, en 
zij wekken dan al de indruk dat zij ook zwijgers zijn. 

De mens is echter dan pas een zwijger als hij wel iets 
kan zeggen, als hij iets te zeggen heeft, maar dit — om 
velerlei redenen — niet doet. Willem de Zwijger bv. was 
heel zeker geen gedachteloze, evenmin een leeg-geprate, 
maar iemand die de vele en gevaarlijke facetten van het 
spreken besefte. Iemand die wist dat zwijgen waardevol
ler kan zijn dan spreken, iemand die wist dat een ver
zwegen geheim plan, sterker kan zijn dan woordrijke 
proklamaties. 

Het politieke leven heeft zich altijd al afgespeeld tus
sen het forum en de senaat, waar dan evenveel gezwegen 
en verzwegen werd als gesproken. Het speelt zich nu nog 
altijd af tussen met modern bazuingeschal begeleide 
verklaringen, die zoals alle officiële verklaringen meestal 
bedrog zijn, en nauwelijks fluisterend gevoerde gesprek
ken. Ook nu nog is daar, waar werkelijk belangrijke be
slissingen getroffen worden, het zwijgen even welspre
kend en zelfs duidelijker dan de uitgesproken woorden. 

Maar ook in het persoonlijke leven is zwijgen vaak dui
delijker dan spreken. Er is het zwijgen van het onuit
spreekbare, of dat nu vreugde of lijden is. Er is het zwij
gen van wie zoals de oostenrijks-britse filozoof Wittgen
stein beseft dat « de woorden zijn als een vlies op diep 
water ». 

Zwijgen doet alleen de mens. Het kan een bitter, het 
kan een liefdevol zwijgen zijn, soms is het voorzichtig, 
soms is het gevaarlijk. Altijd echter steunt het op het in
zicht dat ons spreken toch nooit alles zeggen kan. 

NEMROD. 
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Veileden week woensdag 
gtieif op 71-jarige leeftijd in-
het St. Barbaraziekenhuis te 
Geleen (Nedei lands Lim
burg) mevrouw Maigaretha 
Theodora Tas, echtgenote 
van Wies Moens. 

Ze werd verleden maan
dag, in aanwezigheid van 
'talrijke vrienden uit Vlaan
deren, begraven op het kerk
hof te Neerbeek-Beek. 

Mevrouw Moens was reeds 
TSedert geruime tijd ziek. 
Voor Wies Moens betekende 
dit een nieuwe beproeving 
die hij, ver van vrienden en 
familie in Vlaanderen, alleen 
moest dragen. 

Er is mevrouw Moens de 
'jongste vijfentwintig jaar 
niets gespaard gebleven. Zij 
heeft met voorbeeldige trouw 
haar man terzijde gestaan, 
eerst door zélf in te staan 
voor het gezinsinkomen en 
tater door in de nederlandse 
ballingschap het weinige liefs 
en het vele leed « in het ver
re land vreselijk alléén » te 
helpen dragen. 

In mevrouw Moens geden
ken wij een der duizenden 
Vlaamse vrouwen die in de 
beproeving sterker gebleken 
zijn dan hun lot. 

Aan de heer Wies Moens 
bieden we onze gevoelens 
van innig meeleven. 

NIET LANGER 
ONFEILBAAR 

Vorige week vrijdag kwam 
he t permanent bureau van de 
P.V.V, bijeen samen met het 
komitee der vijftien wijze man
nen, om eensgezind de tegen
voorstellen van die partij in 

verband met de gemeenschap
problemen goed te keuren. De 
vergadering werd voorgezeten 
door Hougardy (van het Mani
fest der 29 aartsbrusselaars), 
maar ook de heer Vanauden-
hove was aanwezig. Over de 
goedgekeurde tekst werd niets 
bekend gemaakt, tenzij dan dat 
hij in de verlenging ligt van 
het rapport De Weert. Dinsdag
avond was het algemeen be
kend dat de tegenvoorstellen 
als een werkdokument zouden 
beschouwd worden. En dus 
niet als teksten die te nemen 
of te laten zijn. 

Een hele vooruitgang zouden 
we zo zeggen, vergeleken met 
de verkiezingspropaganda die 
de onfeilbare oplossingen had 
gereed liggen. De vlaamse kie
zers hebben die «onfeilbaar
heid » dan toch maar afgeremd. 

RODE LEEUWEN 
BRULLEN NOG 

Het heeft wel lang geduurd, 
maar nu is het toch gebeurt : 
de verantwoordelijke militan
ten van de vlaamse B.S.P. in 
de brusselse agglomeratie heb
ben maandag, 28 oktober, met 
algemene stemmen het beruch
te « Manifest van de 29» ver
worpen. Zij achten dit zeer te
recht in strijd met de belan
gen van de Vlamingen te Brus
sel. Daardoor blijven de vlaam
se socialisten trouw aan het 
Vlaams socialistisch kongres 
van Klemskerke. 

Als stell ingname dient deze 
verklar ing natuurlijk met ge
noegen en met simpatie geno
teerd te worden. Iets wat bij 
de brusselse kameraden, die 
tegelijk meerdere brusselse ge
meenten totaal beheersen en 
steeds verfranst hebben, niet 
zal gebeuren De rode leeuwen 
hebben nog even gebruld Goed 
zo, we wachten op wat normaal 
volgen moet. 

VIJFTIG-VIJFTIG 
Op een perskonferentie heeft 

minister P.W. Segers, in ant
woord op vragen van fransta-
lige joernalisten die zich onge
rust maakten over de « flaman-
dizatie» van het leger, gezegd 
dat hij «een eerlijke 50-50-
verhouding op alle graden van 
het officierenkorps » nastreeft. 

Hij heeft er niet bij gezegd, 
tegen wanneer die verhouding 
zal worden bereikt. 

En hij heeft er natuurli jk 
niet bijgezegd dat de 50-50-
verhouding gewoonweg een 
ondemokratische n o r m is; 
Vlaanderen, dat meer dan 60 % 
van de soldaten moet leveren, 
heeft slechts recht op de helft 
van de officiersposten. 

Dergelijke « pariteit » is het 
simbool zelve van het unitaris-
tisch bedrog. 

BENELUXE 
De nederlandse parlements

leden hebben met een tikkeltje 
vertraging het voorbeeld van 
hun belgische kollega's gevolgd 
en deden zichzelf een royaal fi
nancieel geschenk : ze stelden 
hun jaarwedde vast op 542 dui
zend frank. 

Ze verdienen zodoende 38 
duizend frank meer per jaar 
dan onze eigen volksvertegen
woordigers en senatoren. 

De nederlandse parlementai
ren hebben geen half werk ge
daan : de opslag van hun wed
de komt neer op een verdubbe
l ing! 

PRAAG EN BRUSSEL 
De gebeurtenissen in Tsje-

cho-Slovakije hebben reeds hun 
direkte weerslag op ons mili
tair beleid 

De in Duitsland gestationeer
de eenheden zullen later dan 
verwacht afgelost worden Er 
is sprake 'an de aanwerving 
van 3.250 vrijwilligers voor de 
Zeemacht en de Luchtmacht. 

Deze maatregelen zullen, 
naar de regering verzekert, 
geen weerslag hebben op de 
begroting van 1969. 

We willen het grif geloven, 
want we twijfelen er grondig 
aan dat de 3 250 vrijwilligers 
zullen gevonden worden. Vori
ge experimenten op dit vlak 
leverden niets op .. 

Een vrij korrekl en snel ingrijpen van de ordedienst der betoging en van de antwerpse politie 
zorgde er voor, dat de geizoleerde en weinig talrijke tegenbetogingen verleden z,ondag niet ,de 
minste invloed hadden op het verloop van de amnestie-optocht. De antwerpse bevolking liet zi<ih 

door de repressiehyena's niet opruien! - " - - - • ""-

Het kongres van de « brusselse afdeling •» van het Fiom des 
Fiaiicophones-Rassemblement Wallon (zoals men de partij van 
de voorzitter met de zeer frans klinkende naam Peeters noemt, 
om toch maar de indiuk te vvekken dat het om een volwaardige 
paitij gaat) is de inzet geweest van de gemcenteiaadsveikiezin-
gen 1970 in het biusselse. De pie-elekioiale sfeer heeisl al ge
ruime tijd lil de hoofdstad, maar nu men het officieel eiscnpio-
gxamma van de brusselse frankofone ultra's kent, zal de bivis-
selse mallemolen steeds gekker draaien. 

De partij van Peeters, Lagasse, Defosset en Lucien Outers 
zet een zeer v\'ijde mond Of>en, zoals het onverzadigbare slokop
pen past. Men kan dit eisenpiogramma, tevens kiespiogiamma, 
als volgt samenvatten (wij citeren) : de « eeibiediging » van de 
bevolking dei 19 brusselse gemeenten en der 6 randgemeenten 
met faciliteiten (per ongeluk « vergeten » bij Vlaandeien te 
voegen, dixit Hertoginnedaler De Saeger), de aanhechting bij 
Brussel van het Zonienwoud, Zaventem en de gemeenten waar
op zich de installaties bevinden van « zeehaven » Brussel. De 
agglomeratie van dit Gioss-Biüssel zou tevens een eigen rechts-
peisoonlijkhcid moeten kiijgen. 

In feite komt dit eisenprogramma neei op de totale, maar 
dan ook totale veifransing van Gioss-Biüssel en op de eikenning 
van de zich steeds uitbieidende olievlek als volwaaidige deide 
paitner in het zich langzaam maar zeker met federaal getinte 
struktuien uitrustende doch unitair blijvende België. De taktiek 
is al lang duidelijk en weid voiige zondag in de giootste (maar 
niet volle) zaal van het brusselse kongiessenpaleis nog maai eens 
bevestigd : de brusselse ultra's wensen deze eenti ale machtspozi-
tie in een « nieuw België » te veroveren met behulp van de Ras-
semblement Wallon dat, net als het FDF te Brussel, in Wallo
nië de traditionele partijen traumatizeeit en in een eskalatie be-
tiekt, waarbij men elkaar sistematisch in taalimperialistisch op
bod poogt te overtroeven. De fiankofonen verdedigen hun oude 
voorrechten en trachten hun Herrenpozitie te bestendigen en 

HET 

F.D.F.-KONGRES 
zelfs te veisteiken. want het is duidelijk dat in een unitiar blij
vend België met pseudo-fedeiale stiukturen een brussels-waals 
blok Vlaanderen nog meer zou minorizeren dan tans. De extre
misten van Fiankofonië, zoals men die terugvindt in een FDF, 
hebben behalve hun taalrassistisch imperialisme niets anders te 
eisen, ze hebben geen sociaal-ekonomisch programma, ze zijn 
slechts de spits van een brussels bourgeoisie die de tekenen van 
de tijd niet verstaat en met een 19de eeuwse mentaliteit de 
2IsJ;e eeuw tegemoet vvil treden. 

Dit kongres bevestigde ook — bij" monde van de FDF-voor-
zitter — dat de univeisitaire expansie door de biusselse ultra's 
misbruikt zal worden om in Brabant de verfransingsdruk te ver
sterken. De laatste vlaamse kleurpolitieker zou nu moeten weten 
waar we op dit vlak aan toe zijn. 

Dit kongres wemelde trouwens van minachtende en absur
de verklaringen, meestal op de kap van de Vlamingen : « de aan
hechting van de luchthaven bij Brussel zal ons niet langer meer 
verplichten de taal van de boeren van Zaventem te spreken » 
(Defosset), « de schandelijke wetsontwerpen die het brussels pu
bliek versmachten > (ex-premier Duvieusart) en « de taalwet
geving die de franstaligen tergt » (Defosset). Lucien Outers 
schoot de hoofdvogel af met volgende enormiteit : « De Vlamin
gen worden te Brussel niet verdiukt, want men heeft er nog nooit 
een opvoeiing in de Vlaamse Scliouwburg verboden s>. Dit zijn 
enkele staaltjes van labiate Vlamingenhaat bij deze « kuituur-
dragers » 

Maar ook zij die het FDF naar de ogen zien, kregen een 
veeg uit de pan, want Lucien Outers hield een regeliecht rekwi-
sitorium tegen de < feodaliteit, waarbij de PLP en PSB-onder-
tekenaars van het Manifest der 29 zich neeileggen >, en tegen 
hun honderden partijgenoten in de brusselse schepenkolleges 
< die blijven deel uitmaken van de anarchie, de wanorde, en 
archaistische toestanden » en die tot slot te horen kregen « dat 
er inderdaad een grote brusselse agglomeratie moet gesmeed 
worden, maar dan boven de pluimen op de folkloristische hoe
den van onze gemeenteli)ke gezagsdragers > I 

De gebruikelijke chantage met afscheiding, indien de fians-
taligen hun zin niet krijgen, bleef evenmin achterwege. Professor 
Périn van het Rassemblement Wallon zwaaide met het spook 
Van den Bosynants en riep uit « dat in geval van onderwer
ping aan de Vlamingen, Wallonië zich gedwongen zovi zien tot 
afscheiding over te gaan ». 

Deze bloemlezing moge volstaan. Ze is de uitdiukking van 
heel de sfeer die dit kongres beheerste : hatelijke minachting 
voor alles wat vlaams is en brutale eisen, in het besef dat de 
« nuttige idioten » in de kleurpartijen. beducht voor hun bur
gemeesters- en schepensjerp, braaf in het extremistisch getrok
ken spoot zullen lopen • een berekening die opgaat, want heel 
de evolutie in de brusselse krabbenmand wijst in die richting. 

Het IS duidelijk dat dit FDF eisenprogramma ingegeven door 
elektorale berekening voor 1970 maar eveneens bepalend voor 
de onafwendbare politieke en administratieve herstruktuiering 
van België, voor Vlaanderen onaanvaardbaar is. Tegenover deze 
stupiQde politiek van Baas Ganzendonck zal de VU Brussel en 
gans de VU het enig passende antwoord geven : uitdaging zal 
beantwoord worden met uitdaging. 
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DEMANY AU POUVOiR 
Het is reeds een twintigtal 

jaar geleden dat gewapende 
kommunistische benden deze 
kreet lieten klinken. Op het 
12e kongres van het Onafhan-
kelijkheidsfront heeft diezelfde 
Demany verklaard dat de in
trede in het parlement van 
20 V.U.-kamerleden, «onder 
wie verscheidene incivieken» 
het gevolg is van « de schande
lijke toegeeflijkheid die de jus
titie en de belgische regerin
gen betoond hebben tegenover 
de kollaborateurs van Hitler». 

En wij die dachten dat er nog 
amnestie nodig was! 

MILJARDENDANS 
Op de jaarlijkse vergadering 

van 22 oktober werden de reu-
zeplannen bekend gemaakt van 
het machtige waalse staalbe
drijf Espérance-Longdoz (dat 
fuzie overweegt met Cockerill-
Ougrée-Provindence). Daarbij 
werd zo langs de neus weg ver
klaard dat de staat (dat zijn 
wij) zich bereid heeft ver
klaard de financiering van bei
de mastodonten te verzekeren 
voor de komende vijf jaar, en 
dat het hierbij zou gaan om de 
peulschil van 15 miljard frank! 

En dat alles zonder enige 
kontrolebevoegdheid van par
lement of overheid... Zelfs pro
fessor Eyskens zal moeten toe
geven dat dit een fundamen
teel ongezonde financiële toe
stand is! 

Over het nieuwe projekt van 
Allegheny-Longdoz en zijn 
amerikaanse partner werd ge
zegd, dat indien men zelffinan
ciering zou verkiezen (dit wil 
dus zeggen, zelf de riziko's dra
gen en niet afwentelen op de 
staat), de plaats van vestiging 

waarschijnlijk Genk zal zijn. 
Duidelijker kon wel niet aan

getoond worden, dat het rijk 
steeds opnieuw moet betalen, 
en de verliezen nationalizeren 
van investeringen in Wallonië. 

BELETSEL VOOR 
FEDERALISME WEGNEMEN 

Een groot beletsel voor fede
ralisme, zelfs voor het meest 
onschuldige kultureel zelfbe
stuur, was de vrees van de 
niet-klerikale Vlamingen voor 
minorizering. 

De noodzakelijke waarbor
gen hiertegen kunnen nu ge
makkelijker aanvaard worden 
door de onkerkelijke Vlamin
gen dan 5 jaar geleden. Waar
om ? Omdat de jeugd-revoltes 
in Vlaanderen bewezen hebben 
dat een klerikaal beleid niet 
meer te vrezen is in een zelf
standig Vlaanderen. 

Door haar «revoltes» en 
« kontestaties » heeft de jeugd 
een slagboom die de weg naar 
federalizerlng versperde neer
gehaald I 

Nu zoals met de fronters in 
het vlaams-nationalisme van 
de twintiger jaren was het de 
jeugd die het deed. 

HAAGSE MANIEREN 
In het te Den Haag verschij

nend « Weekprogramma — Het 
Vaderland» (with text in En
glish!) adverteert in een bekend 
in Benelux verspreid dames
blad uitsluitend in het Frans. 
Alleen het adres is in het Ne
derlands. Men kan er ook taai-
distels plukken zoals «les plus 
belles modèles » en « d'attendre 
par ligne» (volgt telefoonnum
mer), foutieve vertaling van 
«te bereiken met lijn nr.» 

VOLKSNATIONALISME 
TOEKOMSTWAARDE 
(Red.) Senator Van Haegen-
doren publiceerde onlangs tn 
De Nieuwe een artikel om te 
betogen dat de waarden die 
het volksnationalisme ver
dedigt toekomst - waarden 
zijn in de politiek, meer dan 
de ekskluzief materieel-eko-
nomische waarden. 

Aspirant - travaillist Wil-
fried Martens van de CVP-
jongeren vond dit niet naar 
zijn zin. De kristelijke Wil-
pied wordt nu ook gesteund 
door « De Socialistische 
Stem » van de socialistische 
beweging Vlaanderen. 

« Van Haegendoren zal 
dan ook wel begrijpen dat 
we niet alleen afiuijzend 
staan tegenover zijn opvat
tingen waarin we verborgen 
de fascistische tendens be
speuren, maar dat we in de 
kiem deze fascistische ten-

denzen heftig zullen bekam
pen. » 

« Wie de zestig voorbij is 
heeft de opkomst, het groei
end, zelfbewust worden en 
hetgeen men het ontwaken 
van de natie noemt, in Duits
land met angst gadegeslagen 
en ook het beestachtig ver
worden van een « kuituur-
volk » betreurd. De ouderen 
zal men dan ook zo snel niet 
met een enge nationalisti
sche frazeologie de kop op 
hol brengen maar de open, 
spontane, licht ontvlambare 
impulsieve jeugd kan vlugger 
het slachtoffer worden van 
gevaarlijke dromerijen voor-
getoverd door handige tove
naars - demagogen met of 
zonder titel of rang. Ook de 
nazis, als onschuldige maag
den, zwoeren dure eden dat 
ze de weg van de legaliteit 

zouden bewandelen, tot op de 
dag dat het Rijksdaggebouw 
uitbrandde waarna ze het 
land begonnen te zuiveren 
van het joodse gespuis en het 
marxistisch ongedierte. We 
zouden niet gaarne de dag 
beleven dat opgezweepte na
tionalistische jongeren in 
vlaams fanatisme en volks
verbondenheid op hun beurt 
het katolieke Vlaanderen 
gaan uitzuiveren van al wie 
er kosmopolistische en socia
listische denkbeelden verde
digt, n 

En als slot : 
« Tot besluit. Noemen we 

een kat een kat en niet Eli
sabeth en volksverbdnden-
heid en volksnationalisme 
een verbeterde term voor het 
woord fascisme. » 

Deze heren hebben nooit 
gehoord dat Lenin gezegd 
heeft dat Sovjet Rusland het 
eigen volk-zijn van de Sov
jetvolken heeft gewild en 
dat Tito Joego-Slavië fede
ralistisch heeft ingericht f En 
wat heeft het tsjechoslo-
vaaks parlement zopas be
krachtigd? 

Om het hart van «Ie tres 
grand Bruxelles » te doen pope
len over een Groot-Nederland 
in het Frans... 

BRUSSELSE MANIEREN 
Terwijl de BSP in Vlaande

ren nog steeds over de VU kop
schuw is, hebben de PSB-man-
nen in het brusselse niet zoveel 
skrupules. Dat blijkt nog maar 
eens in Schaarbeek, waar de 

PSB van de ruzie in het PVV-
huishouden hoopt gebruik te 
maken om met het .. FDF aan 
te pappen. Dit FDF kreeg te 
Schaarbeek reeds versterking 
van ex-PLP-er Nols (7.000 st.) 
die nu wel eens zou kunnen ge
volgd worden door PLP-er 
Lambert die met de clan Wil-
liot (burgemeester^ overhoop 
ligt. De PSB laat geen gelegen
heid voorbij gaan om bij het 
schaarbeekse FDF in het gevlei 
te komen, waarvan ze hoopt 

dat deze door Lambert zal ver
sterkt worden (12.000 stem
men). Er wordt reeds luidop 
gedroomd van een PSB-FDF-
kollege met een FDF-er alss 
burgemeester. 

Ook in Ganshoren speelt de 
socialistische partij de anti-
vlaamse kaart uit, door een al 
te slappe houding tegenover 
het Manifest der 29. De rode 
leeuwen zijn werkelijk nog niet 
ingereden. Hun kollega's. de 
« rode hanen », blijkbaar wéL 

LOD. DOSFELINSTITUUT 
Lod. Dosfelinstatuut organizeert vor-
mingsdagen in het 

PROVINCIAAL SOCIO-KULTUREEL 
CENTRUM DOMMELHOF 
te NEERPELT 

Over enige tijd (op zaterdag 28 sep
tember, om precies te zijn) werd het 
provinciaal sociaal-kultureel vormings
centrum «DOMMELHOF» te Neerpelt 
geopend. 

Voor ons, Vlaams-nationalisten, heeft 
de opening van zulke centra, naar me 
dunkt, een bijzondere waarde. 

Er is immers geen vrije, gezonde de-
mokratie mogelijk zonder vrije me
ningsuiting, die op haar beurt haar 
bazis vindt in vrije en persoonlijke me
ningsvorming. 

Via zulke centra, die krachtige uit
stralingscellen kunnen zijn in het so
ciaal-kultureel leven van een gewest 
en zelfs daarbuiten, dringen nieuwe be
grippen en opvattingen door naar de 
massa. 

Kortom : dergelijke centra bevorderen 
in hoge mate de volkskracht; ze brengen 
een gedurige vernieuwing en aanpassing 
van de volkskultuur en versterken het 
samenhorigheidsgevoel : telkens waar
den die van uit vlaams-nationaal oog
punt toch bii^onder gewaardeerd wor
den. 

Het vormingscentrum van Neerpelt 
beoogt nu precies de kadervorming van 
socio-kultureel vormingswerk, de oplei
ding van zgn. « multiplikatoren ». 

Op zulke wijze kan ons vormingswerk 
tot op een europees niveau — op welk 
vlak wij nog steeds een achterstand 
hebben — stijgen. 

Het vormingscentrum « Dommelhof » 
is een prachtig kompleks en wellicht 
het enige in zijn soort (hopelijk voor
lopig) in Vlaanderen. 

Voor het jaar 68-69 opent het Dosfel
instituut een (verkorte) lessenciklus 
voor de Limburgers. 

Zie daarvoor afzonderlijk : « Program
ma en Inlichtingen ». 

« DOMMELHOF » 

Dit centrum werd bij besluit vaa de 

provincieraad van Limburg van 9 okto
ber 1962 opgericht. De werken namen 
een aanvang op 3.8.64 en op 28 sept. jl. 
had de officiële opening plaats. Zoals 
op bijgaande foto te merken valt, be
staat het kompleks uit 3 grote vleugels 
of afdelingen. 

De 1ste afdeling bevat een voorstel
lingszaal (teater) met al wat er bijhoort 
en een tentoonstellingszaal. 

Het 2de gebouw bevat het eigenlijke 
vormingscentrum: vergaderzalen (waar 
het Dosfelinstituut in ultra-moderne lo
kalen zijn werkzaamheden zal doen 
plaats vinden) en ateliers voor kunstzin
nige vorming. Verder is er nog in deze 
afdeling: biblioteek, direktie en admi
nistratie. 

De 3de afdeling omvat verblijf en res
taurant. Er zijn bv. 48 éénpersoonska-
mers en diverse ontspanningszalen ter 
beschikking. Het restaurant biedt 120 
zitplaatsen en het zelfbedieningssisteem 
wordt er toegepast. 

Het geheel ligt in een prachtig park. 
Tussen het 2de en 3de gebouw stroomt 
de Dommel, riviertje dat inspirerend 
werkte voor de naamgeving van het 
centrum. 

REKRUTERINGSGEBIED 

Afgezien van de kulturele verzor-
gingsfunktie voor Noord-Limburg, is 
Dommelhof een steunpunt voor kader
vorming in heel Vlaanderen en zelfs 
daarbuiten. Immers de uitermate gun
stige ligging (grensstreek Nederland en 
Duitsland) biedt dit centrum de gele
genheid om een internationale rol te 
vervullen en in het bijzonder om de in
tegratie te bevorderen in het Benelux-
middengebied. 

BESTUUR 

Het centrum wordt bestuurd door eea 
kommissie. De Bestendige Deputatie 
behoudt het algemeen beleid en super^ 
vizie op grond van haar administratieve 
en politieke verantwoordelijkheid t.o.v. 
de provincie, die dus de inrichtende 
macht is van het centrum. 

J. Cuppens 
Gewestelijk sekr. Limburg 

PROGRAMMA 
EN INLICHTINGEN 

Plaats : Provinciaal Kultureel 
Centrum te Neerpelt, Hoekstr. 45. 
Data: op zaternamiddag, van 14 
tot 19 uur. 

Op 7 december 1968 : Kulturele 
vormingsdag. 14rl5 uur : eerste les 
over Onderwijsproblemen door M. 
Coppieters. 15 u 30 tot 16 u 30 : 2e 
les over Kultuurbeleid door M. 
Van Haegendoren. 17 uur : geza-
melijk avondmaal. 17 u 30 tot 18 
u 15 : groepsgesprekken, 18 u 15 
tot 19 uur : slotzitting. 

Op 18 januari 1969 : Ekonomi-
sche vormingsdag. Zelfde daginde
ling, met als lesgever prof. A. Van 
Peteghem die de ekonomische ge
schiedenis en de ekonomische stel
sels zal behandelen. 

Op 22 februari 1969 : sociale vor
mingsdag. Als eerste les behandelt 
dr. V. Portier, directeur-generaal 
van het Vlaams Ekonomisch Ver
bond, de sociale wetgeving. De 
tweede les wordt door P. Vermei
re, sekretaris-generaal van de 
Bond van Grote en Jonge Gezin
nen, gegeven over het Gezinsbe
leid. 

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

Praktische inlichtingen kunnen 
steeds worden ingewonnen op het 
sekretariaat van het Instituut, Els-
houtbaan 25, S c h o t e n (tel. 
03/51.72.74) of bij J. Cuppens, 
Zandbergstraat 2 te Neeroeteren 
(tel 011/64.402). 
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OPTOCHT DER TIENDUIZEND 
Ondanks het improvizatorisch 

karakter van de inrichting zijn 
zondag door het centrum van 
Antwerpen naar algemene schat
ting 10.000 mensen opgestapt, om 
amnestie te eisen. De stoet ver
trok rond de middag na de mee
ting in de zaal Majestic, waar de 
inrichters zich stipt aan de timing 
hadden gehouden en de laatste 
betogers arriveerden rond half
twee op de Groenplaats, waar de 
betoging ontbonden werd. 

De franstalige pers poogde zo
als gebruikelijk het aantal beto
gers te minimalizeren, doch dat 
gebeurde zonder veel overtuiging. 
Het overgrote deel der waarne
mers, WO. ook een paar antwerpse 
politie-officieren, die we daarover 
naar hun mening vroegen, hield 
het bij 8 tot 10.000. De gebruike
lijke polemiek van vroeger is dan 
ook achterwege gebleven : de opi
nie in Vlaanderen eist amnestie. 
Dat is zondag jl. nog eens geble
ken. 

GEIZOLEERDE INCIDENTEN 
De incidenten hebben zich tot 

een minimum beperkt. Er vielen 
een paar meppen en slagen tij
dens schermutselingen. Het had 
allemaal niet veel om het lijf. De 
eigen ordedienst en de antwerpse 
politie smoorden elke poging tot 
ordeverstoring in de kiem. Het is 
bij een tiental opleidingen, veel 

• geschreeuw en bij praktisch geen 
enkele stremming van de stoet 
gebleven Dat er 's nachts voor
dien enkele ruiten sneuvelden 
is naar alle waarschijnlijkheid 
het werk geweest van provoka-
teurs. die er trouwens aan waren 
voor hun moeite. 

Er is duidelijk gebleken dat de 
tegenbetogers ' totaal geïzoleerd 
optraden en geen enkele simpatie 
genoten vanwege de antwerpse 
bevolking. Een der meest verheu
gende vaststellingen van verleden 
zondag is. dat de anti-amnestie

roepers het moeten stellen zonder 
enige aanhang of weerklank in 
Vlaanderen. 

Ten slotte zagen we enkele dis-
kussiegroepen langs de weg of op 
het Astridplein, doch doorgaans 
bleef het bij woorden en waar het 
tot handtastelijkheden kwam 
greep de politie spoedig in. 

KORREKTE POLITIE 
De 1000 man sterke politie-macht 

heeft zich mogen beperken tot 
toezien en hier en daar ingrijpen, 
zonder veel inspanning. Haar op
treden was telkens korrekt en 
efficiënt. Het was vroeger niet 
altijd zo, maar de tijden zijn 
veranderd en vandaag de dag 
worden ook toegelaten vlaamse 
betogingen door de politie be
schermd. Trouwens, de antwerpse 
politie is de brusselse niet! 

VU PREZENT 
Het overgrootste deel van onze 

parlementsleden stapte vooraan 
op in de stoet of bij hun eigen 
arrondissement. Daarom achten 
we ons ontslagen van de plicht, 
hier namen te vernoemen. De 
enkele afwezigen onzer promi
nenten hadden een geldige reden. 

ALLE GEWESTEN 
Alle vlaamse gewesten waren in 

deze betoging vertegenwoordigd. 
Men kan gerust stellen dat 
Vlaanderen geografisch volwaar
dig aanwezig was, zowel de kust
provincie als Limburg, zowel Oost-
Vlaanderen als Vlaams Brabant. 
Er was opnieuw een zeer talrijke 
groep uit het Brusselse, die van 
de frontlijn haar geestdriftige 
strijdlust meebracht. 

VEEL JONGEREN 
Bij recente vlaamse betogingen 

valt steeds opnieuw het groot 
aantal jongeren op. Ook zondag 
was de jeugd op post, studenten 

en niet-studenten, tieners en 
twens met en zonder baard, 
vlaamse jeugdgroeperingen, die 
flink op stap marseerden op de 
kadans van de muziekkapellen, 
die er altijd de moed inblazen. 
Hun taak was zondag niet zwaar 
want de afstand die de betoging 
moest afleggen was niet zo groot. 

VLAAMSE WEERSTAND 
EN OUDSTRIJDERS 

Achter het spandoek «De 
vlaamse weerstand eist amnestie » 
stapten de leden van het vlaams 
verbond van verzetslieden, o.w. 
we mejuffer Arets en de h. Ver
bist herkenden. De ingelijste de
koraties die op de eerste amnes
tiebetoging zoveel indruk maakten 
waren insgelijks van de partij 
evenals de verschoten zandzakjes- . 
vlag van het VOS-verbond Ant
werpen. Dat kasseilegger Amedee 
Verbruggen — flegmatiek aan 
zijn pijn trekkend — er ook was 
spreekt vanzelf. 

EENVOUDIG EN SPREKEND 
De officiële spandoeken — er 

waren geen andere, iedereen hield 
zich tuchtvol aan de richtlijnen 
van het komitee, wat meteen ook 
het vlot verloop van meeting en 
betoging verklaart — waren een
voudig doch <n hun eenvoud spre
kend. Een der treffendste was wel 
deze « Spaak vraagt amnestie voor 
Hess, wanneer hier ? » of « Reeds 
in 1948 kwam Paus Pius XII op 
voor amnestie, wanneer bisschop
pen hier ?». Verder werd in de 
teksten de nadruk gelegd op recht
vaardigheid, verzoening en liefde. 

NUCHTERE EN 
OVERTUIGENDE TAAL 

De man naar wie ongetwijfeld 
de grootste belangstelling uitging 
op deze meeting was prof. Derine, 
schepen van Antwerpen en die uit 
protest tegen de anti-vlaamse 
koers van de regering ontslag nam 
als volksvertegenwoordiger. Zijn 
toespraak was zakelijk en toch 
niet zonder menselijke bewogen
heid. Treffend was zijn opmer
king, dat hoeveel begrip men ook 
kan opbrengen voor het leed van 
hen, die bijzonder hard door de 
bezetting werden getroffen, dit 
leed niei verdwijnt of vermindert 
door de verlenging van leed en 
ontbering van anderen, zelfs wan
neer die anderen aan de over
zijde stonden. 
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Lang vóór het aanvangsuur was 
de grote zaal van de Majestic, in 
de Carnotstraat reeds volzet, 
evenals de hall en de gelagzaal, 
terwijl buiten de massa steeds 
aangroeide. De meeting verliep 
volgens plan : er werd geen tijd 
verloren, de sprekers waren bon
dig en vermeden een te heftige 
toon. Dr. Goemans verzaakte aan 
een slotwoord, hij zei « We zullen 
dat slotwoord uitspreken wan
neer er amnestie gekomen is ». 

VERWONDERING 
EN VERGELIJKING 

Treffend in de toespraken van 
de hh. Gekiere (namens de jeugd) 
en Dillen (namens het komitee) 
was bij de eerste de vaststelling 
dat de jeugd van vandaag niet 
begrijpt. Waarom de spons nog 
niet is geveegd over het verleden, 
waar toch de logika zelf eist dat 
de toekomst slechts stevig kan ge
vestigd worden wanneer men een 
verward verleden afschrijft. Karel 
Dillen herinnerde in zijn bewogen 
rede aan de kollaboratie-voorbeel-
den of -inzichten van enkele over
bekende belgische vooraanstaan
den, die na de oorlog niet werden 
verontrust doch integendeel een 
belangrijke politieke rol speelden. 
Waarom voor de enen eeuwen 
straf en voor de anderen straffe
loosheid en eerbetoon ? 

ONBEKOMMERD 
Op de Keyserlei stond een wa

gen geparkeerd, waarvan de eige
naar aan de ruiten een anti
amnestie-manifest had aangeplakt 
in de zuiverste repressiestijl. Het 
werd druk gelezen door de talrijke 
simpatizanten van de betoging, 
doch er gebeurde niets. De stoet 
trok voorbij, de betogers gedroe
gen zich als volwassenen. Zou de 
wagen in het omgekeerde geval 
heelhuids uit deze betogingsdag 
gekomen zijn ? 

VOORUITGANG 
Dat er op het vlak van de am-

nestie-aktie vooruitgang is blijkt 
uit de moties ten voordele van 
amnestie in de oostvlaamse en 
antwerpse provincieraden en naar 
verwachting ook in de westvlaam-
se prov. raad. De limburgse prov. 
raad is nog niet zo ver. Maar dat 
komt wel. 
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JAAR VAN VU-VLOEDGOLF? 

Jos Van Eynde schreef het in Volksgazet : nog twee jaar scheiden ons van de 
gemeenteraadsverkiezingen, de voorbereiding moet nu reeds beginnen. Voor een 
keer zijn we het met hem eens. En misschien geldt dat nog meer voor de Volks
unie dan voor de andere partijen, vermits de VU meer dan waarschijnlijk voor een 
grote doorbraak staat, van de Maas tot aan de kust, in de dorpen en de grote 
agglomeraties. Nooit hebben de vlaams-nationalisten dergelijke perspektieven 
gehad. 

• Meer dan voor de andere partijen moet 
ook de VU zich trainen, vorming en scho
ling geven, durvend en zonder ballast de 
strijd ingaan. Strijd die wel hard zal zijn. 
De herinnering aan de voorbije parlements
verkiezingen (met de vorming der geel-
rode deputaties in de provincies en de geel-
rode regering), en aan de gemeenteraads
verkiezingen van 1964 is nog levendig ge
noeg ! En in het voorbijgaan willen we 
onderstrepen, dat we ons niet van de in
druk kunnen ontdoen dat de travaülisti-
sche gedachte niet toevallig op twee fron
ten tegelijk opduikt. En dat zowel de ar
tikelenreeks van Lode Hancké in Volksga
zet, gevolgd door de uitgave ervan in boek
vorm, als het manifest van VVilfried Mar
tens van de CVP-jongeren, wel iets te ma
ken hebben met de bange voorgevoelens 
van hun partijen in verband met 1970. 
Zij zien hun heil enkel in een dichter naar 
mekaar toe kruipen zoals de kippen doen 
als een regenvlaag dreigt... 

De partij, en in het bijzonder het Stu
diecentrum voor Gemeentemandatarissen 
en de Studiedients, is zich bewust van 
haar verantwoordelijkheid terzake. Een 
eerste bestuursvergadering van het Stu
diecentrum bracht reeds konkrete beslui
ten, die we hier willen vermelden. 

Vooreerst willen we aanstippen dat op 
zaterdag 14 december 1968 te Antwerpen 
in het Scheldehof, Oude Koornmarkt, een 
algemene bijeenkomst van de gemeente
mandatarissen (huidige en kandidaten) 
plaats vindt. Over de ganse dag verdeeld 
zullen hierop drie zaken behandeld wor
den : de interkommunale, de nieuwe be-
grotingsvorm (met rondvraag) en tenslot
te de taktiek in de gemeenteraad. Bij dit 
laatste punt zal waarschijnlijk een vragen
lijst horen, die bij voorbaat, met de uitno
diging, zal toegezonden worden. De erva
ring o.m. met de provincieraadsleden heeft 
geleerd, dat bij de uitwisseling van gedach
ten en bevindingen over de taktische wer
king in een gemeenteraad, tal van interes
sante punten naar voor komen, en dat de 
deelnemers over een dergelijk initiatief 
zeer tevreden zijn. 

De scholing op administratiefrechterlijk 
gebied zal door het Dosfelinstituut worden 

verzorgd, zoals reeds vroeger medegedeeld. 
De grondige lessencyklus in de winterperio
de 1969-1970, die tweemaal op een verschil-
lende plaats zal gegeven worden, omvat 
voornamelijk de gemeentewet en haar toe
passing, de K.O.O., het personeelsbeleid, 
kultuurbeleid, ruimtelijke ordening, enz. 

De taktische voorbereiding zal zoals ge
zegd voor de werking in de raad behan-
deld worden op de algemene bijeenkomst. 

Wat de voorbereiding in de afdelingen 
zelf betreft, zullen in het tijdschrift 
« Vlaams gemeentebeleid > (waarop elke 
afdeling normaal moet geabonneerd /i)n, 
evenals op het Kaderblad) bijdrager ver
schijnen. Reeds heeft het bestuur van het 
Studiecentrum langdurig van gedachten 
gewisseld over dit punt. De voorbereiding 
omvat hier inderdaad de keuze van behoor
lijke kandidaten en hun vorming de pro
paganda bij de bevolking, de organizatie 
van het sociaal dienstbetoon, het oprichten 
van een poütiek komitee naast het eigen
lijk afdelingsbestuur, de aanduiding van de 
verantwoordelijke personen (liefst zelf geen 
kandidaat) voor gebeurlijke kontakten met 
andere partijen, het inrichten van voor
lichtingsvergaderingen, enz. 

Zoals u ziet een heel gamma, dat best nu 
reeds door de afdelingen wordt bekeken. 

Buiten bepaalde lokale punten die in elk 
verkiezingsprogramma kunnen verschillen 
per gemeente, is het alleszins noodzakelijk 
dat algemene richtlijnen gegeven worden. 
Het Studiecentrum neemt zich dan ook 
voor een soort modelprogramma op te stel
len, waarin de algemene beginselen zijn 
vastgelegd. Dit ontwerp zou dan begin 1970 
bv. aan de Partijraad kunnen vt)orgelegd 
worden. Wij menen zo ook tegemoet te ko
men aan de wens van onze afdelingen en 
gemeentemandatarissen. 

Tenslotte blijft er het meer technisch as-
pekt over de reglementering van de ge
meenteraadsverkiezingen zelf. Ook hier 
moet voorlichting verschaft worden, zowel 
wat de te verrichten formaliteiten betrefi 
(indienen der lijsten, peters, getuigen) als 
wat de berekeningsmetode der zetelverde
ling aangaat. In het Kaderblad (VU-Vade
mecum) zal dan ook in de loop van 1969 
een bijdrage hieraan gewijd worden. 

Tot daar een bondig overzicht van de plannen die bestaan om het kader van de 

Volksunie zo goed mogelijk voor te bereiden op de komende krachtproef. Wij 

hopen de talri jke bestuursleden, die reeds om inlichtingen desaangaande verzoch

ten, voldoende te hebben getoond dat sistematisch en grondig wordt gewerkt aan 

deze voorbereiding. Suggesties zijn steeds welkom; zij kunnen gericht worden aan 

het sekretariaat van het centrum. Melkouwensteenweg 29, Berlaar (Lier). 

In 1970 zullen de leeuwen dansen Ijp de gemeentehuizen! 

E. SLOSSE 

Provincieraadslid 
Bestuurslid Studiecentrum (jcmuciue-

mandatarissen. 
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SHERIFF OF PREZIDENT 
Dinsdag 5 november a.s. kiezen de VS A een nieuwe prezident, een aantal goever-
neurs en een gedeelte van het amerikaans parlement. Het verkiezingssisteem is 
verouderd, het is precies alsof de amerikaanse kiezers nog in de pionierstijd 
leven. Maar met behulp van komputers zullen de uitslagen toch vlug bekend zijn. 
Intussen hebben de kandidaten de eindspurt ingezet en hopen de uitslagen van 
de opiniepeilingen zich in vlug tempo op. 
In hoever krijgen wij in Europa een juist beeld van dit elektorale Amerika ? De 
nieuwsmedia verwekken sterk de indruk dat vooral de buitenlandse politiek in 
de prezidentsverkiezingen van doorslaggevend belang zal zijn, terwijl we weinig 
©ƒ niets vernemen over de binnenlandse problemen en de oplossingen of voorstel
len tot oplossing die de kandidaten voor deze problemen hebben. Ook en vooral 
het touwtrekken om een wapenbestand in Vietnam versterkt de indruk van het 
overwegend belang van de buitenlandse politiek in deze verkiezingen. Is dat ech
ter wel juist ? 

De buitenlandse politiek en haar 
weerslag op de verkiezingskoorts is na
tuurlijk belangrijk. Het samenvallen van 
de nieuwe amerikaanse pogingen om tot 
een vruchtbaar gesprek met de tegen
stander in Vietnam te komen (en waar
bij ook Zuid-Vietnam als volwaardi
ge (?) partner zou moeten betrokken 
worden) met de vervaldatum in de ame
rikaanse kiesstrijd is te opvallend, om 
dit belang te loochenen. Nixon hult zich 
ten deze in het vage terwijl Humphrey 
zoveel als mogelijk de hoop op een eer
vol einde in de Vietnam-oorlog voedsel 
t racht te geven, ook omdat hij zich daar
door én van de Johnson-politiek (voort
zetting van het Kennedy-engagement !) 
wil losmaken én de steun van zijn rivaal 
Mac Carthy poogt te winnen. Deze laat
ste weigerde halsstarrig « Hump » te 
steunen doch zou volgens de jongste be
richten nu wel over de brug komen. De 
enige resterende hindernis voor dit 
bondgenootschap zou MacCarthy's eis 
zijn, dat er in Zuid-Vietnam een koali-
tieregering tot stand zou moeten komen. 

Ook in de andere domeinen van de 
buitenlandse politiek worden gissingen 
gemaakt. Men tracht de buitenlandse 
politiek van Nixon en Humphrey, voor 
het geval eer. van hen gekozen wordt, 
o.a. te peilen aan de hand van de per
sonen, met wie ze een kabinet zouden 
vormen. Voor Nixon zijn dat o.a. Rocke
feller, Thomas Dewey en William Scran-
ton, alle drie zoals Nixon geneigd om 

meer betekenis aan de NATO en aan 
Europa te schenken, terwijl ze de euro
pese partner meer gelijkheid zouden 
willen waarborgen, en zelfs de verhou
ding tot de Gaulle willen verbeteren. De 
republikeinse topmensen, die zeer goede 
betrekkingen met de zware industrie 
hebben, zouden ook minder geestdrift 
voor de ontwapening aan de dag leggen 
dan Humphrey, die hier in het vaarwa
ter van Johnson blijft voortzeilen. Den
ker voor een Rockefeller als minister 
van buitenlandse zaken zou de van duit-
se afstamming zijnde professor Kissin
ger zijn, die voorstander is van een 
grondige hervorming van de NATO. 
Ball, die naar het heet Humphrey's kan
didaat voor buitenlandse zaken is, zou 
integendeel voorstander zijn van de 
amerikaanse hegemonie in het kader van 
de atlantische verdragsorganizatie. Wat 
het Midden-Oosten betreft lopen de 
standpunten ook uiteen : Nixon is hier 
zelfs voor eenmaal zeer konkreet (waar 
hij des te zwijgzamer t.a.v. Vietnam is) 
en eist een versterking van Israël wat 
Johnson noopte, onderhandelingen toe 
te staan nopens de levering van wapens 
aan Tel Aviv. 

Hoe staat het echter op binnenlands 
vlak ? Een amerikaans burgemeester zei 
dat Amerika op 5 november geen prezi
dent doch een sheriff moet kiezen. Hij 
zinspeelde daarbij op de onzekerheid die 
zich van vele Amerikanen heeft meester 
gemaakt, die het gevoel hebben dat met 

Doekje voor hei bloeden aart Humphrey's hand en aan Humphrey's Vletruun-
politiek ? 

de rassenonlusten en de tegenslagen in 
Vietnam, die hun weerslag op financieel 
vlak hebben, de binnenlandse stabiliteit 
is bedreigd. Daarop spekuleert vooral de 
derde kandidaat Wallace, wiens aan
hang, zoals ons blad reeds zeer vroeg on
derstreepte, veel groter is dan men 
dacht. Van zijn rivalen is Nixon meer 
dan Humphrey de man die de Amerika
nen in dit domein eveneens geloofwaar
dige beloften « tot herstel der orde » kan 
doen. 

Op sociaal-ekonomisch gebied staat 
Nixon vrijere ekonomie voor, met gro
ter inspraak ui teraard van het privé-
initiatief en met een detaksatiepolitiek, 
die het de privaatsektor mogelijk zou 
moeten maken zelf bij te dragen én tot 
de strijd tegen de inflatie én voor de 
financiering van wat Nixon als een voor
uitstrevende sociale politiek voorhoudt. 
Humphrey van zijn kant hamer t op de 
welvaartstaat, is minder afkerig van be
lastingen, hoewel ook ook hij net als 
Nixon de afschaffing van de verhoging 
op de inkomstenbelasting afhankelijk 
maakt van de ekonomische konjunktuur. 

In feite is er zelden een kiesstrijd ge
weest waarin de kandidaten van de twee 
grote partijen in sociaal-ekonomisch op
zicht zoveel punten van overeenstem
ming vertoonden als Nixon en Hum
phrey, wat niet wil zeggen dat er geen 
verschilpunten meer zouden zijn. Maar 
hun aantal is geringer dan vroeger. Op 
financieel vlak ten slotte zou men van 
een prezident Nixon meer verrassingen 
mogen verwachten dan wanneer Hum
phrey in het Witte Huis zou zetelen, te 
oordelen naar de opvattingen van beider 
financiële experten. 

Het is duidelijk dat een kiezerskorps 
als het amerikaanse minstens evenveel 
zoniet meer belang hecht aan de binnen
landse toekomst van het land, hoe ver
bonden dan ook weer met de status van 
eerste wereldmogendheid, dan aan de 
buitenlandse politiek. De Amerikaan 
merk t ten slotte niet op straat dat er een 
oorlog in Vietnam bezig is : op 200 mil
joen Amerikanen is één honderdste bij 
het leger en van dit leger zijn er 
« slechts » een halfmiljoen in Vietnam, 
waarvan dan weer maar één vijfde als 
werkelijke gevechtstroepen. We willen 
daarmee de psichologische weerslag van 
de oorlog in Vietnam op Amerika niet 
minimalizeren, doch zien in deze verge
lijkingen wel een poging om zekere as-
pekten van de amerikaanse politiek te 
belichten, die al te veel door de pers 
verzwegen of verwaarloosd worden in 
een al te intellektualistische en eenzij
dige voorlichting. De oorlog in Vietnam 
is een belangrijke zaak voor de ameri
kaanse kiezer, maar zijn sociale toe
komst, de veiligheid, de voor kort nog 
traditionele geborgenheid, de evolutie 
van het rassenvraagstuk, de financiële 
toekomst zijn zovele andere zaken, die 
de keuze van de kiezer zullen mede be
palen, keuze die omwille van de vele ge
lijkenissen tussen beide klassieke kandi
daten zeker niet gemakkelijk is en 
waardoor het belang van de derde man, 
die een kans maakt om op de wip te ge
raken, deze verkiezingen nog ingewik
kelder maakt. 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 
Urenlang artillerieduel over breed 
front aan het Suez-kanaal tussen 
Israël en Egypte. Dit is het ernstig
ste incident sinds de juni-oorlog van 
1967. 

Tienduizenden betogen te Londen 
tegen de amerikaanse oorlogsvoering 
in Vietnam. 

Reeks zelfmoorden van hoge west-
duitse militaire leiders leidt tot be
sluit dat ze verband houden met de 
grootste spionagezaak in West-Duits
land sinds de tweede wereldoorlog. 

Paulus VI weigert het ontslag van 
kardinaal Gushing van Boston, gege
ven naar aanleiding van kritiek op 
zijn houding in de /aak Jacqueline 
Onassis 

Tsjechoslo vaaks parlement keurt 
eenparig wet op federalizering van 
de staat goed. De republiek zal voort
aan uit twee autonome deelstaten 
bestaan 

I De Gaulle geeft zijn verzet op tegen 
de samenwerking Citroën-Flat op 
voorwaarde dat het Fiataandeel in 
de gefusioneerde maatschappij be
perkt blijft. 

Toen na de staatsgreep 1917 de paiiij 
van Lenin de maclit in handen had geno
men, werd beslist de geheime archieven 
van het tsaristische Rusland te publiceren. 
Dit was een gevolg van het wantrouwen 
tegen de geheime diplomatie; en het bin
nendringen, méér dan vroeger, van het 
propaganda-element in de internationale 
betrekkingen. Een tipisch voorbeeld van 
het samengaan van gevestigde diploma
tieke vormen en propagandistische agita
tie is de slotformule van de brief die 
Trotsky tot de ambassadeur van de Vere
nigde Staten in Rusland richtte : « Ik 
verzoek ii, mijnheer de ambassadeur, de 
verzekering te willen aanvaarden van de 
volledige hoogachting en de diepe vere
ring van de radenregering voor het volk 
van de Verenigde Staten, dat zoals de ove
rige volkeren die door die slachterij 
(« boucheiie » 1)gelijk er nog nooit een 
is geweest uitgeput zijn, niets anders kan 
dan hartstochtelijk de viede wensen ». De 
traditionele diplomatieke formule is hier 
al opgevuld met het dinamiet van de agi
tator. 

DIPLOMATIE 

OP DE 

MARKT 
Het element propaganda heeft in de di

plomatie nooit ontbroken : zelfs in de Bij
bel wordt al verhaald hoe de gezanten van 
de belegeraar de belegerden in hun eigen 
taal de vredesvoorwaarden komen toe
schreeuwen, om zo in de belegerde stad 
verdeeldheid te zaaien. Toen de staten 
groter werden maar de kiacht van de 
stemme- niet aangroeide, vei minderde heï 
belang van de propaganda in de inter
nationale betrekkingen. Maar helemaal 
verdween ze nooit : de diplomaten heb
ben steeds getracht invloed uit te oefenera 
en te misleiden. De tijd van de traditio
nele geheime diplomatie schijnt soms he« 
lemaal voorbij te zijn. Pers, radio en tele-
vizie wekken de indruk dat alle belang
rijke problemen op grote vergadei ingen 
worden besproken. Gebeurtenissen waar
over de verslaggevers zich dan in einde
loze gissingen te buiten gaan. De diplo
matie is slechts schijnbaar openbaai ge
worden. Echte diplomatie was steeds en 
blijft steeds geheim. Want zij kan niets 
anders zijn dan een eindeloos geduldig 
en voorzichtig tasten en zoeken naar de 
echte bedoelingen van de tegenstanders, 
naar hun echte macht, naar het zwaarte
punt van hun streven, naar het pimt dat 
zij nooit zullen laten vooibijgaan zonder 
beslist terug te slaan. 

Iets van dit alles wordt ook wel dui
delijk op de markt van de diplomatie, 
d.w.z. in allerlei openbare verklaringen en 
toespraken en in pcrskonferenties. Maar 
het was waarschijnlijk het louter vergeten 
van de naam « Korea » bij de opsomming 
van de vitale gebieden voor de Verenig
de Staten, dat oorzaak werd van de kore-
aanse oorlog 1 De Sovjetunie en Mao-Chi-
na meenden toen dat zij konden aanval
len zonder dat Amerika zou teiugslaan ! 
Het is om dergelijke vergissingen bij het 
beoordelen van de tegenstander te voorko
men dat « rode » en « gele » telefoons 
werden geïnstalleerd ; de reklamebena-
ming voor de markt van de diplomatie om 
te verbergen dat de geheime diplomatie 
terug haar noodzakelijkheid heeft bewe
zen. 

Dat de aanstaande amciikaaiise \eikie-
zingen de gehele diplomatieke markt en 
ook de geheime diplomatie in beweging 
zou brengen kon werkelijk iedereen al 
weken tevoren voorzien. Daardoor valt het 
belang van dergelijke onderhandelingen 
niet weg, maar het is de taak van elke 
joemalist te weten dat wat tot op de 
markt van de diplomatie doordringt, heel 
vaak niet het wezenlijke is. Het is even
zeer zijn laak te weten wat men niet kan 
weten — en daarvoor te waarschuwen. 

file:///eikie
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ARME FRANSE 
AMBTENAREN 

Toen De Gaulle zijn veto 
stelde tegen de fuzie van Fiat 
met Citroen, gebeurde dat juist 
op het ogenblik dat in de dien
sten van de Gemeenschappe
lijke Markt werd gewerkt aan 
de vergemakkelijking van eu
ropese fuzles. 

De franse vertegenwoordi
gers hadden in het debat het 
felst hierop aangedrongen, na
tuurlijk in opdracht. De sukke
laars stonden voor schut toen 
de beslissing van De Gaulle be
kend werd .. Het is een echte 
hondenstiel als Fransman in 
europese lichamen te moeten 
werken! 

DE VIER 
PREZIDENTSKANDIDATEN 

Het amerikaanse studenten
blad « Poster» vatte de keuze 
die de Amerikanen hebben 
voor een nieuwe prezident zeer 
kort samen in : «the good, the 
bad, the ugly ant the nightma
re». 

De goede was Mc Carthy, de 
slechte is Nixon, de lelijkste is 
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« Deze sovjettank is indrukwekkend maar niet zo gevaarlijk 
maneuvreert, » Zo luidt het officieel onderschrift van deze 

invazie in Tsjecho-Slovakij 

want hij maakt slechts rook als hij 
persfoto. Maar sindsdien kwam de 

RUSSELL 
Er zijn niet zo veel namen die zo bekend 

zijn als die van Bertrand Russell, want zijn 
naam wordt als een vlag gebiuikt btj veel 
beltigingen en protesten die dan meestal 
anti-ametikaans en anti-westers zijn. Maar 
veel meer dan dat hi] een « geleerde >, een 
€ filozoof » is welen de meesten wel niet. 
De faam van Bertrand, Arthur, William, 
derde graaf Russell is in een piofane we
reld de tipische tegenhanger van wat een 
< heilige > is in een religieuze wereld, 
Naam en faam zijn voldoende om glans te 
geven aan alles wat de man zegt en doet, 
aan alles waar hij voor is, en om afschu
welijk te maken al wat hij afkeurt. 

Bertrand Russell werd geboren op 18 
mei 1872 en is dus nu al een even ernstige 
kandidaat-honderdjarige als Camille Huys-
mans dat was. Over zijn jonge jaren heeft 
hij veel later uitvoerig geschreven en met 
een « openhartigheid > die zelden, om niél 
te zeggen ncfoit voorkomt. Het is zeer moei
lijk om uit te maken wat jeugdherinnerin
gen van oudere mensen waard zijn, maar 
zoveel is wel zeker dat de jonge Bertrand 
al de meeste karaktertrekken vertoonde die 
zijn latere leven hebben getekend. 

Als zoon uit een belangrijke aristokiati-
sche familie heeft hij nooit andere moei
lijkheden in zijn loopbaan gekend dan die 
moeilijkheden die hij zelf heeft gewild en 
gezocht. Zo begon hij als attaché bij de 
engelse ambassade te Parijs. Een uiteiaard 
uitzonderlijk en gunstig begin, zelfs voor 
engelse aristokraat. Er waren toen immers 
nog geen tientallen onafhankelijke staten 
waarbij een ambassade moest onderhouden 
worden, en Parijs was toen zoals nu een 
belangrijke ambassade in de britse diplo
matieke loopbaan. Maar m 1908 at werd 
Bertrand Russell lid (fellow) van de Royal 
Society, van het Trinity College van Cam
bridge en ook pi\}fessor. Tussen 1910 en 
1913 verschenen de drie banden van rijn 
belangrijkste werk dat de latijnse titel 
« Principia Mathematica » draagt. Dit werk 
schreef hij in samenwerking met een an
dere engelse geleerde A.N. Whitehead. Het 
is het eerste van een lange reeks publika-
ties die in een bepaalde periode van zijn 
leven met het tempo van één boek per 
jaar verschenen. Zijn wetenschappelijk - fi-
lozofisch werk kan hier niet besproken 
worden, al zijn bepaalde opvattingen, voor
namelijk op het gebied van de etiek heel 
zeker belangrijk. Russell is een scherpe 
geest, een man die heel wat inlellektueel 
werk heefi verzet; maar die toch ook niet 

zonder heel wat eenzijdigheden is. Wie de 
geschiedenis van de ftlozofie in het westen 
30U studeren alleen aan de hand van zijn 
boek « A History of Western Philosophy > 
aat m 1945 vei scheen, zou het slachtoffer 
worden van eenzijdigheid en onvolledig
heid. Ten minste dat! 

Beitrand Russell die de filozofie vooral 
als een akliviteit, en niet als een leer be
schouwt, is echter ook zijn gehele leven 
politiek aktief geweest. Tijdens de eerste 
wereldc^rlog werd hij verdacht van spio
nage en van het propageren en bevorderen 
van dienstweigering. Dit kostte hem in het 
toch weinig totalitaire Engeland zes maand 
gevangenisstiaf. Hij verloor bovendien zijn 
plaats als professor en werd in Londen ge-
interneerd. 

In 1920 teeds trok hij naar het nog niet 
helemaal gestabilizeerde Sovjetrusland, 
waar hij Lenin persoonlijk ontmoette. Tbf 
1938 trekt hij dan als een soort wandelende 
filozoof de wereld rond. Iets wat zijn per
soonlijk fortuin hem mogelijk maakt, want 
zijn linkse simpatieën brengen er hem niet 
toe zijn fortuin af te staan, en zijn skepti-
sche filozofie verleidt hem niet tot een te-
ruggeti\)kken leven. Dit in tegenstelling met 
de minder bekende maar heel wat belang
rijkere Wittgenstein die afstand deed van 
zijn fortuin en een tijdlang als dorpsonder
wijzer en als tuinier in een klooster leef
de! Tussen 1938 en 1944 geeft hij les in 
de Verenigde Staten, o.a. aan de Harvard-
universieit. Hij verliest zijn plaats omdat 
zijn opvattingen en verklaringen de be
schuldiging van « immoialiteit » tegen hem 
als het ware uitlokken. Als hij in 1944 te
rugkeert in Engeland wordt hij, volgens 
zijn geboorterecht, een aktief lid van het 
Hogerhuis. In 1950 krijgt hij dan de No
belprijs voor letterkunde. 

Sinds een tiental jaren, d.w.z. vanaf zijn 
86 jaar, woidt hij dan het uithangbord 
van alles wat anti-westers is, maar waar
schijnlijk is zijn omgeving daar in ruime 
mate verantwoordelijk voor, want als de 
feiten al te duidelijk zijn protesteert Rus
sell ook tegen kommunistische misdaden. 

Als politiek geëngageerde evenzeer als in 
zijn filozpfiale stellingen is Russell niet 
vrij van grove eenzijdigheden. Hij is wel 
een « geleerde » maar een werkelijk tiwijs» 
man is hij wel niet geworden. Alles wijsl 
er echter op dat hij een eerlijk man is — 
die wel eens bedrogen wordt of verblind 
is. Wat met elke mens gebeuren kan, 

N. 

Humphrey, en de nachtmerrie 
is krachtpatser Wallace. Spij
tig is alleen dat «de goede» 
zelfs niet vertrokken is in de 
wedren naar het Witte Huis. 

CENSUUR 

In de één-partij-demokratie 
die Mexiko is, bestaat er offi
cieel geen enkele vorm van 
perscensuur. Er bestaat echter 
wel iets anders : een officieel 
instituut dat beschikt over de 
toekenning van papier. Alle 
bladen en tijdschriften zijn 
voor hun verspreiding afhanke
lijk van dit instituut. Wie zich 
te veel vrijheden veroorlooft 
tegenover de regering en de 
partij, de Partido Revolutiona-
rie Institucional, krijgt geen pa
pier meer, of toch maar heel 
weinig. Heel waarschijnlijk is 
een vermindering al een vol
doende waarschuwing Komt 
er geen papier meer, dan is 

vanzelfsprekend elke censuur 
overbodig. Een elegante oplos
sing zouden we dit niet willen 
noemen, maar het is wel eea 
handige oplossing. 

VERANDERD ? 

Jacqueline Bouvier-Onassis 
veroordelen of verdedigen zul
len we maar aan de gespeciali-
zeerde pers overlaten. Maar het 
doet toch wel koddig aan nu te 
lezen dat de oorsprong van het 
fortuin van Onassis en de ma
nier waarop hij dit nog voort
durend vergroot toch wel erg 
minderwaardig is. Onassis ge
draagt zich inderdaad als een 
gewetenloze geldhaai, die voor 
niets terugschrikt.' Het reus
achtige fortuin van de Kenne
dy's is echter al evenmin ont
staan door het eenvoudig en 
eerlijk dag- en nachtwerk van 
Joe Kennedy. Aan de bazis ligt 
een grote whiskysmokkel en 
een bedrijvigheid in de filmin
dustrie, die ook voor niets 
terugschrok. De manier waarop 
hij de grote depressie van 1929 
te boven kwam is nog steeds 
duister. En om zijn zoon John 
prezident te maken kende de 
oude Joe ook maar drie midde
len : ten eerste : geld; ten twee
de : geld; ten derde : geld. 

ARMOEDEGRENS 

Volgens de officiële statistie« 
ken leven in de Verenigde Sta
ten 30 miljoen mensen (zwar
ten, blanken. Indianen en brui
nen) beneden de «armoede
grens». Die grens is vanzelf
sprekend berekend op het ge
middelde inkomen : 8.000 dol
lar per jaar. Dat is 2.000 dollar 
meer dan het gemiddelde inko
men in Zweden, het eerstvol
gende land in de rij van de 
grote inkomens. In gebieden 
waar acht op tien families tot 
de armoede-groep behoren, be
schikken 37 % van de gezinnen 
over een eigen wasmachine, 
48 % over een eigen wagen en 
52 % over een eigen televizie-
toestel. En toch bestaat die 
armoede-grens werkelijk : ar
moede is niet alleen iets stof
felijk, maar ook iets psicholo-
gisch. 

Na een treffen tussen kommandotroepen van de patestijnse 
verzetsbeweging Al Fatah en Israëlische troepen : een aan de 
ogen gewonde patestijnse verzetsstrijder krijgt na zijn gevan

geneming te drinken. 
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Meer en meer wordt er de jongste tijd gesproken over de verdrukte 

minderheden in Eui\)pa : over Basken, Bretoenen, Elzassers, Zuid-

Tirolers, Frans-Vlamingen. Men vergeet echter wel eens — en van 

bepaalde zijde is die vergetelheid dan bewust — dat er elders in 

Europa volkeren leven die hun vrijheid verloren door de schuld 

van het Westen, dat hen als oorlogsbuit aan de Sovjets overliet. Wij 

denken hier in de eerste plaats aan de volkeren der baltische lan

den : de Esten, Letten en Litouwers. 

Nog zopas kwamen de Letten in het nieuws, toen een internationaal 

kongres der lettische jeugd te Berlijn verboden wei-d en te Hanrvo-

ver moest doorgaan : uit schrik om de Sovjets te mishagen — of om 

het Westen zijn medeplichtigheid in deze zaak niet in herinnering 

te brengen f 

Men heeft de jongste tijd veel gesproken over vrijheid, in verband 

met Tsjechen en Slovakken. Zij hebben nog een eigen staat, zij het 

»ok onder diktatuur der kommunistische partij, zij het c/ok — zoals 

nu — met een russische bezetting. 

De Esten, Letten en Litouwers beschikken niet eens over een eigen 

staat in het Oostelijk blok : zij zijn nog veel minder vrij als volk dan 

de kommunistische satelUetlanden.ln 1945 werden zij doodeenvoudig 

bij de Sovjetunie ingelijfd als Sovjetrepublieken. 

De Sovjetunie is weliswaar een federale republiek, maar de centra-

lizetende machten erin zijn zeer grcKit en zeer sterk. Zowel het groot-

russisch imperialisme als de kommunistische partij streven naai een 

russifikatie die meestal sluw, maar soms ook brutaal wordt doorge-

voerd : denken wij slechts aan de Oekraïne, waar Sjelest op zijn sta

linistisch is te werk gegaan. Tegen deze verdrukking staan twee 

krachten die sterker zullen blijken dan elke nog zo terroristische 

ideologie. In de eerste plaats is er de kracht van het menselijke vrije 

denken — dat vooral bij de jongeren uitmondt in een steeds sterker-

^opklinkende eis naar individuele vrijheid. 

In de tweede plaats is er een nationalisme dat vandaag noch morgen 

weg te cijferen valt, omdat het voortspruit uit een niet-weg-te-cijfe-

ren menselijke eigenschap ; het behoren tot een natuurlijke gemeen^ 

schap. 

DE WEG NAAR DE VRIJHEID 

DE BALTI 
VOLK EN TAAL 

De Oostzeelanden, de baltische landen, 
ot nog de « Baltikum » vertonen ondanks 
deze gemeenschappelijke noemer naar taal 
en bevolking een grote verscheidenheid. 
Ook de historische ontwikkeling is verschil
lend verlopen voor de verschillende gebie
den. 

Daarom moeten wij in ons overzicht een 
indeling maken. Wat betreft de afstamming 
en de taal kunnen Litouwen en Letland in 
één groep bijeengebracht worden. Taalkun
dig behoren beiden tot de baltische tak der 
indogermaanse talen, samen met het (uit
gestorven) oudpruisisch. Deze tak vormt 
samen met de slavisdie talen de Balto-Sla-
vische groep. Het Litouws is een zeer « ou
de » taal : het heeft nog een zeer ingewik
kelde verbuiging en het heeft — evenals 
het Sloveens — ook een tweevoud of dua
lis. Juist omwille van zijn archaïsch karak
ter is het Litouws voor de vergelijkende 
taaistudie van groot belang. Verwantschap 
met Oudgrieks, Latijn en Sanskrit blijkt 
bij vergelijking van baziswoorden (zo bv. 
vyras, Latijn vir : man — avis. Lat. ovis, 
schaap). Het Lettisch is van dezelfde stam 
en oorsprong. Het is echter minder konser-
vatief gebleven, heeft het vrije aksent van 
het Litouws vervangen door een klemtoon 
op de beginlettergreep en heeft ook, ten 
opzichte van het Litouws, een klankver
schuiving doorgemaakt. Om de oudere 
vorm van een lettisch woord te vinden is 
het dikwijls voldoende hetzelfde woord in 
het Litouws over te zetten. 

Tussen beide baltische talen stond het 
Koerisch, dat als het ware een overgangs
vorm was tussen Litouws en Lettisch. De 
Koeren, woonachtig in het westelijk deel 
van Koerland, werden echter gelettoni-
zeerd. 

De oostbalfische volkstammen die de li-
touwse en lettische volksgroepen zouden 
vormen drongen vanuit het Zuiden op naar 
het Noorden, naar Livland toe, waar zij 
zich vanaf de 9de eeuw vestigden. De taal
kundige scheiding tussen Letten en Litou

wen voltrok zich rond 800, evenals de sa
menvoeging van verschillende lettische 
stammen. Toch waren deze stammen op hei 
einde der 12de eeuw nog gescheiden van 
de zee door het woongebied der Liven, 
een westfinse stam, die zich gevestigd had 
in het gebied rond Riga. 

Totaal verschillend naar afstamming en 
taal van de oostbaltische Letten en Litou
wers zijn de Esten. Evenals de praktisch 
uitgestorven westfinse stam der Liven be» 
horen de Esten tot de firis-oegrische taai
en volkSigroep, en zijn dus nauw met de 
Finnen verwant, evenals de Karelïers. De 
taal is, evenmin als het Fins, Tndogennaans, 
De mongools-finse stammen kwamen met 
de Oost-Germanen al zeer vroeg in kontakt; 
langs die weg leerden zij het ijzer kennen 
en kwamen er ook romeinse voorwerpen in 
hun bezit. In de .vroege middeleeuwen wa
ren de Esten bekend als gevaarlijke zeero
vers. Door de sterke beïnvloeding enerzijds 
door germaanse elementen — Baltenduit-
sers, Denen, Zweden — en anderzijds door 
Balten en Slaven — Russen, Litouwers, 
Letten, Polen — is het estische tipe veel 
meer « westers » dan bijvoorbeeld het ver
wante finse. Dit is vooral bij de estische 
meisjes en vrouwen te merken. 

Benevens de drie hoofdvolkeren : Esten, 
Letten en Litouwers wonen in de baltische 
staten nog kleine minderheden : in Litou
wen een kleine minderheid van ca. 3 t. h., 
in Estland 8 t. h. Russen (voor de oorlogi)]. 
De duitse minderheden, die voor de oorlog 
een belangrijke rol speelden in Estland en 
Letland, zijn er praktisch verdwenen. In 
Letland woonde er kort voor de oorlog nog 
een zeer kleine groep Liven die nog niet 
gelettonizeerd waren. Het zuid-oostelijke 
Latgalen, dat tengevolge van poolse invloed 
een katolieke enklave was in het protestant
se Letland, bezat hoewel etnisch tot het lei. 
tische volk behorend, een aparte situatie : 
het latgalse dialekt onderscheidde zich zo» 
danig van het hoogletïisch dat het onder
wijs in Latgalen zelfs in dat dialekt gege
ven werd. 
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Naar oppervlakte zijn de baltische lan
den ongeveer eens zo groot als de Lage 
Landen. Het grootste der drie, Letland, 
heeft een oppervlakte van ca. 64.000 kni2 
(België : 30.500). De bevolkingdichtheid is 
daarentegen veel geiinger : anderhalfmil-
joen Esten, bijna 2 1/2 miljoen Letten en 
bijna 3 miljoen Litouwers. Vergeten wij 
echter niet dat tengevolge van oorlog, uit
wijking en deportatie (Letland had in 
1914 2,7 miljoen inwoners en in 1919 am
per anderhalfmiljoen) de bevolking fel uit
gedund was. Naar de V.S. waren alleen al 
één miljoen Litouwers uitgeweken ! 

Bekijkt men de kaart van Noord-Oost-
Europa, dan kan men, met enige goede wil, 
een politieke en zelfs geografische analogie 
ontdekken tussen de Lage Landen en de bal
tische staten. Geogprafisch eerst : alle drie 
deze landen zijn aan de zee gelegen, heb
ben naast een vlakke kust (behalve de 
« Glint », de noordelijke rotskust van Est
land) een zacht-stijgend binnenland, met 
heuvellandschappen : het hoogste punt van 
Letland bijvoorbeeld is 314 m. Politieke ana
logie ook; gelegen aan de zee, met grote en 
middelgrote staten in het Westen en Zui
den, voor de enen als het ware de weg ver
sperrend naar strategische havens voor de 
anderen opmarsgebied en verdedigingsgor
del. 

Deze pozitie van slecht verdedigbaar vlak 
©f heuvelland, twistappel bij de expansie
drang der groten, heeft ook de geschiedenis 
der baltische landen getekend, minder bij 
Litouwen, meer bij Letland en Estland. 

Wanneer wij dus hierboven de scheiding 
trokken naar taal en afstamming tussen 
enerzijds de oostbaltische Letten en Litou
wers, anderzijds de westfinse Esten, dan is 
de historische ontwikkeling wel anders ver
lopen. Daar is het duidelijk onderscheid 
tus6en een historisch sterk door Polen beïn
vloeden met Polen verbonden Litouwen (in-

taal en niet maritiem georiënteerd geweesï. 
Reeds zeer vroeg verenigtien de stammen 
zich onder grootvorst Mindaugas tegen het 
opdringen der Duitse Orde. In het begin 
der veertiende eeuw breidde Gedeunias Li
touwen uit over de russische staatjes Minsk, 
Pinsk en Witebsk : Wilna werd hoofdstad. 
Einde dei 14de eeuw werd Podolie en een 
groot deel van Wit-Rusland onderworpen 
door Vytantas de Grote en in samenwer
king met de Polen \ersloeg men de Duitse 
Orde bij Tannenberg. 

De lelaties met Polen werden nog \er-
sterkt door de Unie van Horodlo. Na Vy
tantas wasj het echter gedaan met de zelf
standigheid . de koning \an Polen werd 
grootvoist van Litouwen. Administratief 
bleef er scheiding en een verpoolsing kon 
vermeden worden. De litouwse taal leefde 
voort. In de 18de eeuw ontstond een eigen 
literatuur waarbij de oude volkspoëzie de 
« dainos » of dichters inspireerde. Mannen 
als Goethe, Schiller, von Chamisso, Chopin, 
erkenden de hoge poëtische waarde dezer 
liederen : Herdert nam er verscheidene op 
in zijn « Stimmen der Volker ». In de kul-
turele heropleving was Wilna met 7ijn uni
versiteit wel het geestelijk centrum. Toen 
Polen in de 18de eeuw verdeeld werd on 
der Pruisen en Rusland, onderging ook Li
touwen dit lot : het grootste deel kwam bij 
Rusland. Na de poolse opstanden in 1834 
en 1863 werd de russifikatie ingezet : er 
kwam verbod tot publikatie in het Litouws, 
de univeisiteit van Wilna werd opgeheven, 
de litouwse scholen werden door russische 
vervangen. Toch werd in 't geheim litouws 
onderwijs gegeven en werden uit Amerika 
boeken in het Litouws ingevoerd. In 1905 
werd het drukverbod opgeheven. Verschil
lende kranten en tijdschriften verschenen 
nu, een vereniging tot bevordering van het 
onderwijs en een voor het toneel werden 
opgericht, en Litouwen kreeg enige zelf

den als Riga, Reval en Dorpat groeide de 
marcht der standen en der burgeirij. Aan 
het bestaan dezer onafhankelijke livlandse 
staten zou een einde komen door de refor
matie, die zich vanuit Riga zou uitbreiden 
over het hele noorden van de baltische lan
den. De reformatie betekende het einde van 
de eerste periode en van Lijflaiid. Het 
«Livlandische Totengesang » van 1584 was 
het klaaglied om het einde van de oude 
tijd. Eer er een werkelijk « nieuwe » ti]d 
kon beginnen, zou het echter nog lang du
ren. Heel de politieke en ekonoraische 
macht lag immers in handen der Balten-
duitsers en de inlandse, hoofdzakelijk lan
delijke, bevolking leefde praktisch in lijf
eigenschap. In 1560 waren de Esten nog in 
opstand gekomen tegen de baltische rid
ders. 

De tweede periode, na 1580, begon met 
een bezetting van het uiteengevallen Lijf-
land door Polen en Zweden. Deze laatsten 
deden veel op het gebied van retht, op
voeding, keikelijke orde en administratie. 
Het zuidelijke deel werd een zelfstandig 
hertogdom Koerland. Hertog Jakob zorgde 
voor uitbreiding van handel, industrie en 
scheep^'aart Zowel het nooidehjke deel 
onder Zweden als het heitogdom Koeiland 
gingen einde der zeventiende eeuw over in 
russisch bezit. Na Karel XII en diens terug
tocht uit Rusland (Poltava !) werden Nar
va en Dorpat ingenomen en geplunderd 
door de Russen. Ook Koerland weid bezet 
en kwam na een lange twist tenslotte even
eens onder russische heerschappij. 

Een derde periode begint dan die van 
de « Oostzeeprovincies > van het tsaristi
sche rijk, waarbij baltische adel en tsaris
tisch gezag nu eens verenigd waren om het 
gezag te handhaven over de inlandse be
volking, dan weer tegenover elkaar ston
den, vooral na de pogingen tot russifika
tie. In de 19de eeuw ontwaakte, zoals over-

ISCHE LANDEN 

al elders in Europa, het nationalisme der 
onderdrukte volkeien. Reeds in hei bogia 
der 19de eeuw had Kreui/wald hei epos 
Kalevipeg samengesteld uit een groot aan
tal estisdie volksverhalen. De esitsche 
schrijftaal en d,e studie van deze taal had 
reeds in de I7de eeuw een « moderne > 
ontwikkeling gekregen en niettegenstaande 
het gebrek aan ondeiwijs in de volkstaal 
gloeide de belangstelling, vooral dank /ij 
de buitenlandse huisleraars en predikei» 
op de kastelen De russifikatie, door Niko-
laas I dooigevoerd, versterkte nog het na
tionaal bewustzijn Een revolutionaire be
weging van 1905, die zich vanuit Reval 
over heel het platteland uitbreidde kon 
pas in 1906 ingedijkt worden. De Esten 
vonden voor hun nationale beweging een 
voorbeeld en een raoiele steun bij de ver-
wante Finnen 

Wat de Letten betieft, ook bij hen ken
de het nationalisme — onder invloed van 
Duitsland en van Heider — die geruime 
tijd in Riga verbleef — een steeds toene
mende ontwikkeling Ook hier, zoals over
al elders, waien taal en eigen kultuui het 
zichtbaarste en reëelste bindteken en sim-
bool. Schiijvei-s als Kionvalds en Blauma-
nis en het pas gestichte lettische teatei sti
muleerden het nationaal gevoel. Bij het uit
breken van de oorlog werd Letland slag
veld. De Russen trokken terug, maai na
men alle machines der letlandse fabrieken, 
in totaal 30.000 wagons, voor een waarde 
van een half miljard goudroebel, mee naar 
Rusland. In 1917 werd een nationale letti
sche raad gevormd. De Duitsers die m be
zit waren van Riga en Koerland wilden er 
echter een duits vorstendom oprichten : 
door de vrede van Brest-Litowsk werd 
Duitsland de vrije hand gelaten in de bal
tische landen. Na de meenstortmg van 
Duitsland riep de nationale raad in Valka 
de onafhankelijkheid van Letland uit In 
Estland grepen in 1917 verkiezingen voor 
de landdag plaats. Na de revolutie in Rus. 
land vielen bolsjewistische troepen het land 
binnen om een geplande duitse opmars te
gen te gaan. In februari 1918 gingen de 
duitse troepen dan tot het tegenoffensief 
over : de dag tevoren hadden de Esten de 
republiek uitgeroepen, die door de Entente 
erkend werd. Na de ineenstorting van 
Duitsland en de terugtrekking der duitse 
troepen kon de nieuwe staat — evenals 
Letland — zijn amper twintig jaar duren
de onafhankelijkheidsperiode ingaan... 

vloed en verbondenheid die zich ook dui
delijk uiten in het feit dat 80 t. h. der Li
touwers, evenals de Polen, katoliek zijn) en 
de zeer woelige, geschiedenis van Letland 
en Estland, die beurtelings door Duitsers, 
Zweden, Polen, Russen, Denen werden be
zet, veroverd, gekolonizeerd, bevrijd... Ten
gevolge van de — tot na de eerste wereld
oorlog — zeer sterke invloed van de Bal-
ïenduitsers, die doorheen heel de geschie
denis in deze landen de heersende klasse 
geweest zijn, alsmede die der Zweden, werd 
ook de scheiding met Litouwen en met Rus
land op het religieuse vlak doorgetrokken : 
zowel Letland als Estland zijn grotendeels 
evangelisch-protestants. 

Wij menen daarom, dat een geschied
kundig overzicht in het kort tot deze twee 
kernen dient herleid te worden : de litouw
se en de baltische (waarmee dan bedoeld 
wordt de geschiedenis van Livland, Est
land en Koerland, voorlopers der twee sta
ten Estland en Letland). 

GESCHIEDENIS VAN LITOUWEN 
Er zijn ongeveer tweeëneenhalf miljoen 

Litouwers — buiten het miljoen dat naar 
de Verenigde Staten uitweek, en dat bij de 
bevrijding en oprichting in 1918 van de 
Lietuvis Respublika, de Litouwse republiek 
een belangrijk aandeel zou hebben. De ge
schiedenis der Litouwers is gekenmerkt 
door een eigenaardige grondtrek, die a.h.w. 
aan een karaktertrek van dit volk beant
woordt. Niettegenstaande zijn grens met de 
zee, heeft het zich steeds van die zeer afge
keerd, heeft zich als het ware teruggetrok
ken naar het binnenland, en is kontinen-

standigheid. Van deze « dooi » maakten 
de Litouwers gebruik om hun eisen tot er
kenning van hun taal en tot autonomie 
naar voren te brengen. De Russen reageer
den daarop heftig. Bij het uitbreken van 
de eerste wereldoorlog werd Litouwen al 
gauw strijdtoneel. Vanaf 1916 werd het be
zet door de Duitsers. Er ontstonden hulp-
komitees in de neutrale landen, opgericht 
door gevluchte Litouwers. Een litouws kon-
gres te Bern in 1916 verwierp een federa
tie met Polen en het kongres te Wilna in 
1917 proklameerde de litouwse zelfstandig
heid. Een Nationale Raad riep op 16 fe
bruari 1918 de zelfstandigheid uit, die doOT 
Duitsland eikend werd 

ESTLAND EN LETLAND 
De geschiedenis van wat men in engere 

zin de « baltische landen » noemt, nl. Let
land en Estland, verliep geheel anders dan 
die van Litouwen. Wij kunnen deze ge
schiedenis in een drietal grote periodes in
delen. De eerste periode (begin der der
tiende eeuw tot ca. 1560) kan als die der 
duitse vestiging en die van de Orde-staat 
bestempel worden. In 1217 versloeg Walde-
mar II van Denemarken de Esten en 
stichtte de burcht Reval. De Zwaardbroe
ders eerst, daarna de Duitse Orde, vestigden 
zich in Lijfland, nadat Albert van Bremen 
de streek gekerstend had. In 1274 kreeg de 
Orde van Rudolf van Habsburg leengezag. 
In het noorden ontwikkelden Reval en 
Narva — na 1346 aan de Orde overgedra
gen door Denemarken — zich tot handels
steden. Riga, dat onafhankelijk rijksgebied 
was, werd een belangrijke haven. In ste-

BIJ DE FOTO 
Estisch meisje in schilderachtige volksitlederdracht 
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WIJLEN MEVROUW KENNEDY 
Ex-weduwe John Kennedy is als 

bruid van Onassis even interessant 
voor de sensatie- en konciergepers als 
toen ze nog het simbool was van de 
c weduwe die met waardigheid haar 
droevig lot torste ». Onder voorwend
sel van afkeuring roert deze pers met 
een bijna dierlijke wellust in de kwa
lijk riekende pot, die het internationaal 
society-leven altijd geweest is en wel 
altijd zal zijn. Over het algemeen is 
de wereld over deze stap van Jacque
line Bouvier ontgoocheld: graag had 
men haar op het voetstuk, waarop men 
haar zelf had geplaatst, willen zien blij
ven staan. In het beste geval zou men 
haar een ander huwelijk gemakkelijker 
vergeven hebben. Maar dat het nu uit
gerekend Onassis moet zijn, een man 
van goud, doch niet van een gouden 
hart, dat neen! 

Het is natuurlijk moeilijk zoniet on
mogelijk achter de vloed van beelden 
en woorden, waarmee men vandaag de 
dag een imago in het leven roept, de 
echte mens te ontdekken. Licht vervalt 
men van de ene overdrijving in de an
dere, van de verafgoding in de vergui
zing. Het beeld dat men van de groten 
der aarde verkrijgt is niet echt, maar 
het is er ook niet helemaal naast. De 
huidige mevrouw Onassis blijkt aldus 
altijd meer een soort vedette geweest 
te zijn dan een « eerste dame van Ame
rika », een vedette in het kader van de 
Kennedykultus. Dat schrijft men altans 
nu, hoewel de zelfde pennen destijds 
mevrouw Kennedy beschreven als de 
«moeder van een modern amerikaans 
gezin». Hét gezin nota bene. Met een 
zelfde lichtvaardigheid stellen trouwens 
deze pennen Kennedy voor als de 
grootste prezident, die de Verenigde 
Saten ooit hebben gehad. Misschien 
moet deze schromelijke overdrijving 
dan weer dienen om de «misstap» van 
zijn hertrouwde weduwe des te groter 
te maken... 

In feite is Jacqueline Bouvier niet 
veranderd van wereld, de wereld van 
het klatergoud en de schijn. De huidige 
olimpus, die door de macht der nieuws
media monsterachtiger vormen dan ooit 
heeft aangenomen, fabriceert aan de 
lopende band uitzonderlijke wezens, die 
bij nader toekijken niet zo uitzonder
lijk blijken te zijn. Eens dat men in 
deze «olimpus» is terecht gekomen 
blijkt men er nog moeilijk weer uit te 
kunnen geraken. Niet iedereen is een 
Grace Kelly, die als filmaktrice naam 
maakte en als prinses van Monako op 
de achtergrond is geraakt, zonder dat 
haar dat veel blijkt te deren. Daarmee 
is niet gezegd, dat prinses Grace nu ook 
al een uitzonderlijk wezen is. Doch het 
verschil met een Jacqueline Onassis is 
frappant. Een der kenmerken van de 
gewezen prezidentsweduwe blijkt toch 
de grote behoefte te zijn, in de schijn
werpers te staan, of dat nu in vreugde 
of verdriet is (welke gevoelens daarom 
niet altijd hoeven geveinsd te zijn, men 
versta ons niet verkeerd). De vrouw, 
die voor het huwelijk van het jaar 
zorgde — en er samen met haar nieuwe 
echtgenoot, nochtans ook iemand die 
bijna voortdurend de schijnwerpers 
naar zich toe lokt, in slaagde het voor
nemen tot hertrouwen tot bijna op het 
laatste nippertje voor de «alwetende» 
wereldpers verborgen te houden — 
blijkt bij voorbeeld weinig te hebben 
gedaan op sociaal vlak. Plots komt men 
nu tot deze vaststelling, had men ze 

vroeger gemaakt, men zou afkeurend 
van « heiligschennis » gesproken hebben. 
Ook haar tweede echtgenoot munt in 
sociale belangstelling niet ui t : wie ver
nomen heeft in welke ellendige omstan
digheden de schaarse bevolking van zijn 
droomeiland Skorpios leeft, kan het be-
.sluit voor zich zelf maken. 

De «sterke» mevrouw Kennedy is 
gebleken een even gewone vrouw te 
zijn als zovele anderen en veel zwakker 
dan zovele anderen. De moraal van deze 
story zou moeten zijn, dat ook de we
reld, die zelf idolen schept, vandaag in 
haar hemd staat. Het is trouwens niet 

uitgesloten dat dit nieuwe huwelijk een 
goed huwelijk wordt, niemand kan 
daarin voorspellingen maken. Dat men 
echter ophoude met een beate verering 
van het goud, waarmee stervelingen 
zich kronen en zich daardoor verheven 
achten boven de anderen, ook wanneer 
er heel veel redenen zijn, om deze ge-
kroonden veel zwakker dan ogenschijn
lijk zwakkeren te beschouwen. Maar 
dat zal wel een vrome wens zijn, zoals 
he' vermoedelijk een even vrome wens 
zal blijven, het Onassis-paar nu aan het 
werk te zien gaan voor het welzijn van 
hun medemensen. 

De nieuwe koningin van de flamenco is de 22-jarige Solera de Jeres. Als zodanig 
wordt ze beschouwd als de beroemde sevillaanse flamenco-danseres Carmen 
Amaya, die tientallen jaren toonaangevend was in het meest beroemde genre van 

de Spaanse danskunst. 

GEKLEED 
Vroeger kon men in wandel- of sport-

kledij onmogelijk een avondje uit. De 
sportpakken waren grof vervaardigd, 
zonder de minste fantazie en kleur 
Vandaag is dat anders, heel wat lichte 
kledingsstukken voor sport en vakantie 
zijn zo smaakvol ontworpen en uitge
werkt dat men er zelfs, mits een kleine 
aanpassing door bij vb. bijvoegen van 
een stukje «stadskledij» gemakkelijk 
naar kantoor en atelier kan. Komt er 
van buiten sleet op, geen nood : keer 
het ding om, naai er wat knopen aan 
en je bent weer in het fonkelnieuw, 

KLEUREN 
Met de rage voor de tiener en twen

mode gebeurde het niet zelden dat 
oudere dames gingen winkelen aca eea 

kleedje te kopen en slecht geluimd 
thuis kwamen, omdat z. niets passends 
vonden. Al die schreeuwerige kleuren, 
brr. Gemakkelijk te dragen kleedjes 
voor de « molliger » dame zoekt u nu bij 
voorkeur in volgende kleurenkombina-
ties (maar u moet zelf best weten wat 
bij uw figuur en uw haarkleur past) : 
mostaardgeel met bruin, blauw en 
groen staan chic, blauw met zwart of 
chokoladekleuren met zwart blijken 
zelfs verbluffend elegant te zijn. Eens 
proberen.,. 

PARFUM EH KUNST 
Een wereldbekende p a r f u m z a a k 

heeft een rondreizende tentoonstelling 
op touw gezet van twaalf schilderijen, 
verwezenlijkt door Peter Blake, Dali, 
Annigoni, Ruskin Spear en andere be-

Balzac schiijft ergens in zijn < Fi-
zMogie van het huwelijk » het vol
gende over migraine : « Een aandoe
ning, met een oneindig aantal toepas-
gelijkheden voor vrouwen, is migrai
ne. Deze iuekte* is de meest gemakke
lijke om voor te uenden, verplicht 
slechts lot het zeggen < Ik heb mi-
gtaine ». Niemand zal verder nog 
vragen stellen. Z^e is de koningin der 
ziekten, het bevalligste en ook het 
meest doelti effende wapen van de 
vrouw tegenover haar echtgen<A}t ». 
Een bekend vooi beeld van dit laatste 
moet de schrijver van « La comêdie 
humaine > stellig bekend geweest 
zijn : toen Lodewijk XV met mada
me de Pompadour voor 's anderen
daags een afspraak wilde maken ant
woordde de schone : < Morgen sire * 
Onmogelijk, morgen zal ik migraine 
liebben *. • 

Het is kurieus vast te stellen dat 
wanneer mannen aan migraine lijden 
het dan een ernstige aanck>ening 
woidt. Alfied de Vigny beschreef mi
graine in zijn « Stello » — die onge
veer rond het zelfde tijdstip als de 
Balzac's < Fiziologie van het Huwe
lijk t> verscheen — als < een aanval 
van duivels die mijn schedel belege
ren en er over marseren zoals Hanni
bal over de Alpen ». Dichter bij ons 
schrijft Jules Renard in zijn dagboek 

MIGRAINE 
op 19 juli 1907 : « Migraine : dat 
moet ongeveer zijn wat Kristus zijn 
doornenkroon noemt ». 

Andere schrijvers beschouwen mi
graine niet als een kwelling, misschien 
Kimdat ze daarmee ofwel de vrouwen 
pogen een hak te zetten ofwel zelf 
een te sterk vrouwelijk gevoel in zich 
dragen. Ofwel nog omdat ze een te 
sterke verbeelding hebben. Zo vond 
Edmond de Concourt, naar wie de 
beroemde franse literaire prijs werd 
genoemd dat migraine hem geen ge
voel van lusteloosheid toebracht doch 
« dat de alledaagse geluiden die van 
buiten tot mijn kamer doordringen 
een poëtische klank verkrijgen : het 
water dat de koetsiers op het binnen
plein over hun koetsen gieten is voor 
mij precies als het ruisen van de fris
se fonteinen van het Alhambra >. 

Vele werkende vrouwen hebben 
nooit last van migraine, ze hebben er 
geen tijd voor. Indien ze er wel last 
van hebben — en echte hoofdpijn 
bestaat! — dan zouden we wensen 
dat het van het soort & la Condourt 
is... 

kende kunstschilders, meestal portret» 
tisten, met als tema « De Vrouw ». Elke 
kunstenaar heeft een vrouwentype geko
zen, dat hij als de ideale vrouw ziet. De 
verzameling is verzekerd voor 80 mil
joen frank. Men kan ze te Brussel be
zichtigen in «Old England» tot 7 
november a.s. De koUektie werd in alle 
grote wereldcentra tentoongesteld en 
legde reeds een afstand van niet min
der dan 92.000 km af. Wat men al niet 
doet voor de «ideale vrouw».., 

MOEILIJKE KINDEREN 
Het blijkt dat moeilijke kinderen, bij 

vb. die erg verstrooid zijn, vergeetach
tig, afwezig of verdroomd, in werkelijk
heid niet zo moeilijk zijn, omdat ze nl. 
in veel gevallen lijden aan gehoorstoor-
nissen. Het is uitgemaakt dat 1 op 10 
kinderen een slecht gehoor heeft, welke 
gevallen voor 80 % gemakkelijk genees
baar zijn. De andere 20 % kan even
eens grotendeels geholpen worden. Het 
komt er op aan, zo vroeg mogeliik in te 
grijpen. 

Oorzaken van gehoorstoornissen zijn 
zowel bepaalde kinderziekten als de 
aanwezigheid van voorwerpen, die het 
kleine kind soms in het oor stop. Deze 
kleine voorwerpen beperken niet alleen 
het gehoor doch leiden vaak tot ontste
kingen met blijvende schade als gevolg. 
Het is dus best af en toe eens de oren 
na te zien van kleine kinderen en bij 
twijfel de arts te raadplegen. 
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T E N H U I Z E VAN 
Langs de baan van Hasselt naar Genk loopt een onvindbaar zandwegehje waar een 
verdoken huis staat, tussen dennebossen en vennen. 
Daar woont toondichter Armand Preud'homme, witharige 64-er, schepper van zo
veel volkse liederen die echte schlagers waren. 
De reden voor ons bezoek was de opvoering in de K.V.O. te Antwerpen, in oktober 
en november, van de tot volwaardige operette omgewerkte « Op de purpren hei >>, 
in de regie van Renaat Verbruggen. 
Preud'homme is een geboren Limburger (Peer 1904, en in 1954 erebmger), die na 
humaniora te Peer en Maaseik en de regentenschool van St Truiden bij Arthur 
Meulemans te Hasselt in de orgelschool les nam. Deze stuurde de jongen naar Me-
chelen, waar hij diploma's iyi orgel, piano, harmonie en kontrapunt behaalde. 
Jn 1928 kreeg hij een aanvraag om in Ierland als orgelist in dienst te komen. Thuis 
zag men echter tegen die verre reis op en zo belandde Preud'homme te Geel in de 
Si Amanduskerk als orgelist voor de periode 1928-1941. Daar huwde hij ook in 
1931, en het is ook daar dat hij met komponeren begon, indien men althans een 
paar prille jeugdwerken niet meerekent. 

A R M A N D PREUD'HOMME 
« AK de brem bloei » werd bekroond 

in een marsjwedstrijd, maar • dr. Ver-
waest betrok de komponist in de ope
ret te . De zeer aktieve geelse kringen 
zongen operettes die boven h u n kunnen 
lagen en er werd besloten zelf operettes 
te maken, aangepast aan de mogelijkhe
den en het karakter van de uitvoerders. 
Dr . Verwaest zorgde voor de libretto's. 
Armand Preud 'homme voor de muziek. 
Zo ontstonden « Het leven bloeit open >> 
(24 maal achter elkaar gespeeld !), « He t 
schoothondje van mevrouw Pips » en 
« De helden van 't land ». 

In 1941 kwam een benoeming tot le
raar in de muziekschool te Mortsel. 
T o e n werd « O p de purpren hei » als 
lied gekomponeerd op een tekst van Eu-
geen De Ridder, en in hel radioprogTam-
ma « De Zonneklopper » voor het eerst 
door Renaat Verbruggen gezongen. 

Met E. De Ridder werd hechte vriend
schap gesloten waaruit vruchtbare sa
menwerking sproot. Daarnaast waren 
het Jef Simons en Bert Pelcman die de 
beste teksten leverden. 

Als zangspel beleefde « Op de pur
pren hei » zijn eerste opvoering in de 
Concordia te Antwerpen in de regie van 
Mark Liebrecht. He t zit vol bekende 

liederen en liedjes en werd reeds 350 
maal opgevoerd, o.m. in Zuid-Afrika. 

Ui t de vijftiger jaren stammen ook 
« Een zoen viel uit de hemel » en « Rin-
neke ». In 1967 zag de operette « Ben
gel » het licht, een echt teenagerverhaal 
op tekst van T i n e Van Rompuy en dat 
reeds in Peer (zestien maal) en Turn 
hout werd uitgevoerd. 

Wij zeiden al dat bij de liederen van 
Preud 'homme echte schlagers voorko
men. 

Bij de geestelijke liederen « Susa Ni
na » (1940) naast tal van Maria- en kerst
liederen. Als heimatliederen « Heimwee 
doet ons har t verlangen », « Naar wat 
de dennen fluisteren » en enkele zuid-
afrikaanse, zoals het drinklied op tekst 
van du Plessis, dat door de zuidafrikaan-
se gezant te Bokrijk werd « ingehul
digd » op de passende wijze... Een be
roemd kinderliedje is wel « De poppe-
stoet », en bij de liefdeliedjes noemen 
we « Laat ons liefste samen varen », 
(( Langs de dijken » en « Soveel groete 
stuur ek jou ». He t schot in de roos was 
echter het marslied « Kempenland » 
(1939), gelanceerd in 1941 te Herentals 
op een zangfeest door Willem De Mey
er, overgenomen door « verdachte » 

jeugdbewegingen en mede oorzaak van 
de aanhouding na de oorlog van de kom
ponist ! In T u r n h o u t , voor de auditeur, 
vroeg een franssprekend magistraat aan 
een kollega : « Kempenland qu'est-ce 
que 9a veut dire ? n. Waarop het ont
hutsend antwoord kwam ; « C'est pro-
bablement Ie nom de sa femme » ! Na 
zes maand staatspensioen en pleidooien 
van advokaten Valvekens en Wagemans 
zei de rechter uiteindelijk : « Preud'
homme, ga maar naar huis en maak nog 
veel schone liekens ». Dit klonk zeer sim-
patiek, maar met al dat was de kompo
nist zijn ambt van direkteur der mort-
selse muziekschool kwijt en zou hij 2 
jaar zonder werk blijven. In 1947 kwam 
Preud 'homme terug naar Antwerpen, 
waar hij zijn brood verdiende met ak-
kordeonspel op bals. (Ook Hendrik 
Diels en Renaat Veremans waren toen 
werkloos, zoals zoveel anderen). Later 
speelde hij orgel in kinema Roxy (nu 
afgebroken) op de Meir en in « Bristol ». 
Daar kwam Kamiel Huysmans zijn kou
de schotel eten bij muziek van Benoit. 
Hij vroeg eens wie die orgelist was. En 
toen men hem antwoordde dat het een 
Limburger was, zei Huysmans dat hij 
het al gedacht had, omdat alle gTote 
meneren uil Limbura- kwamen... 

TONEEL 

TE BRUSSEL 

K.V.S. 

Goelhes « Faiist » is liet itetlate 
dtama dat de legende van Faust 
heeft geïnspireerd : Faust die zich 
aan de duivel overgeeft om te kun
nen genieten en om té weten. De tra
gedie met Margaretha — het eerste 
deel dat tans gespeeld wordt — is 
slechts een epizode uit het hele dra-
ma. De kern van de aktie is de wed
denschap tussen Mefisto, die zich 
sterk maakt de geleerde Faust af ie 
takelen en van hem een bruut te 
maken (vandaar liet motief : de on
gehuwde moeder, het verleiden en 
het verlaten van Margaretha), en 
God, die beweert dat Faust door ei
gen middelen bekwaam en sterk ge
noeg zal zijn om aan de verzoeking 
te weerslaan : Faust ah simbool van 
de mensheid, die dwaalt en zich ver
gist zolang ze ageert, maar die moet 
ageren om het ideaal te benaderen 
of te bewerkstelligen dat door haar 
geweten werd ontworpen : « £5 irrt 
der Mensch, solange er strebt f ». De
ze idee schraagt vooral het ttueede 
deel en is van ^overwegende beteke
nis. Doorgaans wordt er minder be
lang aan gehecht en geheel geschrapt, 
om de Gretchen — tragedie op het 

voorplan te brengen — en het ge
heel VO07 de doorsnee-toeschouwer 
bevattelijker te maken. Gretchen 
sterft, maar haai ziel wordt gered! 
Aan het einde van het tweede deel 
wordt aan de duivel Fausts onster
felijke helft door de engelen ontrukt. 

0\>k de K.V.S. speelt slechts het 
eerste deel. Regisseur Lode Hen-
drickx heeft afgezien van een pië
teitsvolle benadering of historische 
tekonslruktie van Goethe's werk; hij 
heeft gedacht dit te moeten herden
ken in en aanpassen aan de geest 
van onze tijd, een modern standpunt 
dat misschien wel te verdedigen is, 
maar dat we voor dit hi] uitstek 
klassieke weik toch lievei niet had
den zien innemen. Voor het eerste 
tafereel met Faust — dus voor het 
verbond met Mefisto — leunt hij zelf 
aan bij het engelse drama van Mar-' 
lowe, waarin Faust een ^nge man 
is, in tegenstelling met Goethes op
vatting die, logisch denkend, voor 
dit verbond, een grijsaard ten to
nele voert, dte alles slechts met te
genzin benadert. 

Voor de kostuums en de scenogia-
jie tuerd een beroep gedaan op Zby-
nek Kolar, uit Tsjecho-Slowakije, die 
met nieuwe opvattingen weet uit te 
pakken : ntodern, al te modern! Na 
de eerste verrassende — ook wel eks-
travagante momenten als b.v. een 
kermisachtig - aandoende belichting 
— legt men zich bij dergelijk werk 
neer en tracht men de eeuwige Gret-
fhen-tragedie mee te bekijken in een 
modern perspektief, waar zelfs de 
West-Side-Story bij te pas komt! 

Uit de grote bezetting lichten we : 

Jatïine Bischops als een zeer gevoe
lige Margaretha en Rik Andries als 
een jonge (moderne) Faust. De Me
fisto van Nand Buyl is een teleur
stelling, maakwerk zonder inspira
tie : een waarachtige Mefisto — op 
zich zelf een geweldige figuw -- tien 
ïue anders, maar vooi moderne be
grippen mag hij misschien niet -M 
duivels zijn.'... 

WALTRA-TEATER 
Na de openingspiemièie met 

« Putsonderwater » door Bailo Smit, 
tn het Zuid-afrikaans gespeeld dooi 
het Volksteater Vertikaal, en een paai 
nachtvoorstellingen van de kabaret 
groep < Malingenkoldet », treedt 
tans het Fakkelteater uit Antwerpen 
op met « De Muizenval », een thrillei 
van Agatha Christie. Verder zijn 
voor dit seizoen enkele Waltra-pro-
dukties voorzien en een drietal reeks 
i\}orstellingen door Studio Parnassus. 

Met « De Muizenval » wil het Fak
kelteater slechts een ontspannings
avond bezorgen en slaagt in dit op
zet, niettegenstaande de moeilijke 
omstandigheden waarin dient ge
speeld. Het stuk vertoont echter ze
kere aspekten, waartegen niet alle 
spelers opgewassen zijn. Het stuk 
zelf — dat men, als de meeste thiil 
Iers, niet verdet moet ontleden om 
geen onwaarschijnlijkheden te ont
dekken — redt de situatie. Een zwak 
punt nochtans : de moordetiaar kan 
men zelf na een half uur ontmaske
ren, omdat de andere per^nages te 
zeer aangedikt zijn... 

JV 

In 1957 keerde Preud'homme terug 
naar zijn streek, en wel als leraar mu
ziek bij de Hogere Technische Beroeps-
school voor meisjes te Hasselt, tot hij in 
1967 op rust ging. 

Met al dat mogen we niet vergeten 
nog enkele van zijn bekendste marslie
deren te vermelden : « Trek aan de rie
men wij varen », « Glanzende Spaden » 
(het arbeidsdienstlied, omgewerkt tot 
« Schoon is de heide » op tekst van Si
mons), « Voor Outer en Heerd » en 
« Roosmarijntje », gelanceerd onder de 
oorlog op tekst van Peleman. 

Het valt op. hoe die 20-30 jaar oude 
liederen nog gezongen worden, even fris 
en bekoorlijk. Onlangs gaf de uitgeverij 
« Heideland » een Vlaamse Pocket ui t 
(nr. 203) onder de titel « Heimwee doet 
ons hart verlangen ». Hierin zijn een 
70-tal liederen van Preud'homme opge
nomen, waarvan er veel voor de eerste 
maal gedrukt werden. Emiel Van He-
meldonck schreef de inleiding. 

Men vraagt zich enkel af, waarom de 
B R T meent dat die muziek niet moet 
gespeeld worden. De volksmensen vra
gen niet beter; er bestaan grammofoon
platen genoeg; de jeugd zingt ze mee. 
Maar ja, op het Flageyplein weet men 
waarschijnlijk niet beter... Zoals trou
wens ook in het algemeen de ontmoedi
ging van jonge vlaamse toondichters te 
begrijpen valt, en ze zelfs niet genoeg 
door verenigingen als ANZ worden ge
steund. 

Voor Preud 'homme is het een bal
sem op de wonde, zijn oude vriend Re
naat Verbruggen de regie te zien voe
ren over zijn volledig omgewerkte ope
rette « O p de purpren hei ». Het ge
sproken deel bleef ongewijzigd, maar de 
koorzang is nieuw en ook de orkestra
tie (met behulp van Henr i Kennes) werd 
vernieuwd. Het geheel wordt melodieus 
gemaakt door nieuwe liederen en gezon
gen dialogen op tekst van Theo Opde-
beeck, die door een toegewijde dirigent 
als Waker Crabbeels tot leven worden 
gebracht. 

Als men weet dat een operette nage
noeg honderdduizend noten omvat 
(duur : 2,5 uur) krijgt men eerbied voor 
de kranige komponist. Noemen we nog 
even de hoofd vertolkers : Berthe Van 
Hyfte sopraan, Sylvain Deruwe tenor. 
Van Helvert bas. 

Toch betekent dit alles geen rust
punt ; de toondichter heeft zijn handen 
vol aan de omwerking van zangspel tot 
operette van « Rinneke » en « Bengel ». 

Armand Preud'homme, toen we 
's avonds afscheid namen van u, uw mu
ziek, uw heide, beseften wij hoeveel 
Vlaanderen aan u te danken heeft. En 
hoe weinig gij ervoor in ruil hebt ge
kregen. 

Wij wensen tot slot drie dingen : dat 
« O p de purpren hei » een overdonde
rend sukses kenne in de KVO (dat is 
reeds zo); dat uw 65ste verjaardag die op 
21 februari 1969 valt, midden in de da
gen van het vlaamse lied waardig zou 
gevierd worden; dat gij uw oude droom 
— een reis naar Zuid-Afrika — weldra 
werkelijkheid moogt zien worden. 

E. SLOSSE. 
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AL SLENTEREND 

OP DE 

BOEKENBEURS De jaaih]h^e Boekenbeurs in de nntuerp'^e stedelijke feest nal aan de Men is met de 

eveneens omstreeks die tijct yiailijlis ueeiHeiende H'lettei Lisieviie, niet slechts de druk 

bezochste « attiaktie » van het antweipse herfstsetzoen maai zij is tevens een der groot 

ste kultwele manifestaties m het Vlaamse land Wij heimneien ons nog de vooroorlogse 

boekenbeuizen in dezelfde zaai Behalve op de dagen xan sihoolbezoeken hing er onder 

het hoge gewelf een wildingsvolle bijna mu^um,achtige stilte en wij wezen elkaar met 

fluisterende stem en vol ontzag (üe jeugd had toen nog respekt voor ouderen) Stijn 

Stieuvels aan die m een kunstboek bladerde vf Vitat Celen die met Antoon Thiry stond 

te spieken Heden ten dage ts het b^'zoekcijjer zo hoog dat zelfs op de minder drukke da 

gen het geioezemoes van vele stemmen d hele zaaliuimte vult, en op de diukke dagen 

ts hel moeilijk geworden om rustig een stand te bekijken zodat ook hiei de afwezigheid 

te Antweipen van srole tentoonstellingsiuimten m het centrum dei stad bijzonder pijn

lijk uMidt aangevoeld 

Is die toeloop een teken van sU)gcnde 
beldiigstelhng vooi het boek e Zekei heeh 
hel er wel iels mee te maken al zijn ei 
nog andere faktoren, \An materiele aard 
de Devolkingsaangroei dei antvverpse ag 
glomeratie de uitbreiding van het cnde i 
WIJS en van een op schoolgebriiik g m c h t e 
uitgeverij en tenslotte ook de gemakkelij 
ker verplaatsingsmogeliikheden 

D t belangstelling vooi het boek is een 
graadmetei vooi de algemene kii l tuui 

Wie zich dan ook op de antwerpse boe 
kenbeurs in d t stroom voorbijschuuendL 
bezoekers mengt, zou geneigd zijn een op 
timistische kijk te krijgen op de algemene 
kulturele omwikkeling van onze mensen 
en misschien i« ei wel enigszins reden toe, 
wanneer men de/e groeiende belangHel 
ling VOOI het hoek ziet Daartegenover staan 
echtei de nuchtere statistische gegevens 
een wetens<happelijke enquête stelt vast 
da t 51 t h d t i mannen en 59 t h der 
vrouwen nooii « n boek lezen 1 Het be-
rooidst eraan toe n\x\ de landbouw streken, 
en bil de sociale kategorien de landbou
wers raeei dan 70 t h zonder huisbiblio-
teek Toch mag men evenmin overdreven 
pessimistisch zijn vooral bij de vrouwen 
komi de lektuui als ontspanning meer en 
meer op de voorgrond 

Het boek en de vrije tijd is dan ook het 
tema van de boekenbeurs van di t jaar 

Elke boekenbeurs bevat oud en nieuw 
— en het is ui teraard naar het nieuwe dat 
WIJ het eerst uitkijken, zonder daarom aan 
de uitgaven van gisteren voorbij te zien 
Het IS onbegonnen werk hier een opsom
ming te geven van al wat er aan interes
sants verschenen is op het gebied van lite-
l a t u u i politiek, sociologie ekonomie, gods
dienst enz 

Beperken wij ons tot het vernoemen van 
enkele werken en uitgeveiijen het niet 
vernoemen van een werk betekent noch
tans niet dat vvij het minder belangrijk 
/ouden achten, maar wij kunnen nu een
maal niet alles vermelden 

BIJ de Roerdomp Biecht, zijn er de — 
hier reeds besproken — gedichten van Pol 
Ie Roy 4 Spel en Spiegel » en prof Elauls 
« Eskulapeiijen » naast nieuw weik van 
meviouw Buckinx Luykx, Bart Mesotten, 
I rans Keyers De uitgeverij L a n n o o van 
Tiel t pakt uit met een a lbum — 80 blad
zijden tekst, 80 bladzijden toto s — over 
\ \creldooilog 1, en de Standaard Boekhan 
del piezenteert zijn nu reeds bekende «We 
leldoorlog H » Bij deze laatste uitgeven] 
zien WIJ nieuw werk van Walter Roland , 
Daniel Robberechts Paul Brondeel en Lo
de van den Berghe Manteau geeft « Brou-
v\er » van Timmermans opnieuw uit, naast 
nieuw werk o m van Jef Geeraerts (Gan-
green) De Arbeideispeis zet zijn Reinaer t -
romanreeks voort met o m werk van Lo-
thar Schreyer, Magda Szabo en de Nobel
prijswinnaar van vorige jaar Miguel Angel 

Anur ias De Clauwaer t kondigt werk aan 
van o m jan van den Weghe, Gust van 
Brussel, Herman Vos en Paul Vander-
bchraeghe 

In de religieuze en teologische publ ika 
ties overheersen twee tema s de kerk en 
de moderne tijd enerzijds, familie, huwe 
lijk en seksualiteit anderzijds Wat dit laat 
ste betieft brengt Elsevier in nederlandse 
vertaling d u e boeken van de sukses auteui 
Oswald Kolle de man van de eerste toege 
laten en - dan verboden film « He t 
Wondei der Liefde >, dat ook de titel van 
een der boeken is 

Tenslot te willen wij onze lezers wijzen o p 
enkele uitgaven die wij aanbevelen Voor
eerst zet Heideland de reeks « Genie en 
Wereld > voort, en brengt ook een herdruk 
van de in de dertiger jaren beroemd ge
worden trilogie van de russische schrijfster 
Alja Rachmanova . 

BIJ de uitgeverij W a k e r Soethoudt , Ant
werpen, verschijnt een vertal ing van het 

beioemd geworden boek < De Vnjwilli 
gers « van Saint L o u p dat een geroman-
ceerd maai toch histoiisch verantwoord re
laas IS van de inzet de i t n n s e Oostfrontvrij 
wiUigers 

De Nederlandsche Boekhandel Antwer 
pen geeft « Dagboek van zware tijd » uit , 
van Lambert Swerts het handel t over de 
repressie 1944 1950 

Bij dezelfde uitgeverij veisehijnt het 
« Dagboek van mijn gevangenisleven > van 
de gefuziljeerde Theo Brouns, en eveneens 
van de om zijn sociale studies bekend ge 
worden Jezuïet Karel Van Isacker « Her 
derlijke brieven over politiek >. 

VOORDRACHTEN EN LEZINGEN 
De Boekenbeurs gaat gepaard met een 

aantal voordrachten pn lezingen, de ene in
teressanter en belangri jker dan de andere 

Voor onze lezers die op die dagen de 

boekenbeurs zouden be/oeken verwijzen 
WIJ naai volgende data en voordrachten : 
ofj 1 november ora 11 uur Podiumgesprek 
over Tijl ui lenspiegel onder leiding van 
Bert Peleman Zondag 3 november zal on
der leiding van Maarten van Nierop een 
forumgespiek doorgaan ovei de modern© 
roman met verscheidene jonge auteurs . 
Woensdag b novenibei om 14 uu i is er een 
paneelgesprek over moderne wiskunde en 
dezelfde dag om 15 u u r een forumgesprek 
over het dossier Leuven Een drukke dag, 
want om 16 u u r 30 leidt kri t ikus Kees Fens 
de dichters Michel Van der Plas, H u u b 
Oosterhuis en C Verhoeven m 

O p zaterdag 9 november om 15 uur 15 
interviewt Annemie Coppieters een aan
tal Clauwaer t auteurs . 

Hie rmee is alles niet gezegd over de Boe
kenbeurs Bijlange me t De rest moet je 
zelf gaan zien De Boekenbeurs o p e n d e 
haar poor ten op 1 november en blijft open 
tot en met m a a n d a g 11 november. 

LANDSGHAPTEKENIN6EN VAN 
HOLLANDSE MEESTERS 
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« Boslandschap met jagers », 1609, krijt en oliekrijt, van Roeland Savery. 

Rond Rembrandt en epigonen is 
momenteel in de koninklijke btblio-
teek te Brussel een verzameling van 
180 tekeningen van Hollandse meesters 
uit de 17e eeuw tentoongesteld. Het 
gaat om een selektie uit een privé ver-
zameling, op het tema van het land
schap, tema waarin de Hollanders en 
Vlamingen, kort gezegd : de Nederlan
ders hebben uitgemunt. Eens te meer 
blijkt hoe zeer de oude meesters de 
tekenkunst beheersten en met hoe wei
nig middelen ze een beeld vol spanning 
en sfeer wisten op te roepen. Of wan
neer ze gingen afwerken hoe juist ze 
de klemtoon wisten te leggen en hoe 
verfijnd dit alles is, zonder in gepeuter 
of overdreven detaillering te vervallen. 

Er is voor deze tentoonstelling zeer 
grote belangstelling want het gaat om 
voorheen nooit in groepsverband ten
toongestelde tekeningen, waarin alle 
grote namen zijn vertegenwoordigd 
doch ook de minder grote, daarom met 
met minder mooie bladen. Een uitge
breide katalogus ontleedt tekening per 
tekening volgens onderwerp, auteur, 
ontstaan, techniek enz. Een platendeel 
reproduceert alle 180 tekeningen, waar
van een groot gedeelte tn kleuren. Niet 
zozeer een onmisbare gids dan wel 
kostbare dokumentatie, vrucht van een 
opzoekingsopdracht die met benedik-
ttjner geduld en nauwkeurigheid werd 
uitgevoerd. 
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Prinses Zonneschijn, sprookjesspel van P. de Mont en P. Gilson. Dinsdag 5 november. Brussel 
Nederlands. 

FAREWELL ARABIA 
Vaak roept Arabië nog beel

den op van steenrijke sheiks, 
omringd door mooie, maar toch 
gesluierde vrouwen, die in een 
wraal<:roepende luxe leven, ter
wijl hun medeburgers in de 
2wartste armoede hun dagen 
slijten. En dit beeld is inder
daad nog niet tenvolle afge
schreven. In sommige opzichten 
Strookt het nog met de werke
lijkheid. Want de evolutie — 
revolutie zou beter zijn — is er 
slechts sinds enkele jaren aan 
de gang. Deze is vooral te dan
ken aan de aardolie die het ge
zicht, niet slechts van de na
tuur , maar ook van de samen
leving grondig heeft gewijzigd. 
Indien dit zo lang heeft ge
duurd, moet het worden ge
zocht in het feit, dat de arabi-
sche wereld veel geslotener was 
voor Europeanen dan andere 
s t reken van de wereld die voor 
kolonizatie in aanmerking 
kwamen. Dit was vooral een 
gevolg van het fanatisme van 
deze mensen. De blanken zijn 
e r al lang bedrijvig geweest, 
maar dan slechts langs de kust
stroken. Het binnenland werd 
sistematisch vermeden. De 
drang om steeds meer goedko
pe aardolie — de lonen liggen 
er zeer laag — te winnen, heeft 
echter de doorslag gegeven om 
verder het land in te dringen. 
Met deze technische invazie is 
dan ook de westerse beschaving 
meegegaan. In de film die u 
zondag op uw scherm krijgt 
wordt er een duidelijke schets 
gemaakt van deze evolutie en 
u zal zich een idee kunnen vor
men van wat deze overgang be
tekent voor de mensen die in 
deze s t reken leven. 

Zondag 3 november om 
17.15 u. (Brussel Ned.) 

OPEREÏÏE-FESTIVAL 
Een hele reeks vlaamse kom-

ponisten, zangers en zangeres
sen komen zondagavond aan 
bod in een programma van 
bijna een uur. barstenvol selek-
ties uit Vlaamse operetten, 
zangspelen, kinderoperetten en 
muzikale komedies. Zo zitten 
e r nummers in uit Allo Sjoe, 
de eerste vlaamse musical die 
e r te Brussel in slaagde maan
den lang de affiche te houden, 
ui t Alexander Postuum, waar
mede de vlaamse televizie mee
dong op het jongste televizie-
festival te Montreux, en ook 
een paar liederen uit de operet
te Op de Purperen Heide, van 
Armand Preud 'hmme, wiens 
met romantische heimatliefde 

Vlaamse T. V. 
Zaterdag 2 november 
16.00 ; Volksuniversitei t — 17 30 : Or
pheus en Eurydice Opero door Chnstoph 
Wi l l iba ld Gluck — )8.50 : Zondmanne-
t je — 18 55 : Huck Finn : De wonder-
bore knuppel — 19.20 : Au to romo — 
19.50 : Keurig Frans — 19 52 : Zoek
l icht — 19.57 : Mededelingen — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 . De Passie von ons 
Heer Marionettenspel naar Michel de 
Ghelderode — 2 1 0 5 : 100 000 of niets 
— 22 20 : Geheime opdracht ; Het s tod-
ie — 23 10 . TV-nieuws 

Zondag 3 november 
11 00 t o t 11 40 : Euchoristicviering von-
u i t de St.-Hubertusporochie te Runkst 
Hasselt) — 14.30 : Voor boer en tu i n 
der — 15 00 De heersers von Venus 
De mannen met de zes vingers — 15 15 ' 
Binnen en bui ten — 17.15 : Farewell 
Arab ia Document —• 18.20 : Klem, klein 
k leuter t je — 18 40 : Sportreportoge — 
19.10 : Piste — 19 55 • Mededelingen 
— 20 00 ! TV-nieuws — 20.15 : Sport
weekend — 20 40 : Vloams operettefes-
t l vo l — 21.35 : De tovenoor von d * 
Fr i th Stfect. Docutnentoir spel — 22.35 : 
7V-f>i«ows. 

gekleurde kompozities ook nu 
nog, in deze tijd van beat en 
pop, hele zalen Vlamingen tot 
eendrachtige samenzang bren
gen. Een programma van Jef 
Van den Berg met muziek van 
hemzelf, Emiel Hullebroeck, 
Armand Preud'homme, Hans 
Flower, Freddy Sunder en 
Frank Engelen. 

Zondag 3 november om 
20.40 u. (Brussel Ned.) 

DE TOVENAAR 
VAN FRITHSTREET 

Een dokumentair spel over 
John Baird, één van de uitvin
ders van de televizie die in de 
vergetelheid geraakte. 

Dit wordt geen dokumentaire 
of geen geromanceerde biogra
fie, wel een dokumentair spel 
van Anton Van Gasteren Het 
is gebazeerd op autentieke ge
gevens en er komen alleen fei
ten in voor die werkelijk ge
beurd zijn. De tovenaar van 
Fri thstreet is John Logie Baird, 
de man aan wie de wereld de 
televizie heeft te danken. 

Baird zelf, een Schot, over
leed in 1946 op 58-jarige leef
tijd, arm en vergeten, zoals dat 
vele uitvinders en geleerden 
vergaat. In dit spel worden de 
belangrijkste jaren uii. het le
ven van Baird geschetst : hoe 
het allemaal begon in Fri th
street in oktober 1925, in zijn 
atelier waar voor het eerst in 
de geschiedenis van de televi
zie levende beelden werden uit
gezonden. Dit geslaagd experi
ment bleef ui teraard niet ge
heim en in 1925 verleende de 
Postmaster-General Baird zijn 
eerste televizievergunning. Er 
werd een onderneming opge
richt : de Television Ltd, later 
tot Baird Television Co omge
vormd. Baird kreeg een ruim 
atelier te Long Acre en onbe
perkte geldmiddelen voor zijn 
experimenten. Nadat hij met 
sukses het eerste t ransat lanti
sche relais tussen New York en 
Long Acre tot stand gebracht 
had, kwam het tot een samen
werking met de BBC In die ja
ren ontmoette Baird de pianis
te Margaret Abu, die later zijn 
vrouw werd. 1936 was het begin 
van de moeilijkheden : konkur-
renten, onder wie Marconi, had
den een ander sisteem uitge
vonden dat afweek van het me
chanisch procédé van Baird en 
op electronica was gebazeerd. 
In 1937 gaf de BBC aan dat 
laatste de voorkeur, een ramp
zalige gebeurtenis voor Baird. 
Kleurentelevizie op 625 lijnen, 
het draagbare televizietoestel 
en de videotelefoon, Baird had 

Maandag 4 november 
18 30 : Guten Tog — 18.55 : Zandmon-
net je — 19 00 : Zorro : De hinderlaag 
— 19 25 : Jonger dan ie denkt — 
19.50 : Hier spreekt men Nederlands — 
19 55 : De Weerman — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : 3 november 1918 TV-
f i lm — 22.00 : Gastprogramma : De 
Socialistische gedachte — 22.30 : TV-
nieuws. 

Dinsdag 5 november 
14 05 to t 16 00 ; Schooltelevisie — 
18 55 : Zandmannet je — 19.00 : Tie
nerklanken — 19 25 : Al ledag — 19.50: 
Keurig Frons — 19.52 : Zoekl icht — 
19 57 : Mededelingen — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : Prinses Zonneschijn 
Sprookjesspel — 21.40 : Brobontse re ta
bels in Zweden — 22.10 : Ponoroma — 
23.15 : Amerikaanse Presidentsverkie
zingen — RorKJ 23.45 : TV-nieuws — 
23 55 • Wandel ingen in het ri |k der ope
ret te — 01.00 t o t rond 03 00 : Amer i 
kaanse Presidentsverkiezingen. 

Woensdag 6 november 
7 00 t o t 9 00 ; De Amerikaanse Presi
dentsverkiezingen — 12 45 t o t 13.15 • 
D« Amenkoonse Presidentsverkiezingen 
— 17 00 : T ip - top — 1800 : SCITOOI-
televisie — 18.55 : Zandmannet je — 
19 00 : Wie weet, wint — 19 30 : Hor i 
zon — 19.50 : Hier spreekt men Neder-

er al allemaal aan gedacht 
maar ziekte, financiële zorgen 
en tegenslag verijdelden al die 
plannen en hij stierf a rm en 
onbekend. 

Zondag 3 november om 
21.35 u. (Brussel Ned.) 

PRINSES ZONNESCHIJN 
De tekst voor deze opera van 

Paul Gilson werd geschreven 
door de dichter Pol de Mont die 
het tema van het sprookje van 
de Schone Slaapster in het 
raam van de oude germaanse 
sagen plaatste. 

Regie : Mark Liebrecht die 
meteen de tv-bewerking lever
de. Met medewerking van het 
Filharmonisch koor van Ant
werpen o.l.v. Lode Vanels en 
de Filharmonie van Antwer
pen o.l.v. Daniël Sternefeld, de 
groep Dansa Ritmica o.l.v. 
Monica Steens, het Nieuw 
Schouwtoneel Antwerpen en de 
Jeugdgroep Mortsel. 

Dinsdag 5 november om 
20.25 u. (Brussel Ned.) 

BRABANTSE RETABELS 
IN ZWEDEN 

Kleurenfilm van Marcel Du-
chateau. 

In het raam van de machtige 

lands — 19 55 • De Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 35 • Ki jk i ikt jker • Fan
tasie met hier en daar een beetle satire 
— 21 15 : De Noordzee Documentaire 
in 3 delen van Lieven Gypen en Germoine 
Di |ckhof t Ie deel 2 o was ze — 
22 00 : Gastprogramma Het vri je woord * 
Het Humanistisch Verbond — 22 30 • 
TV-nieuws. 

Donderdag 7 november 
14 05 to t 15 15 : Schooltelevisie — 
18 30 - Guten Tog — 18 55 • Zandmon-
netie — 19 00 Tienerklanken — 19 35-
Polit ieke Tribune De Belgische Socia
listische Port i i — 19 50 • Keurig Frans 
— 19 52 : Zoekl icht — 19 57 • Medede
lingen — 20 00 TV-nieuws — 20 25 
Ritmeester Buat — 21 15 ' D e geboorte 
« Het sp eelmeisie » Ie f i lm in een 
reeks von zes tn opdrocht von de B R T 
gedraald naar originele scenorio's von 
Vlaomse auteurs — 21 50 • Première — 
22 30 • Vergeet met te lezen — 23 05 
rV-nieuws 

Vrijdag 8 november 
14 05 t o t 16 00 . Schooltelevisie — 
18 25 : Schooltelevisie — 18 55 Zond-
manr>et(e — 19 00 : Luceot — 19 30 
Ziet u er wat In ? — 19.50 ; Hier 
spreekt men Nederlands — 19.55 : We
dedelingen. - De Weerman — 2 0 0 0 : 
TV-nieuws — 20 25 : Industr ie — 
21.10 ; « Onze-Lieve-Vrouw der Vis-
schen > Korte speelf i lm — 22.00 : TV-
nieuws — 22.10 to t 22.50 : Medium. 

Hanze-organizatie heeft, in de 
XVe en XVIe eeuw, een druk 
handelsvei keer bestaan tussen 
Vlaanderen en het Noorden, 
o.m Zweden. Dit verkeer heeft 
ook zijn weerslag gehad in het 
domein van de kunst. Het beste 
bewijs daarvan zijn het groot 
aantal vlaamse altaarstukken 
die uit ons land naar Zweden 
zijn uitgevoerd Enkele van die 
stukken hebben een uitmun
tende waarde; andere zijn 
voorbeelden van het bewonde
renswaardig vakmanshap in de 
antwerpse en brusselse ateliers 
van die dagen. Die retabels zijn 
bewaard in een reeks van ste
den, gelegen rond het Malar-
meer, bij Stockholm Zij vertel
len in detail — deels in skulp-
tuur, deels in geschilderde tafe
relen — het leven van de H. 
Maagd en van de Zaligmaker. 
Zij vormen aldus samen een 
soort van bijbel in hout en 
kleur, een versie in klein for
maat van de bijbel in steen, 
zoals men de romanse en goti
sche katedralen heeft genoemd. 

Dinsdag 5 november om 
21.40 u. (Brussel Ned.) 

DE GEBOORTE : 
HET SPEELMEISJE 

Speelfilm van Hugo Claus. 
Donderdagavond de eerste 

van een reeks van zes films die 
in opdracht van de vlaamse te
levizie werden gemaakt op het 
tema van de geboorte. Het sce
nario van deze eerste film is 
van de hand van Hugo Claus 
die zijn verhaal situeerde in 
een verre toekomst. Science
fiction dus. Het tema is dat van 
de kunstmatige verwekking 
van kinderen die op een be
paalde planeet wet is en tegen 
welke wet een jong paartje 
zondigt. 

Donderdag 7 november om 
21.15 u. (Brussel Ned.) 

ONZE-LIEVEVROUW 
DER ViSSCHEN 

Toen de B.R.T. Frans Ver
streken opdracht gaf een 
vlaams let terkundig werk te 
verfilmen, wilde de kineast 

vooral de geest van de auteur 
laten doorschemeren in het ge
kozen verhaal. Met «Onze-
Lieve-Vrouw der Visschen» 
een pretentieloos, volks mira
kelspel, waarvan de ondertoon 
eerder tragisch is, weet Tim
mermans die ingehouden tra
giek te vertederen dooi een 
broze glimlach 

In deze film kan u het ver
haal volgen van d*> bootvisser 
Vettigen Teen die een zilveren 
lievevrouwbeeldje stal Spoe
dig wordt hij door vrees over
vallen en hij laat zijn buit t i j 
delijk op de bodem van de Nete 
zinken De volgende morgen 
zit zijn kruisnet. dat hij toe» 
vallig op dezelfde plaats neer
liet, vol spartelende vis. Maar 
het wonder raakt bekend en 
lokt weldra vissers uit alle 
windstreken naar de rivier. 
Lier wordt met vis overspoeld 
en Teen blijft even arm als te
voren. Een boetprocessie gaat 
uit om het gestolen beeldje 
terug te vinden. De bootvisser 
bidt mee, maar zijn hart s taat 
in een zotte vlam. Vettigen 
Teen, die geen slag kan zwem
men maar in staat is onder 
water te wandelen, wordt ver
teerd door berouw en haalt het 
nrirakuleuse beeld terug boven. 
De emotie is hem t veel en hij 
stort neer op de dijk 

Frans Verstreken schreef zelf 
het scenario in samenwerking 
met Gaston Durnez. Jef Bruy-
ninckx, stond in vooi produk-
tieleidmg en montage. De film
muziek werd gekomponeerd 
door Frederik Devreese De 
sfeermuziek is van de lierse 
toondichters Renaat Veremans 
en Frans Boogaerts Jos Hen-
deryckx vertolkte de hoofdrol, 
terwijl talloze inwoner' van 
het Netestadje bijrollen uit
beelden of figureerder « Onze-
Lieve-Vrouw Der Visschen» 
behaalde de prijs van het Kom-
missariaat Generaal voor Toe
risme van Frankrijk voor de 
beste film met een li teraire 
bijdrage en een toeristische 
achtergrond op de Internatio
nale Week van Toeristische en 
Folkloristische Films te Brus
sel. 

Vrijdag 8 november om 
21.10 u. (Brussel Ned.) 
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NIET DOEN 

Met de feestdagen rond 1 no
vember moeten wij met onze 
kopij wel bijzonder vroeg klaar 
zijn. Dat wil zeggen dat wij 
nog niet het fijne weten over 
wat er zoal allemaal aan het ge
beuren is in het amerikaanse 
atletiekwereldje. Het schijnt 
namelijk dat sommige atleten 
dik betaald werden om hier en 
daar, en dan liefst op het ere
podium, zo een beetje reklame 
te maken voor bepaalde sport
artikelen. Dat zou o.m. h e t ge
val zijn voor Smith en Carlos, 
die zo ostentatief met een (pu
blicitaire) witte spike in de 
hand stonden, en door hun on
eerbiedige houding tijdens de 
uitvoering van het volkslied 
nog eens extra de aandacht op 
zich (en de witte spike) vestig
den 

De Amerikanen zouden nu 
overwegen een aantal gouden 
medailles terug te geven, uit 
eerlijke schaamte. 

Niet doen, jongens, laat ze 
maar bij de hoop liggen. De 
meeste anderen hebben er ten 
slotte niet zo heel veel meer 
recht op. 

OMWILLE VAN DE SMEER 

In heel die publiciteitsaffaire 
is er iets dat ons een beetje 
«wr ing t» . De namen van de 
vermelde atleten zijn mannen 
als Smith en Carlos, mannen 
die van de olimpischt spelen 
ge- of misbruik maakten om 
aandacht té vragen voor de 
Black Power beweging. Tot 
groot ongenoegen van de vele 
« zuivere » sportliefhebbers, 
o.m. de meeste van onze sport-
joernalisten, die vinden dat een 
zowat heilig olimpische sta

dion niet mag misbruikt wor
den voor zg. politieke doelein
den Daar is wat op te zeggen, 
maar dat kan later misschien 
nog wel eens gebeuren 

Met ons slecht karakter vra
gen wij ons nu af of het geen 
handig maneuver is vanwege 
de «offisjelle» Amerikanen, 
de aktie van Smith en Co te 
herleiden tot een komroercieel 
maneuver, en hun gebaar ten 
voordele van de rechten der 
zwarten te minimalizeren tot 
een vet betaalde publicitaire 
stunt. Niet dat we niet kunnen 
geloven dat het mogelijk zou 

zijn. Maar moet over al de an
deren, die waarschijnlijk ook 
van hier en daar poen kr-i-gen, 
zo zorgvuldig gezwegen wor
den ? 

VOLGENDE KEER 

Jan Leeuw, veel minder 
«Vlaams» dan zijn naam het 
zou doen vermoeden, want 
voorzitter van de belgische 
zwemfederatie en ook van het 
selektiekomitee van het bel-
gisch olimpisch komite? — kod
dige logika! — Jan Leeuw dus 
heeft aan een van de mensen 

Er zat nog tang gediskussieerd over de invloed van de hoogte
ligging van Mexico-City naar aanleiding van de tans voorbije 
olimpische spelen. Heel wat atleten hebben in elk gevat na de 

inspanning dankbaar naar het zuurstofmasker gegrepen. 

van Les Sports verklaard dat 
wij onze zwemmers te Mexiko 
nu ook niet moeten overladen 
met alle zonden Israels, omdat 
zij er totaal niks van terecht 
brachten Zullen wij dus niet 
doen 

Maar we kunnen niet nala
ten te glimlachen bij zijn ver
dere « verklaringen ». Het komt 
er nu op aan. zegt hij, onze 
jonge « beloften » oordeelkun
dig voor te bereiden op de vol
gende uitgave van de olimpi
sche spelen, in 1972 in Mun-
chen 1 En dan zulde zien wat 
ge zult zien : de Belzen zullen 
gensters kappen. 

En zo blijven wij aan de wag
gel, nespa. 

DE BESTE MANIER 

Sport 68 heeft wel kernach
tig de « geest» die onze Mexi-
kogangers bezielt samengevat 
op de eerste bladzijde van het 
blad van verleden week. 

Daar lezen we : 
«De beste manier om een 

olimpische ploeg naar het suk-
ses te leiden : een halve dag 
diskussiëren om te weten wie 
tijdens het defilee in de eerste 
ri j mag opstappen. 

De beste manier voor een 
atleet met knieletsel om de 
10.000 meter voor te bereiden : 
daags tevoren zeven uur blij
ven rechtstaan. 

De beste manier om geen 
goud te behalen : zich een indi
gestie eten.» 

We hebben er weinig aan toe 
te voegen 

Tenzij dat dat alles dubbel 
erg is voor mannen die al niet 
veel kunnen, buiten het uit te 
leggen natuurlijk. 

GEEN BELANGSTELLING 

Behalve van de hockeyploeg 
— die het met haar negende 
plaats nochtans nog beter heeft 
gedaan dan we het verwacht 
hadden, — hadden wij goud uit 
Mexiko verwacht van het beste 
dat ons duurbaar vader land 
blijkbaar kan voortbrengen : 
koereurs. Het kon bijna niet 

anders, in een van de vele dis
ciplines móésten ons jongens 
overwinnen. 

Ge zijt er wel mee. Uit al die 
disciplines haalden ze één po
ver bronzen « madoUeken », 
Veroverd door onze tandem 
Goens-Van Lancker. Voor de 
rest niks. En in sommige spe
cialiteiten, zoals bij voorbeeld 
de tijdrit per ploeg, presteerden 
zij zo formidabel (18de op een 
klein kwartierke) dat wij m a a r 
zouden voorstellen die mannen 
in het vervolg thuis te laten. 
Eén heeft reeds vóór de spelen, 
de nagel precies op de kop ge
t ikt : ik interesseer mij n ie t 
voor de olimpische spelen, ze 
zijn financieel niet interessant. 
De uitslagen zijn ernaar . . . 

GEEN STIMULANS 

Al een paar keren hebben wij 
de jongste weken ir diverse 
bladen iets in vraag zien stel
len, dat voordien boven elke 
vraag verheven was, want een 
algemeen aanvaard dogma. 
Men begint zich nu af te vra
gen of de prestat ies van topat
leten, hier in ons land, wel zo'n 
invloed hebben op de sportbe
oefening zoals men altijd ge
dacht heeft. Of bij voorbeeld 
de prestaties van een Reiff, een 
Moens, een Roelants st imule
rend hebben gewerkt op de 
beoefening van de atletiek. 

Sedert die vraag lopen wij 
me t een geweldige dikke nek. 
Wij hebben immers nooit ge
loofd dat die «voorbeelden 
t rokken» . We geloven niet dat 
enkele topatleten de massa to t 
de aktieve sportbeoefening 
brengen. We geloven wel da t 
massale sportbeoefening onver
mijdelijk t o p a t l e t e n moet 
voortbrengen — en we aanzien 
er dat zelfs (maar dat is heel 
iets anders) als een noodzake
lijk kwaad van. In plaats van 
een slordige tien miljoen te be
steden aan onze olimpische af
vaardiging, had men dat geld 
beter kunnen besteden aan he t 
aanleggen van een paar een
voudige sportvelden en speel
pleinen. 

BLACK (ATLETIEK) POWER 
De ohmptsche spelen zijn, op het 

ogenblik dat we dit schrijven, achter 
de rug. De atletiekproeven — waar
over we het vandaag speciaal willen 
hebben — kwamen het eerst aan de 
beurt. We willen, voorlopig en voor
zichtig, bilan opmaken van wat de 
atletiekfontmoettngen hebben'te zien 
gegeven. En daarbij willen wij ons 
beperken tot- de nieuwe faktoren, die 
de verdeling van de medailles mee 
hebben bepaald. 

Een eerste nieuwe faktor was de 
hoogtehgging. Inderdaad, voor de 
eerste keer in de geschiedenis gingen 
de spelen door op een hoogte van 
meer dan tweeduizend meter. Het 
was, van zodra dit bekend xvas, duide
lijk dat dit invloed zou hebben op de 
prestaties, en dat deze onbekende fak
tor degelijk rrxiest onderzocht wor
den, om uil te maken hoe men de na
delige invloed — aanvankelijk ver
wachtte men omzeggens alleen nade
ligs invloeden — zoveel mogelijk kon 
neutralizeren. Daarvoor werd de me
dische wetenschap onder de arm ge
nomen. In alle landen werden proe
ven gedaan, trainingsschema's opge
steld, hoogtestages — onontbeerlijk, 
naar achteraf bleek — ingericht. 

De Amerikanen bouwden zelfs een 
•<t>eciaal stadion om er de atleten on

der te brengen en te trainen, en dat 
natuurlijk in dezelfde omstandighe
den als degene die ze in Mexiko TMU-
den vinden. Al redelijk vlug kwam 
men tot het besluit dat de hoogte 
niet zo'n grote nadelen zou opleveren, 
ja zelfs dat men grote prestaties kon 
verwachten tn de proeven die slechts 
een korte inspanning vergen. 

Dat is het geval geweest. De we-
reldrekords zijn in MexihX) gevallen 
en als de blaren van de bomen. Op 
alle korte afstanden, tot 1500 meter, 
zijn de wereldrekords geëvenaard of 
verbeterd, en dat soms door meerde
re atleten. 

In de proeven die langere inspan
ningen vergen, van de 3000 meter 
steeple tot de maraton, heeft men 
minder ophefmakende prestaties ge
noteerd. 

De vele atleten die uitgeput en 
naar adem snakkend naast de piste 
neervielen, en met zuurstof dienden 
bijgewerkt, tonen wel aan dat de 
hoogte niet bevordelijk is lAjor der
gelijke proeven. 

Het is toch moeilijk precies het 
aandeel van de hoogte af te meten, 
want voor het eerst speelde ook een 
tweede nieuwe faktor mee ; de tar-
tanpiste. 

Die piste heeft het voordeel dat zij 

altijd droog ligt, zelf onmiddellijk 
na een zware regenbui, en altijd 
licht. Maar ze heeft het nadeel dat 
ze cfok altijd heel hard ligt. Dat na
deel heeft men trachten op te vangen 
door de klassieke spikes, die zich te 
stevig vastboren in die piste, te ver
vangen door zg. borstelspikes. Maar 
dat werd voorlopig verboden. Dat 
heeft niet belet dat ook de piste heeft 
meegeholpen om in de korte, snelle 
loopnummers geweldige tijden te h-
pen. Anderzijds veroorzaakte de hard
heid ervan bij veel atleten pijn m de 
spieren, en dan zeker bij de atleten 
die er lange tijd moesten op lopen. 
Alles samen versterkte de tweede fak
tor, de tartanpiste, dus de werking, 
zowel voordelige op korie, als nade
lige op lange afstand, van de hcAjgte 
l'^gg^'g w er nog de derde faktoi^die 
we de « black power > zonden willen 
noemen, zonder daarbij ixxhtans te 
denken aan de gelijknamige beweging 
van de klein lingen m de Verenigde 
Staten. 

Wij bedoelen hier enkel de over
rompelende kracht waarmee de zwar
te atleten naar de kioon hebben ge
grepen van de atletiekbeoefenaars. 
Het was klassiek dat zij de korte loop
nummers wonnen en sedert lang heb
ben zij in tedere olimpiade de « snel
ste man ter wereld > geleverd. Het is 
ook deze keer gebeurd. Hines won de 
100 meter. Smith de 200 meter, Evans 
de 400 meter, en het waren ook alle
maal zwarte Amerikanen die de 4 x 
100 en de 4 X 400 meter wonnen. Dat 

alles in verbluffende tijden en met 
een (schijnbaar?) verbluffend gemak. 

Maar ze hebben er deze keer k)ok 
nog de 1500 meter bijgevoegd en de 
3000 meter steeple en de 5000 me
ter en de 10000 meter en de maraton, 
respektievelijk gewonnen door Kaino, 
Kiwott, Gammoudi, Timu en Wolde, 
allemaal kleurlingen.' 

Anders gezegd, ze wonnen op één 
na alle loopnummers. Men mag dus 
wel terecht spreken over een « black 
power » op atletiekgebied. 

Uiteraard zijn de geslagenen de 
blanken, vooral dan, 2to lijkt het ons 
op het eerste gezicht, de Russen, blan
ke Amerikanen en de Westeuropea-
neii. Minder de Oosteuropeanen. 

WIJ zien belangstellend uit naar de 
verklaringen die de specialisten in de 
komende weken zullen geven. Wij 
vermoeden nu reeds dat daarbij an
dere faktoren hebben meegespeeld 
dan de aangeboren atletische gaven 
van het zwarte ras — die ze altijd 
hebben gehad — en het jeit dat zij, 
met de voortschrijdende t bescha
ving *, meer en meer het domein van 
het « spel > verlaten in de richting 
van de < sport >. Wij verrnoeden bij 
voorbeeld ook een fakHbr in de buurt 
van de vaste wil, de blanke man te 
tonen dat de zwarte man niet min
derwaardig is. 

Er zal veel moeten onderzocht wor
den. We denken dat de besluiten niet 
zonder belang zullen zijn. En dat niet 
alleen op sportgebied. 



VAN DE V.U.-LEiDING 
PROVINCIALE KADERDAGEN 

Het programma der provinciale kaderdagen van de VU ziet 
er qua onderwerp als volgt uit : 
1. Referaat « De taktische lijn van de partij » gevolgd door 

bespreking. 
2. Referaten « De metodologie van de politiek » 

Ie deel : teoretische metodologie 
2e deel : konkrete partijwerking. 

3. Data : zondag 10 november Oost-Vlaanderen, te Oudenaarde, 
zaal Keizer Karel 
voorzitter : ir. G. Deroo 
referaathouders : volksvertegenwoordigers Van der 
Eist en Coppieters, senator Baert. 
zondag 10 november West-Vlaanderen, te Oostende 
Hotel Guido, Van Isegemlaan 
voorzitter : volksvertegenwoordiger Van Steenkiste 
referaathouders : volksvertegenwoordigers Van der 
Eist en Coppieters, provincieraadslid G. Van In. 
De data voor de andere provincies worden later mede
gedeeld. 

DE HUISHOUD- EN INDUSTRIËLE VERVEN 

BREUGEL 
wenst kontakt op te nemen met 
verkooppunten in Oost-Vlaanderen 
en Vlaams Brabant. 

Mechelse steenweg 254, Kontich, tel. 03/53.12.59 

VLAAMSE AKTIE- EN KULTUURGEMEENSCHAP 

VROEGER EN NU 
1968 

Opbrengs t ten voorde le van 

« VLAAMS VERBOND VOOR GEPENSIONEERDEN » 

L.S. 

W i j hebben de eer en het genoegen U en uw famil ie ui t 
te nodigen op het avondfeest « VROEGER EN NU ». 

Dit eerste avondfeest zal alle vlaamsbewusten verenigen 
op zaterdag 30 november 1968, in de salons « Chantil ly », 

Pelikaanstraat, Antwerpen. 

NAMENS HET INRICHTEND COMITEE : 
Frank Trofs, Gerard Bergers, Maurits Coddé, W i l l y W i l -
lockx, Ray De Bouvre, Frans De Laet, Lode Lambrechts, 
Luc Vermeulen 

Orkes» : THE METEORS. 

Avondkleding voorgeschreven (voor de dames hef lange avondkleed 
verplichtend - Cocktail niet toegelaten). 

De deelnemingskosten bedragen 200 fr. per persoon, de plaafsbespre-
king inbegrepen, te storten aan « Vroeger en nu ». Nr. 1043/01655 
KREDIETBANK CARNOTSTRAAT ANTWERPEN, WAARVAN POST-

CHECK-NR. 13235. 

De inschrijvingen gebeuren liefst zo vlug mogelijk. Wanneer het aan
tal personen (500) bereikt is, zal de inschrijving gesloten worden. 
De datum van betaling beslist over de rangorde bij het toekennen der 
plaatsen. Parkeerplaatsen in de onmiddellijke nabijheid. Deuren : 21 u. 
Kaarten kunnen ook telefonisch aangevraagd worden : FRANK TORFS, 

CARNOTSTRAAT 131, ANTWERPEN. TEL. 36.62.24 

ERE-KOMlTEfc 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS : 
De hh. dr. Anciaux Vik, Babyion Mik, Belmans Jo, Coppieters Maur., 
De Commer Virgil , De Facq Eugeen, Goemans Hektor, Leys Pieter, 
Lootens Etienne, Mattheyssens Reimond, Olaerts Jef, Raskin Evrard, 
Schiltz Hugo, Sels Ludo, Van der Eist Fr., dr. Van Leemputten Richard, 
Van Steenkiste Luk, dr. Wanijn Jan, Wouters Leo 
SENATOREN : 
De hh Baert Frans, dr. Ballet Hendrik, Blacquart Frans, Bouwens Ed-
gard, Ciaes Lode, dr. De Paep Gerard, Diependaele Ren, dr. Elaut Leo, 
Jeurissen Alfons, Jorlssen Wim, Persijn Willy, dr. Roosens Robert, 
Van de Weghe Leo, Van Haegendoren Maurits. 
PROVINCIERAADSLEDEN : 
De hh. Brentjes Jozef, Cauwenbergh Michel, Delahaye Karel, De 
Ranter Clement, Doevenspeck Paul, Tandarts Draulans Hugo, Heylen 
Jos, Kunnen Hubert, Meyntjes Oktaaf, Rolus Edward, Rombauts Louis, 
Slosse Etrenne, Steurs Jozef, Van Dijck Jozef, Vergauwen Sylvain, 
Verhaert Louis, Wagemans Herman. 

GEMEENTERAADSLEDEN : 
De hh. Bergers Gerard, De Lie Gustaaf, dr. Boel Luc, lid C.O.O.-
Antwerpen en de h. Frickel, arrondissenmentsvoorzitter Volksunie. 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
het EERSTE na-oorlogse VLAAMS-NATI-

O N A A L z iekenfonds, opger icht in 1951 

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

Prov Sekr. Umburg : HALEN. Stationsstraat 25. tel 013/414.08 

Moer dan 50 plaatseliik« afgevaardigden bodedienstea 

HERMES 
SËHI^L 

Zuldlaan 54, Brussel 

Volledige 
lecretariaatcursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
In vier talen 

B O E K H O U D E N 

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

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

OAO. EN AVONDLESSEN 

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

De school waar Vlamingen 
zich thu i * voelen 

Aanbevolen 
Huizen 

Voor een goede 
ENCYKLOPEDIE 

Eén goed adres : 
M . SCHEERLINCK 

Muilenstraat 122, Liedekerke 

HOME 
Eigentijdse woninginrichting 

Rijschoolstraat 45 B 
ST. TRUIDEN 

Telefoon ; (011) 741.96 

H. DOX 
Carnotstraat 133, Antwerpen 

Telefoon , (03)35.17.14 
Binnen- en buitenlandse 

merkkeukens 
+ elektrische toestellen 

A L AL A A N B O U W 
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 gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bi j Sulkerrul) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag en dinsdag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. letel : Antwerpen 2 
Tel. : (03)49.30.45 - 49.15.94 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

). LEEMANS, Deurne zuid 
Van Havrelel 70, tel. 35.63.17 
Agent : De Coene • Kortrijk 

EURO-DOMi 
Moderne wooninrichting 

Kruidtulnlaan 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 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

Lange Lobroekstraat 44 
Antwerpen - Tel. (03)36.16.47 

Verpakkingsemmer - Stapelkisten 
Vervoerkisten - Polyethyleen-

drijsschorfen • Prijskaarties. 
zakken, -vellen . Rollen - BC' 

drijsschorten • Prijskaartjes. 

BECO BECO BECO 
Benzine en gasolie steeds goedkoper I 
ledere maand gratis benzine en olie... 

Voor gas- en stookolie vanaf 1.000 L.: 

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

wij leveren : tegen BECO-prijs I 

TWEE WEKEN ZONNEN 
IN DE WINTER ! 

I Costa del Sol 8.950 F (volpension) 

Kanarische Eilanden 9 .980 F (haifpension) 

I t ^3^\^ r (volpension) 

Verbl i j f in eerstekiassehoteis. Heen- en terugreis met 
straalvliegtuig. V.T.B.-reisleiding. Een V.T.B.-organizatie. 

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

en alle V.T.B.-kantoren 

p.v.b.a 

BRILLEN 
Laatste modellen 
Oagallik aangepast, door 
gediplomeerde optieken 

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

CONTACTLENZEN 
Gespecialiseerde d i e n s t 
Gedipl. Spec. Van Pottelbergh 

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

LEDEN : 10 % KORTING 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering _ r j c %ƒ E - r 
Poort gans in aluminfum. Omlijsting B R E V C T 
in gephosfateerde staalplaat. O 'S n O O 
Zeer lichte bediening. . t O U y o 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

JEURCLOO 
A. JEURiSSEN - CLOOSTERMANS & ZONEN 

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 
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PERS 

Lefèvre noemde de vlaams-waalse 
kwestie een vals probleem, tot de slag 
op de verkiezingstrom, van 1961 hem de 
zaak noodgedwongen anders deed bekij
ken. De slag op de terug opgespannen 
amnestietrom heeft al heel wat gerucht 
gemaakt, bewijze de talrijke perskom-
mentaren van deze week. Een agenda
punt bij voor het parlement dat deze 
week een eerste poging deed om van zo-
merslaap naar winterwerk te geraken... 

DE NIEUWE GAZET 

Vóór de betoging van zondag deed dit 
antwerps blad een ruime rondvraag in 
de meest uiteenlopende kringen. Naast 
de klassieke anti's als de « onbetaal
bare » Louette en kommunistische provo 
Calliauw waren er ongewone pro's als 
oud-w eer stander Alois Verbist en de ge
kende auteur Jos Vandeloo. Deze zegt 
Q.m. 

« Wanneer is in ons land voldoening 
geschonken aan de gerechtigheid ? 

Als een egocentrische vrouw tijdens 
het ontbijt haar hardwerkende man een 
kogel door het hoofd schiet en daarna 
door de jury wordt vrijgesproken ? 

Of als politieke warhoofden, idealis
ten, gokkers, opportunisten, vijfentwin
tig jaar na de oorlog nog moeten boeten 
voor hun vergissingen, hun dwaasheden, 
hun misleiding door anderen, hun idea
lisme ? 

Het belangrijkste kenmerk van de na
zi-tijd, overigens ook het afschuwelijk
ste, was de totale ontmenselijking. Door 
zich halsstarrig en ongenuanceerd te 
blijven verzetten tegen een amnestie
verlening maakt ook de belgische staat 
zich schuldig aan een vorm van onmen
selijkheid. Het is ondemokratisch en het 
draagt bij tot een verdere ontmenselij
king van onze samenleving. 

Maar misschien wil het schrandere 
België het probleem op een grondige en 
originele manier oplossen ? Wachten tot 
het jaar tweeduizend. Stellig zijn alle 
betrokkenen dan overleden... ». 

ONS LEVEN 

Nog een pro-stem van vóór de beto
ging. Jongeren die het zelf niet hebben 
meegemaakt voeren hun moreel-demo-
kratische gevoelens aan. 

« Men beweert vaak zo graag dat dit 
een demokratisch land is, waar alle bur
gers gelijke rechten en gelijke plichten 
hebben. Wanneer men dan, 24 jaar na 
het einde van een wereldoorlog, nog 
steeds geen amnestie verlenen wil, kan 
men deze daad slechts betitelen als een 
ondemokratische daad, een ondemokra
tisch instand houden van haatgevoelens 
en wraaklust. 

Is het misschien logisch dat op dit 
ogenblik nog altijd mensen verbannen 
blijven omwille van hun vlaamse over
tuiging ? Is het misschien logisch dat 
velen om dezelfde reden geen kiesrecht 
of erfrecht hebben en ook geen recht op 
oorlogsschade-vergoeding ? 

Het moreel gezag van een staat, die 
het statuut van de rechten van de mens 
ondertekende, mag niet berusten op 
haat en wraak, maar enkel op rechtvaar
digheid ». 

LEEST DE BROCHURE 

VOLKSUNIE EN 
WETENSCHAPSBELEID 

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

GAZET VAN ANTWERPEN 

Vóór de betoging lukte Kiebooms er 
nog eens in, een smartlap vol te schrij
ven die een krant normaal een deel 
abonnementen zou doen verliezen. De 
lezers weten ondertussen wel voldoende 
het Kieboom,s geschrijf te relativeren in 
de « Gazet » en hechten uiteraard méér 
belangstelling aan artikels als dit van 
na de betoging. 

« Waarom, zo vroeg een onverdacht 
man als CVP-schepen Raymond Derine, 
zou België weigeren wat in andere lan
den sedert jaren een feit is ? Waarom, 
inderdaad. 

Er zijn vele argumenten die pleiten 
voor de likwidatie van een met zoveel 
ongerechtigheden belaste repressie. Niet 
het minst klemmende is dat indien een 
deel der vlaamse jeugd van de staatsidee 
vervreemd is geraakt de schuld voor een 
deel ligt bij de ongenuanceerde bestraf
fing van de jaren veertig die tiendui
zenden vlaamsgezinde gezinnen heeft 
getroffen. De as van Claes klopt op veler 
borst. 

Maar ook de jongeren die niet zelf on
der de gevolgen van de repressie hebben 
geleden, komen op — hoe kan het an
ders ? — voor de gereikte hand en de 
verzoening tegen de bestendiging van de 
haat en tegen de heksenjacht ad infini
tum ». 

LE SOIR 

En over de betoging zelf. Men weet 
misschien dat de romeinse straatroddel 
beweerde dat kristenen in hun samen
komsten jonge kinderen doodden en op
peuzelden. Een dergelijk iets heeft deze 
brusselse straathondenkrant gezien te 
Antwerpen, waar men kleine Joden op
at en nog wel in het Duits natuurlijk. 

« Een dubbel schandaal. De betoging 
voor amnestie werd gekenmerkt door 
twee feiten die niet nalaten de veront
waardiging op te wekken, zowel in de 
rangen van de oudstrijders en de weer
stand als tussen de bevolking. Zo waren 
er op het ogenblik dat de stoet vertrok 
venters met broodjes en worst die rie
pen om de aandacht te trekken : Juden-
brötchen », « Judenkindchen » (Joden-

broodjes, Jodenkindjes). 
Een ander feit was de aanwezigheid 

in de stoet van een groot paneel met 
honderden eretekens van de eerste we
reldoorlog die het woord « amnestie » 
vormden ». 

OB STANDAARD 

Zonder hen te noemen weerlegt M. 
Ruys de bezwaren van vluchtinisdrijvers 
als Kiebooms en andere CVP-ers. 

« Het initiatief gaat uit van de Volks
unie. Dat heeft in sommige andere par
tijen, vooral bij-, de vlaamse CVP, enig 
onbehagen verwekt. Ten onrechte, naar 
het ons voorkomt. In het beschermkomi-
tee van de manifestatie zetelen heelwat 
personen, die beslist niet tot de Volks
unie behoren. En de optocht staat zeker 
niet in het teken van de VU-politiek. 

Over de grond van de zaak kan trou
wens in Vlaanderen geen onenigheid be
staan. De oproep tot amnestie blijft ak-
tueel. Onlangs hoorden wij een Oosten
rijks diplomaat, die destijds met de ge
allieerden meevocht, meewarig zeggen : 
« Wat tijdens de tweede wereldoorlog 
gebeurd is, lijkt ons het stenen tijd
perk ». Het drama is inderdaad een 
kwarteeuw voorbij. Voor een paar mil
joen van onze jongere landgenoten is 
het reeds geschiedenis. 

De klacht van de slachtoffers van re
pressie en epuratie mag dan al, na zo
vele jaren, als een echo uit het verleden 
klinken, het voortduren van het wette
lijke onrecht is niet minder anakronis-
tisch ». 

Over de debatten van vorige week in 
de kamer heeft Ruys het ook. Wat de 
VU betreft : nieuweling Olaerts speelde 
met vuur en « ouderling » Schiltz goot 
olie op de golven. 

« Volksunie-woordvoerder O l a e r t s 
sprak met vuur, maar was zo onhandig 
de Kamer van onverschilligheid te be
schuldigen : een verbazende flater, want 
de kamerleden zaten met opvallende 
aandacht te luisteren. 

Ook minister De Saeger die zijn kol-
lega in het debat over de havenpolitiek 
opvolgde, was in een briljante dag. Sa
men met Hugo Schiltz beheerste hij een 
bespreking, waarin de Bruggelingen alle 
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De ene belegging is de andere nief. 

Zo zijn investeringen In bouwgronden steeds veilig tegen 
elke vorm van muntontwaarding. En, als u die investering bij 
de Groep De Bondt 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 projekten. Vraag nu, 
overigens geheel vrijblijvend, onze uitgebreide brochure. 

||dl I 
Groep De Bondt 
promotors van bouwgronden 
en woonplanning 

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

aksenten verkeerd legden. Fernand 
Vandamme die al betere momenten ken
de, liet zich zelfs verleiden tot demago
gie, toen hij tot de Walen zei : « Zonder 
direkte toegang tot de zee zijn jullie 
veroordeeld, en die toegang krijgen jul
lie niet via Antwerpen, maar enkel via 
Zeebrugge ». Dat Fernand, het in sier
lijk Frans zei, belette niet dat de kon-
testateurs van het FDF en het Rassem-
blement Wallon woest te keer gingen in 
anti-Vlaams en anti-Benelux regionalis-
me. De Sinjoren waren veel slimmer : 
zij drongen aan op een nationaal haven
gebied dat ook Zeebrugge recht doet 
wedervaren ». 

HET VRIJE WAASLAND 

Dit onafhankelijke Oostvlaamse streek-
blad vindt dat al te veel van de parle
mentaire heren hun brood in ledigheid 
eten, wat alvast niet kan gezegd wor
den van rekordhouder Wim Jorissen, die 
bij de volgende Olympiade het wereld-
rekord gewichtheffen kan breken, ge
woon door al zijn dossiers omhoog te 
steken. 

« Bijna twee weken vóór de wettelijke 
datum is de Kamer van Volksvertegen
woordigers dinsdag voor zijn nieuwe 
zittijd aangetreden, in feite de eerste 
keer dat het op 31 maart verkozen par
lement « serieus » vergadert. Inderdaad, 
na de vorming van de regering Eyskens 
« besprak » het nieuw verkozen parle
ment in ijltempo de begrotingen van de 
regering Vanden Boeynants en ging het 
in vakantie. De heren parlementariërs 
hebben geen gebrek aan vakantie, alles 
samen zowat 5 maanden per jaar, met 
behoud van loon... Hun prestaties zijn 
daarom niet beter dan deze van hen, Jie 
het met veel minder vakantie en nog 
veel minder loon moeten stellen. Maar 
deze bittere oprispingen veranderen 
niets aan de prerogatieven van ons wet
gevend lichaam, dat immers zelf deze 
prerogatieven en zijn prebenden bepaalt, 

V.U.-senator Wim Jorissen is onder
tussen aan zijn duizendste parlementaire 
vraag toe. Om dit rekord niet onopge
merkt te laten voorbijgaan, stelde hij in 
een paar dagen niet minder dan 60 vra
gen in verband met het Nederlandstalig 
onderwijs te Brussel, de haven van Zee
brugge, de Oostkantons, de taalpolitiek 
van de Sabena, de zaak Allegheny-Long-
doz te Genk, enz. Senator Jorissen zetelt 
in de senaat sedert 1965. — Althans één 
parlementslid waarvan allerminst kan 
beweerd worden dat hij niets doet voor 
zijn geld ! ». 

W. LUYTEN. 

Groepen en maatschappijcn 
allerhande !!I 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

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

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
xaterdag of xondagavond 

in een gczelligt sfaer. 
Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- «n avondmul In groap 
gezellig, flfa goed en goedkoop 

ïnlichtingen ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven Tei. (016)46311 
THIER BRAU HOF 

HuUte Tel. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antweipen T«L (03)312037 
DE KLAROEN 

AaM Tel. (053)22853 
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Antwerpen 
LIDMAATSCHAP 1969 

Vanaf november komen de pro
pagandisten bij u thuis de lidmaat-
schapskaart 1969 aanbieden. Prijs 
Hl. 60 fr. BI. 25 fr. Studentlid valt 
weg. 
K O L P O R T A G E S 

Zond. 17 nov. met radiowagen in 
Sclioonbroek en Hagelkruis ten 
noorden van de stad. Vertrek om 
10 uur voor de kerk te Ekeren. 

Zaterd. 16 nov. helpen enkele van 
on>te kolporteurs mee aan de weri-
tocht, ingericht door het arrond. , 
naa r de afdeling Aartselaar. Ver
trek voor het gemeentehuis van 
Wilrijk om 14 uur . 
BAL 

Onze afdeling richt in het voor
jaar een groot volksbal in. 

Medewerkers worden gevraagd 
zich aan te bieden : sekretariaat 
der afdeling, Oude Koommark t 
28, Antw. 

De « Vlaamse Aktle- en Kultuur-
geineenschap » 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
r iaat der afdeling. 

Ten voordele van het « Vlaams 
verbond voor gepensioneerden ». 

Stortingen op Kredietbank, Car-
notstr. Antw. postcheckrek. nr. 
132 35 met bankrekening -1043-
01655 van « Vroeger en Nu ». 
ABONNEMENTENSLAG 

Bornem 
BAL 

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

Burcht 
SCHUTTERSFEEST 

Zaterdag 9 november 1968 om 15 
uur in zaal De Ster, Kaai 19 te 
Burcht, eerste grote Volksunie-
schieting in samenwerking met De 
Scheldevrienden. 

Aanlokkelijke prijzen in natura. 
Hebt u geen boog of pijlen... V^ij 

stellen er ter beschikking. 
Voor de Volksunie-afdelingen spe

ciaal twee bekers : een voor de af
deling met het grootste aantal 
schutters en een voor de afdeling 
die van het verst komt. 

Herentals 
LEDENSLAG 

Vanaf 1 tot 30 november : leden
slag. 

Op de flaminganten- « Dans-in-
Nacht » zal hel 200ste lid gehul
digd worden. 
AMNESTIEBETOGING 

In samenwerking inet de afdeling 
Herenthout slaagden wij erin een 
volle bus samen te krijgen voor 
deelneming aan de amnestiebeto
ging te Antwerpen. 

Hoboken 
NIEUWE LEDEN 

Het vastgestelde streefcijfer In 
september werd reeds ruimschoots 
overschreden en nog steeds stro
men er Ingevulde blauwe kaarten 
binnen. 1 november af wordt dh 
Leon Van den Berghe, Kloosterstr. 
142, Hoboken, afgevaardigde in de 
arrondissementsraad. 

7de V.U.-BAL 
Deze week zijn de bestuursleden 

gestart met het bezoeken van de le
den, om hen de toegangskaarten 
van het bal op 14 december aan 
te bieden tegen 25 fr. We verzoeken 
onze mensen ook de raaniafflches 
uit te hangen. 

Merksem 
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. 

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 4537.77, onder
voorzitter V.O.S 

Mortsel 
KERNLEDEN 
Donderdag 14 november a.s. kern

ledenvergadering in zaal « Helle-
mans », Eggestraat, Mortsel, 
BESTUURSKOOPTATIE 

De h. Hubert Kunnen werd als 
bestuurslid gekoöpteerd. Proficiat! 

ABONNEMENTENSLAG 
Een vriend kunt u wel overtui

gen en de volgende inlichting ge
ven. Stort .̂ 00 fr, (voor abon. 1969) 
op PCR. nr. 1151.12, vzw Volks
unie, Liersesteenweg 197, Mortsel. 
(Jratis ontvangst tot einde van dit 
jaar, 

LEDENSLAG 
Wij verwachten nog verscheidene 

Inleveringen nieuwe leden 1969. 

PROFICIAT 

Afdeling en bestuur wensen de 
familie Lode Claessens proficiat bij 
de geboorte van nr. 11, Bartje. 

GESCHENK 

Bestel heden nog een nieuw leeu
wenvaandel aan de gunstprijs van 
195 fr. bij Wim Claessens, Lierse
steenweg 197, .Mortsel (tel. 513909). 

Turnhout 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Alle leden worden vriendelijk 
uitgenodigd op de algemene leden
vergadering, op vrijdag 8 novem-
l>er e.k. te 20 uur 30 in het Llnden-
hof St. Antonlusstraat te Turnhout. 

Volksvertegenwoordiger Jo Bel-
mans zal in de inleiding handelen 
over de grondwetsherziening. Daar
na gedachtenwissellng. 

DEBATAVOND 

Senator M, Van Haegendoren is 
de tweede spreker in onze voor
drachtencyclus : dinsdag 26 novem
ber 68 spreekt hij over « de gevol
gen van het federalisme » in de 
bovenzaal van hotel Terminus, 
Markt, Turnhout, Aanvang 20 uur 
30. 

Willebroek 
O P E N D EUR-AVOND 

Heden zaterdag 2 nov. te 19 uur 
30 in de Rubenszaal, Mechelsestw. 
186 te Blaasveld open-deur-avond 
ingericht door Volksunie Wille
broek. 

Betekent federalisme het einde 
van onze welvaart ? Daarna voor
dracht over Tirol en dia's en ge
zellig samenzijn. 

BESTUUR 

Volgende personen maken deel 
uit van het bestuur van de afdeling 
Willebroek en houden zich ter be
schikking van leden en slmpatlzan-
ten : Th. De Block, Breendonkstr, 
77, Willebroek (voorzitter); R. Wil 
laert. Molenstraat 62, Willebroek 
(sekretarls); A, Cruypelants, Mechel-
sesteenweg 118 Blaasveld (propa
ganda); P. De Smedt, Sgt. Tripp-
straat 53, Willebroek (penningmees
ter); L. Schurmans, Van Lande-
ghemstraat 71, Willebroek (organi-
zatle). 

BRABANT 

Anderlecht 
WERKING 

Een 20-tal bestuursleden, bespra
ken in aanwezigheid van de h. Pa-
nis, provincieraadslid, o.l.v. dr. An-
ciaux en het arr . bestuur, de V.U. 
werking In het gewest Anderlecht 
Na een overzicht van de toestand 
in de afdelingen gaf dr. Anciaux 
een uiteenzetting over de scherpe 
en Ingewikkelde problematiek van 
Brussel. "̂  

De bestuursleden kozen volgende 
onderwerpen voor een reeks spreek
beurten voor de volgende kanton
nale vergaderingen. 

De gekozen onderwerpen zijn • 
« De franstalige uitdaging te Brus
sel » (spreker senator Lode Claes), 
« De gemeenteraadsverkiezingen 
1970 » en « Jeugd en Volksunie ». 
(sprekers nog aan te dulden). 

Brussel 
GESPREKSAVOND 

Donderdag 7 november om 20 
uur 30 belegt het kanton Brussel 
een gespreksavond in het « Waltra 
Teater », Arduinkaal 2-3, Brussel. 
Spreker :volksvertegenwoordiger dr, 
Vic. Anciaux, over « de geneeskun
de in sociale dienst van het arbei
dend volk », Daaraa debat en vra
gen. 

AKTIVITEITEN 

De zoektocht van 13 oktober 
« Ken Uw Hoofd.stad » kende een 
onverwacht sukses : driehonderd 
deelnemers, We danken alle mede
werkers. 

De kantonnale vergadering van 
verleden vrijdag stond in het te
ken van de gemeenteverkiezingen. 
Een volledige eensgezindheid is be
reikt : de V.U. zal in Brussel star
ten als volwaardige partij. 

De Volksunie Brussel heeft aan 
de amnestiebetoging van zondag il. 
met honderden deelgenomen en ge
noot met een neutrale vlag op kop 
veel bijval. Brussel liet Anlwerpen 
niet los. 

De lezing van de h. R. I^peer, 
over « Reklame » in het kader van 
de kulturele avonden, kreeg een 
aandachtig gehoor. 

Donderdag 7 november te 19 lun-
kantonnale ledenvergadering in de 
Waltrazaal, bij Stan Philips. 

Maandag 11 november stille hul
de en bezoek aan Kester - Heide 
gedlnamlteerde grafkelder van 
« Staf De Clercq ». Vertrek 15 uur, 
Brussel Centrum. 

Maandag avond vanaf 20 uur in 
het lokaal « Uilenspiegel » Breu-
gelfeest met o.a. avondmaal en tus
senin allerlei aantrekkelijkheden, 

ARRONDISSEMENTELE 
RAAD 

De volgende arrondissementsraad 
gaat door op donderdag, 14 novem
ber e.k. om 20 uur .stipt in het lo
kaal « Graaf van Egmont a, J . van 
Praets t raat 28 (bij de Beurs) te 
Brussel, De agenda zal later nog 
aan de leden medegedeeld worden, 
tesamen met een verslag van de 
vorige raad. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Volksvertegenwoordiger De Facq 

zal geen zltdag voor sociaal dienst
betoon houden te Brussel tussen 4 
en 23 november. 

De zltdagen in de landelijke ge
meenten van het arrondissement 
Brussel zullen gewoon doorgaan 
met de plaatselijke provincieraads
leden : 7 november te Hekelgem; 
12 november te Essene; 19 novem
ber te Dllbeek en 21 november te 
Sint-Martens-Bodegem. 
VU EN GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

Op de vergadering van al de be
stuursleden van de brusselse agglo
meratie, op 22 oktober 11., werd 
eenparig besloten, om bij de vol
gende gemeenteraadsverkiezingen 
in princli)e, In elke gemeente van 
deze agglomeratie, als Volksunie op 
te treden. In dit teken werd een 
kommissie samengesteld, bestaande 
uit afgevaardigden van de afdelin
gen en leden van het arrondisse
menteel bestuur, aangevuld niet 
specialisten, om een voorstel van 
programma op te stellen, dat geldig 
kan zijn in gans de agglomeratie, 
en om de problemen van de ver
kiezingen in het Brusselse praktisch 
te bestuderen. Van nu af zal elke 
afdeling haar werking reeds begin
nen te zien in verband met de ge
meenteraadsverkiezingen 
PROVINCIALE KADERDAG 
BRABANT 

De provmciale kaderdag van de 
provincie Brabant gaat door op 
zondag 24 november ek. te Korten-
berg. Latere berichten hierover vol
gen nog. 

Grimbergen • Beigem 
BAL 

Ziiterdag M) november 2de nachl-
bal in het Fenikshof. 

Orkesten Stan Philips en The 
May Jins — Tlrolerbar en reuze
tombola met twee vliegtuigreizen 
als hoofdprijzen 

Halle 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Volksvertegenwoordiger E, De 
Facq houdt voortaan zltdag iedere 
laatste woensdag van de maand, 
van 19 uur 30 tot 20 uur 30, in café 
De Sleutel, Grote Markt te Halle. 
Volgende zltdag ; woensdag 30 ok
tober. 

Jette 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

Liedekerke 
BAL 

O p 23 november 1968 afdelings
bal in de « Nieuwe Zaal », Station
straat, ten voordele van de sociale 
werken van de Volksunie. Deuren 
vanaf 20 uur. Liedjes gezongen door 
Anneke Soetaert. 

Leuven 
OBERBAYERN 

Op niaiiiulM.i; II no\ ('I>>'I;T .T.S. 
richt (Ie vlaaiii^e krinj;, arr, l,ciii,'n 
een «Stemmige ObcrbayernaMMid» 
in Thierbrauliol-l.eiiven in. Mede
werkenden : orkest Kvvald Froh eu 
de \ laamse nacl)te'.;:ial .lo X'erly 

Iedereen welkom Inkom : 20 fr. 
Kaarten door sl<))lin,y op p.c r. ,̂ 612 
\an Kredietbank xoor rekening 
.«39-12190. 

zoekertjes 
Plaats vrij voor jonge A.VniecIia-

iiica omgeving Kortrijk. 

Industriële \<)rm,i!e\er - ontwer
per publiciteit zoekt plaats omge
ving Kortrijk. 

V oor beide gevallen zich wenden 
tot L. \ 'ansteenkiste. Kortrijk. T 
131. 

Jonge man, 21 j , diploma A2 me-
kanika zoekt passende betrekking 
liefst in omgeving Gent, Kortrijk of 
Brussel. Schrijven Gies Eechaudt, 
Peperstr., Moregem — T 129. 

Dame 47 j . met gezlnslast zoekt : 
betrekking in het Gentse (klasseer-
werk of ander licht bureelwerk), 
tegemoetkoming aan bezoldiging 
van echtgenoot. Schr. Gies Ee
chaudt, Peper.str,. Moregem — T 
1.30. 

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

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

Vk'erkloos VU - lid — tweetalig 
— met rijbewijs — zoekt werkt als 
magazijnier in (>ent, Brussel of Ant
werpen Inlichtingen Oswald Van 
Ooteghem, Rode Kruisstraat 7, 
Gentbrugge — tel 09-.52,72.87. T 
125. 

Aangeboden : giatis 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 011-194.54 T 126. 

Onderwijzer, 30 jaar, zoekt be
trekking als bediende ol magazij-
nier eender waai in Vlaanderen, 
Zie*- wenden volksvert. 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, Prediklierenrei 23. Brugge T 
128 

Hoofdredakteui 

T van Overstraeten 

Alle briefwisseling voor 
redaktie naar 
Rotatyp. Si/lv Dupuislaan 
110 Brus '7 Tel 23.1198. 

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. 
Abonnement buitenland 

480 fr 
Steunabonnement 820 fr 

(minimum) 
Losse nummers 8 fr 
Alle stortingen voor het Olad 
op postrekening 1711.39, 
« Wij » Vlaams-nntionaal 
weekblad 

Verantw ui tg Mr F Van 
der Eist. Beizegemstraat 20, 

j Brussel 12 

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 I, 

Borgerhout 
LEDENVERGADERING 

.Maandelijkse ledenvergadering 
\n jdag 8 november te 20 uur 30 in 
df bovenzaal van het lokaal Nieu
we Carnot, Carnotstraat 60, Ant
werpen, Spreker is volksvertegen
woordiger Dr. Vic. Anciaux, 
MAANDELIJKSE 
K O L P O R T A G E 

Deze heeft plaats op zondag 17 
november. Kwart voor tien bijeen
komst bij Frans Dirks, Karel Van 
den Oeverstraat 26. De da tum van 
10 nov. vervalt, 
ER IS MAAR EEN 
B O R G E R H O U T ! 

Om amper twee weken tijd wis
ten wij de autokaravaan van zater
dag 26 oktober, als inzet voor de 
aninestiebetoging uit de grond te 
stampen. En hoe ! Het werkte aan
stekelijk, enkele deelnemers uit an
dere gemeenten kwamen ons aan
tal vergroten en Berchem sloot er 
zich bij aan zodat wij niet alleen 
Borgerhout doorkruisten doch ook 
de gemeente van volksvertegen
woordiger dr. Goemans. 
RUISENDE B A L R A M P ? 

Ondanks de drukke werkagenda 
werd ons bal een reuzesukses, tot 
3 luir 's morgens. 

Een woord van lof voor de in
richters met aan het hoofd Amblo-
rix Plet Wlllems, die werkelijk dag 
en nacht In de bres was om van 
dil bal iets groots te inaken. Onze 
welgemeende dank aan al de mil
de schenkers voor de prijzen van 
de tombola. 

Kessel - Nijlen 
VERBROEDERINGSFEEST 

Zaterdag 16 nov. om 19 uur In de 
nieuwe feestzaal Van Meerbeeck, 
Dorp 27 te Kessel verbroederings-
feest van de afdelingen Kessel en 
Nijlen. 

Rijkgevulde tafelen tegen 150 fr. 
Hammond-orgel eu dansgelegen
heid. Inschrijven voor 10 novem
ber bij L. Van den Bergh, Toe
komststraat 3 Kessel en bij L. Van 
Dessel, Zandvekenvelden 8, Nijlen. 

Lier 
HERDENKINGEN 

Morgen zondag 3 nov. om 11 uur, 
herdenkingsmis voor Wim Maes in 
de kerk der E.P, Jezuïeten, Berlaar-
sestraat (rechtover de Rljksnor-
inaalschool), 

V.U.-BAL 

Zaterdag 9 november in de zaal 
Belgra, Lisp 5, bal van de V U-afde
ling Lier, Orkest I Vagabondi. In
kom 40 fr. 

VLAAMSE KRING 

Volksvertegenwoordiger Hugo 
Schlltz spreekt op vrijdag 15 no
vember om 20 uur 30 In de salons 
Walklers, Flor Van Cauwenbergh-
straat (naast het postgebouw) over: 
« De soclaal-ekonomische toekomst 
in Vlaanderen ». 

Mechelen 
TER HERDENKING VAN 

W MAES 
Op 3 november wordt m de kerk 

van 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 e pater Van Roey, 

file:///laamse
file:///njdag
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bewegingswijzer 

BRABANT 

St. Agatha Berchem 
D A N K B E T U I G I N G 

Het aklel ingsbestuur en het ai 
londissen ientsbes tuur dankt de h 
Karel B e e c k m a n , \ o o i z i t t e r \ a n de 
zfc afdeling, \ o o r d e b e w e / e n dien 
s len daai liij op doktersbexel moes t 
ontslag n t i n e n D e s t k i e t i u s \ a n de 
afdeling de h De leu , / a l \ o o i l o p i g 
ook het voorzitterschap w a a r n e 
m e n 

Sint Joost 
D A N S F E E S T 

O p 16 n o v t m b e i a s o m 20 uur 
30 wordt door de Vlaamse Ont 
sp inningskring van het stedelijk 
kanton Sint Joost een g i o o t \ l a a m s 
p n v e dansfeest ingericht in d e 7aal 
van c i f c « R e g e n c e » ( rechto \er ge 
meentehuis ) , Ouderge in laan 154, te 
Etterbeek 

Veltem' Beisem 
l l - N O V E M B E R H E R D E N K I N G 

/ o n d ig 10 n o v e m b e i n e e m t het 
gewestel ijk I J / e r b e d e \ a a i tkomitee 
Midden Brabant \ o o r d e 2de maal 
een dei gelijk initiatief 

O m 18 iiui a%ondmis in de S t 
Lauient iuskerk te Veltem Kansel
rede e h pastoor Decreton 

19 uur 30 in de /aa l der Zusters 
ojitreden \ a n Antoon Van dei 
I'lactse, l e u \ e n s k inde ikoo i en ko 
reografie door het VVKM K o i t e n 
berg 

T o e g a n g 30 fr 

Weerde Eppegem 
Bes tumsvergader ing op d insdag 

12 n o v e m b e r Tevens zitdag voor dr 
Anc iaux ten hu i / e van Guido V ui 
ders lracten, l o c k o m s t s t i a a t 8 te 
W e e r d e \ a m f 20 uur 

ZW-Pajottenland 
Z I T D A G E N VAN D R A N C I A U X 

O p j n o x e m b c r i s , 1ste diiis 
dag der m a a n d houdt d i A n c i a u \ 
vo lgende / i tdagen m dit gewest 
te ( jooik in « de Groene P o o i t » 
te 7 uur 30 en te VoUezele in de 
o Zaal Mersch » te 8 uur 30 

OOST-VLAANDEREN 

Etikhove 
K O L P O R T A G E 

/ o n d ig 3 n o v e m b e r Vertrek 9 
uur 30 Markt, O u d e n a a r d e begin 
9 uur 45 

Geraardsbergen 
DLüAfAVONDEN 

I w e e debat avonden o \ t r « Fe 
deral i smc » te lkens te 20 uur 15 
111 dt s t a d s s c h o u w b u i g 

W o e n s d a g 6 nov inleidci de h 
Slosse , m e d e w e r k e r kadcrinstituut 
I od Dosfel 1 e i m « Wat '' Best i in 
dl vormen » 

Woensdag 20 nov inlcidei de 
h Olsen , m c d c w v h P e n n o e n , 
l e m a «Gevolgen \ o o r het v laamse 
1 ind •> 
K O L P O R T A G E 

Stad Geraai dsbergen op zondag 
10 nov en 24 nov a s 
A L G E M L E D E N V E R G A D E R I N G 

N i i j d i g ID nov in « 't Hemel 
rijU Ie 20 uur 13 stipt 

Lebbeke 
B A L 

/ iterelig 16 n o v e m b e r o m 20 uui 
30 i ldelingsbal m het K Pal ings 
huis », M irkt Orkest Piet S t o i m s 
en / i |n Zwei vers Inkom 40 fr 

Kevele • Landegem 
B A L 

Volksvertegenwoordiger dr J 
VN innvn nodigt uit op het bal van 
de afdelingen Nevele Landegem op 

/ o n d a g 10 n o v e m b e r te 20 uur /aa l 
> o v y te Nevele Orkes t « T h e Star 
fighters B Inkom 30 fr 

Oudenaarde 
D I E N S T B E T O O N 

Maandag 25 n o v e m b e r houdt se
nator Diependae le / i tdag . 

P e t e g e m (oud) cafe Alf D e 
S t e i c k e , K i a u w e l s t i a a t , 17 uur 15 
tot 17 uur 45, W o i t e g e m • cafe D e 
Al end . Dorp , 18 uur tot 18 uur 30, 
Kruishoute in café 't Kloefke, 
Mirkt , 18 uui 30 tot 19 uur. O u d e 
naarde cafe « Huis Aan P a i n i a », 
19 UUI 30 tot 20 uur 30 

Kruishoutem 
D A V I D S F O N D S 

/ i terdag 9 n o v e m b e i om 20 uur 
komt Miei Cools naar Ki u i shoutem 
m de feest /aal p i t i o n a a t Toegang 
M) fr Kaai ten bij Pol Ri jckbosch, 
W oestijnesti aat 6a 
V R I J E D I S K U S S I E - A V O N D 
V U J O - O U D E N A A R D E 

In het kadei van het w i n t e r p i o 
gramnia v^n Vujo Ouelenaarde 
w o e n s d a g 13 n o v e m b e r o m 20 uur 
vuje diskussie avond ovei de toe 
i i s t i sehe ontwikke l ing van o n / e 
streek, gespreksle ider . senator Die 
pendaele 

In d e « Tijl » 

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

O p / o n d a g 20 oktober had d e 
st ichting van d e n i e u w e afdel ing 
N u k e i k e - M a a i k e . K e r k e m -
Sehor isse - Et ikhove - Z u l / e k e 
plaats. 

Het bestuur werd als volgt sa
menges te ld voor/ i t ter Laurent 
Verdonckt , Nukerke , ondervoorzit 
ter . loos D e C u b b e i , Nukerke , se-
k r e t a n s : Dirk Vlieghe, Z u l / e k e , 
penningmees ter • m e v r H Glibert-
V e i d o n c k t , Nukerke , o r g a m / a t i e : 
M i i k D e Nil, Et ikhove , proj^ igan 
da l o o n Van Le i sbergcn , S c h o 
risse, d iens tbetoon : H e r m a n G h -
be i t , Nukerke , bestuursl id : T n f o n 
De S m e t , Sehorisse 

Hun eerste doelstel l ing het aan 
werven van 25 tot 50 n i e u w e l eden ' 

Okegem 
K O L P O R T A G E 

O p 13 üktol)er w e r d e n te D e n d e r -
vviiideke door 15 pi ojiagTiidisten 250 
n u m m e r s verkocht h e n hartelijk 
1)1 oheiat 

De pi latsehjke afdeling had ge 
/oi>,d voor een pamflet aan d e m 
woners van de g e m e e n t e , iets w a t 
/ ec i in de snia ik viel 

\ o lgende Lolporlage • zondag 3 
n o v e m b e r te O k e g e m , verzamelen 
a in de k c i k o m 9 uur 45 

Scheldekant 
D U B B E L S U K S E S 

O n s jongste koljjoi tage w e e k e n d 
w e i d een meev illei 313 n u m m e r s 
van « W I J » w e i d e n vlot verkocht 

Het b i l te Tie lrode w e i d een suk 
ses Hartelijk prof icnt voor ele dur 
vers en doordrijvers uit de jongste 
afdeling uit de Scheldek int 

Sint-Nikiaas 
V O O R D R A C H T 

V i i j d i g I J 1168 te 20 uut in / a il 
Mercator, Stat ionstr 35, onder 
auspiciën v,\n het Dosfelinstituut 
voordracht ovei onze havenjiroble 
m e n door prof M o i t c l m a n s 
H E R D E N K I N G 

/ i t c i d a g 9 nov tei nagedachte 
nis van wijlen d e h Frans Wij 
meersch , o m 9 uui 30 mis in ele 
Ki i s tus Koning ke ik , Heistraat Na 
de mis toesp iaak elooi A m e d e e 
Vei bruggen in cafe Rubenshof , 
(«entscbaan 1, St Niklaas 

WEST-VLAANDEREN 

Assebroek 
Z I T D A G E N 

Zitdagen gemeenteraads l id R 
R e v n a e i t , ten h u i / e G e n Lemai i 
I lan 26, op m a a n d a g 4 t n dinsdag 
5 nov van 20 tot 21 uur 

Blankenberge 
Z I T D A G 

Volksvcrt P Leys, bij voorzittei 
J Van P a i y s , lejjerst iaat 7, op vrij
d a g 8 nov van 20 tot 21 uui (zit 
d ig 1 p V o p 1 n o v e m b e i ) 

Brugge 
O R G A N I Z A T I E 

O n / e o igam/at ie le ie le i v m het 
arr , lef Deieiose, dankt de talrijke 
t l ee lnemers aan de amnes t i e m a m 
fest i t ie te Antwerj^en, voor hun 
spontane inschi ijvmg, w lardoor 2 
toerauto s zonder m o e i t e gevuld 
w e r d e n 

HIJ ver /oekt verder alle l eden en 
l e / ers v in « Wij » bij hun afdeling 
een a inphkbr ie f te vragen « V U 
eist Zeebi ugge d iepzeehaven » e n 
d e / e aan hun venstei raain te wi l 
len a a n b i e n g e n D e plakaktie w e r d 
nu beë indigd, m a a r d e publ ieke 
opinie dient verelci g a a n d e gehou
d e n door een l u i m e verspreiding 
van d e / e affichhes in p u v e w o n i n 
gen 

Z I T D A G 

Volksve i t F l e y s , in lokaal 
« Breidelhof », Suvees tr 2 ( \ is 
markt) , o p / a t e r d a g 9 n o \ van 11 
tot 12 uur 

BRUGGE (ARR ) 
PROVINCIALE KADERDAG 

D e bes tuurs leden van d e 15 tans 
b e s t i a n d e afdelingen w o r d e n ver
zocht / o talrijk mogelijk deel te ne 
m e n aan d e kaderdag te O o s t e n d e 
op / o n d a g 10 n o v e m b e i a s iii het 
hotel « Gu ido », van I seghemlaan 
38a, O o s t e n d e 

Begin 10 uur, e inde 17 uui 30 
Part i jvooiz i t ter Van dei Eist is een 
eler refei aa thouders 

P I IJS voor d e e l n a m e en m i d d ig 
m a a l • 100 fi , soep , hoofdschotel , 
n i g c i e c h t , bed ien ing en al les inbe
grepen 

D e e l n a m e storten op P R 6007 78 
van A V a n h o u t e g h e m , Heist a m 
zee 

Diksmuide 
U N O V E M B E R 

Maandag 11 n o v e m b e r gaat de 
ja 11 lijks volksvergadering m het 
v laams huis door o m 15 uur S i « e -
ker : dr Maur Coi>i)ieters 

Gistel 
T W E E D E K A A R T A V O N D 

H e d e n zaterdag avond 2 novem 
ber o m 20 uur 15 t w e e d e k a a i t e i s 
avond m inil len 
V O L K S V E R G A D E R I N G 

Donderelag 7 n o v e m b e r te 20 uui 
komt sen itor W Persijn ons s i ) ie-
ken over d e belg ische landbouw[lo-
liliek m d e /aa l « Riva » 
V U - B A L 23 N O V E M B E R 
IN D E R I V A 

Bestel l e e d s nu k i i i t e n bij de 
bestuui s leden ' 

Pracht ige t o m b o l a m e t m e e r d<in 
10 000 fi prij /en, w i i i onder praeh 
tige cel i m i e k e n geschonken door 
Lode Will lert 
L E D E N S L A G 1969 

R e e d s m e e r dan 25 n i e u w e leden 
w e r d e n g e m a a k t vooi 1969 ' Nog 
enke le a b o n n e e s /ijn niet aanges lo 
ten Nog e e n insi)anning vooi d e 
2(K) leden ' 

Helst 
A F D E L I N G G E S T I C H T 

Ma<iiidag 28 oktober w e i d hier 
d< 15dc afdeling uit het a ir en d e 
Vle aan de Oostkust gest icht Het 
ledena intal e n de v c i k i e / i n g v i n 
e e n plaatselijk pi ov inciei i idslid 
vereisten zulks 

Jabbeke 
Z I T D A G 

Volksve i t P L e j s , bij G E e c k e 
loo, A a i t i i j k s e s t e e n w e g 39, op zon 
d i g 3 nove , van 10 tol 11 uui 
Z I T D A G 

P i o v i n c i e i a a d s l i d A Devrientlt , 
ten h u i / e Zandstraat 29, op / o n 
dag 3 nov van 10 lot 11 uui 

A R R O N D R A A D 

In de m a m d n o v e m b e r / i l de 
1 1 ld niet doorgaan / o a l s gewoonl i jk 
oj) de 2de vrijdag, m lai we l oj) de 
d e i d e vi i jdag, dus o p 15 n o v e m b e r 

Dit o m d i t ele pa i t i j iaad ook uit
zonderlijk een w e e k w e i d v ei scho
ven 

Knokke 
Z I T D A G 

Volksve i t P Leys, bij voorzittei 
V DeliUe, H e l m w e g 12, op vrijdag 
8 nov van 19 tot 19 uur 45 (zitdag 
i p V. op 1 n o v e m b e r ) 

Kortrijk 

K O L P O R T A G E 

Eindelijk s ta i t ai l on i l i s sement 
Koitrijk o p n i e u w met d e k o l p o i t a 
ges ' 

Z o n d i g 10 n o v e m b e r kolportage 
te H a i e l b c k e , / o n d a g 17 n o v e m b e r 
te Z w c v e g e m en / o n d ig 24 n o v e m 
ber te A v e l g e m 

Alle k ider leden n e m e n a i n m i n 
stens een van deze d u e ko lpo i ta 
ges deel ' 

Voor d e koljjorlage van 10 no 
v e m b e i v ei zame l ing te 9 uui in 
loka il « 1302 » te Korti ijk of te 9 
uur 30 lan de hoofdkei k te H a i e l -
beke 

V O L K S U N I E B A L 

Het jaail i jks Volksuniebal \ a n 
vei l eden zaterdag w a s e e n o v e i -
l o m p c l e n d sukses D e achterbl i jve is 
m o e t e n geen sjiijt h e b b e n van hun 
afwezigheid ei w a s vooi hen toch 
geen plaats m e e r D e ru ime / a a l 
van 1 hierbiai ihof te Hulste / a t nok-
vol \ U leden e n s i m p a t i / a n t c n 

D E M O N S T R A T I E N A M I D D A G 
V O O R D A M E S 

D e damesaft le l ing van Volksunie
afdeling Kortrijk organi /eer t o p 
dinsd ig 19 n o v e m b e r a s in d e na
m i d d a g e e n vooi dracht m e t d e 
m o n s t i a t i e over e lektr ische huis 
houdtoestc l len Ui teen /e t t ing wordt 
j ,ehouden doo i e e n special iste , m e 
vrouw F i a n c i n e V a n d e w a t t y n e S a -
blain, e ch tgenote van o n s p iov inc i e -
I aadslid 

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

H e d e n /a terd ig door prov ineie 
1 aadsl id Rogc i Vandewatt i jne in lo 
ka<il « 1302 », A u g Reynaer t s tr 9, 
van 11 tot 12 uui 

SPREEKBEURT 
Oi> vrijdag 8 n o v t m b e i a s te 

20 uur in de z lal 1302, B u i g R e y 
n a e i t s t r i a t 9, Koitrijk, k o m t sena-
toi Baert Frans s p i e k e n over « Par-
I tment swerk ing en gezag » voor 
Vujo Korti ijk 

V U J O K O L P O R T A G E 

Ieder VUJO Iiil dient het als zijn 
t lak te b e s c h o u w e n , dee l uit te m a 
ken van d e kolportagej^loeg, d ie 
zeer b m n e n k o i t geregelel kolporta 
g e s in het ai rond i s sement houdt 

N a a m en adres oj igeven aan D e -
w ilde E n e , p a Vujo postbus, 
« 1302 », Brug R e v n le i ts tra it 9, 
Koit i i jL 

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

H e d e n zaterdag van 13 tot 16 uur, 
door volksv ei t egenwooi diger Luk 
V ans lcenkis te , in cafe « de Bei-
a a i d », Koi t i i jksest i 3 Tel 52899 

Oostende 
W E R K G R O E P V R O U W E N IN 

A F D E L I N G O O S T E N D E 

In het a ldt l ingsbes tuui van O o s 
t ende / e t e l e u vcisehi l lenele d a m e s , 
d ie het initiatief g e n o m e n h e b b e n , 
een w e i k g i o e j ) « v i o u w e n » in hel 
leven te l o e p e n 

Het IS i n d e i d a a d noodzakel ijk dat 
o n / e paitij / i c h w a t akt iever gaat 
b e / i g h o u d e n met d e helft van het 
kie/crskorjjs , nl de v r o u w e n 

D e / e werkgioe j ) s t u t h lar ikti 
viteiten o p 7 n o v e m b e r a s m e t e e n 
voois te l l ing van d e winte iko l l ekt i e 
« kleedjes » m het hotel Met iopole , 
Kerkstraat , te 20 uur 

D E B A T A V O N D 

De V L hakt i e l e ide i Mi Guido 
Van In, voe i t het wooie l ovei « Fa 
dei i l i sme » oj) maanelag 4 n o v e m 
bei lil het hotel Metioj iole , K e i k 
s t i a i t , O o s t e n d e , o m 20 luir lot , 
gang koste loos 

G E M E E N T E R A A D 

25 oktober g i o l e sp uiniiig ui 
O o s t e n d e O n s iaads l id I c o Van 
D e Wegl ie zou mteijjel leren over 
de f i m e u z e rioolbelast ing op ele 
iN leuvv i)ooi I scs teenweg 

Met ongeveer 50 z w a i t e v l i g g e n 
zette e e n stoet van ca 2(K) i n w o 
UCIS uit VOOI n o e m d e s t iaat zich in 
beweg ing naar het s tadhuis 

l o e n alle betogers d e raadzaal 
nokvol gevukl h ie lden , zat P i e i s 
m e t hoogioele v lekken in het ge 
Liat, ) ) iecies als een gestraite schoo l 
jongen 

Van de W e g h e ' s interpellatie stak 
zo s l t v i g in m c k a a i , dat d e P V V -
opjMizitie — die ons stantlpunt bij 
tl ld en o n d c i s t e u n d e — het d m 
kend jjubliek v ei w e e s naar onze 
VU v e i t e g e n w o o i d i g e r 

Schejjen Dehoi ick , al even ner
veus e n onbevoegd als s teeds , had 
het m e e i over d e toekomst dan 
over het p i o b l e e m , lei wijl scliejien 
M m oir, tot het besluit k w a m dat 
ei int lcrdaad inoj,clijkheid bestaat 

wu 

ele bel i s t ingen inders te leggen, na 
wijziging van d e g e m e e n t e w e t 

D e meerderhe id w e k t e echter , 
dooi haar i ond de pe)l draaierij zo 
vaak de laehliist van het publ iek 
op, dat P iers hcihaaldel i jk m e t 
schors ing dre igde Claevs p r o v o k e e i -
de dervvij/c tie a i n w e / i g e n dnt he t 
tot tumult k w a m en de m w o n c i s 
i m ele deur gezet werden , w a a r -

oj) ook de vol ledige VU e n P V V 
(oj)I)o/itie) de / i l t ing verliet 

Uniek feit in de gesch ieden i s v a a 
O o s t e n d e 

D R I E S C L A E Y S • 

O N O V E R T R O F F E N ! 

BIJ alle s o m s sche i pe d i skuss i e s 
bleet het d e b it nochtans hoffelijk. 
I e m a n d m a a k t e lu lzondermg : 
D u e s C l i e v s , de en ige C \ P vo lks-
vei tcgenwoorel iger elie in het a r i o a -
d i s s e m e n t O o s t e n d e nog ovei blijft. 
HIJ IS a l l t ig i sch tegenovei al les w lE 
van nabil ol s lcehts van verre m e t 
d e VU te d o e n heeft Met a s g i a u -
w e nijdigheid wierji luj ten e i n d e 
raad, van tie Weg l i e het s c h e l d -
w OOI tl « pHtte d e m a g o o g » m h e t 
gel lat letlei een die Leo kent w e e t 
dat deze w a i s is van d e m a g o g i e , zt>-
dat het publ iek j o u w d e P i e r s w e i 
gerde erop in te gaan Claeys tot d e 
Cl de te l o e p e n 

V U J O A K T I E F 

D e Volksumejongeren , afdel ing 
O o s t e n d e , zijn in tie kwes t i e van d e 
r ioleringen, NieuwjKioi t ses tee i iweg , 
O o s t e n d e van m e n ing dat het s c h e -
penkol lege een grove fout heeft b e -
g lan dtioi te verzu imen de bevo l 
king van te voren in te l i chten Ver
der stel len / e vast dat door het a a n 
leggen van d e / e i i o l en vooral de e i 
genaars v<in de grote a p p a r t e m e n t s 
g e b o u w e n w o r d e n bevoorde l igd , 
tel wijl d e k l eme m a n , d ie heeft ge -
s p a a i d vooi een e igen huisje, o p 
sch indahge wijze wordt b e n a d e e l d . 
D e Volksumejongeren . O o s t e n d e 
s teunen effektief e lke akt ie van he t 
Vervveerkomitee e n roepen d e o v e 
rige in w o n e i s \Jin O o s t e n d e oi> to t 
het /e l fde , vooi aleer zij door een g e 
lijkaardige flater w o i d e n getroffen. 

Vint lag 29 n o v e m b e r spreekt 
M a m lts, Coppicters voor d e Vujo 
over «t InsjMa ik, m e d e b e h e e r , s tu-
t lcn lenradcn » 

Elke za terdagnamiddag van 3 tot 
5 uur sta it het Vujo d o k u m e n t a t i e -
c e n t i u i n ojien voor alle bezoekers , 
in lokaal « D e r b v », N ieuwpoo i tse-
s t e c n w e g 246, M a n a k e i k e Er zijn 
boeken en tijdschriften over kui
tuur, e k o n o m i e , jwlit iek, soc ia l e 
wetgeving , f i lozohsehe ont l e iwe i j i e i i 
e n / 

Sint-Michiels 
Z I T D A G E N 

G e m e e n t e r a a d s l i d lan FiaijKint, 
ten h u i / e . Leyse l e s t iaa t 104, o p 
dont l c idag 7 nov van 19 tol 20 uur . 

V L A A M S E K L U B 

Oj) 25 nov a s te 20 uur in zaal 
C e n t i u m , Ke iks traat 23a, spreek
beurt door Flor Gr i m m e n s o v e r 
« 50 jaar Uilenspiegelkamj) iii 
VI l a n d e i e n » 

O p 28 dec a s Keis t l ees t en la-
mili lai gezell ig samenzi jn , m e t v e i -
t o n m g van d e n i e u w e kleurfi lm 
< S n e e u w w i t j e en de 7 d w e r g e n » 
(veen tekenfi lm ') 

Sint-Andries 
Z I T D A G 

Volksve i t P I e ) s ten huize : 
M a n i t o b i l i a n 5, o p viijtlag 8 nov . 
V m 14 tot 16 uur 

Snellegem 
Z I T D A G 

Volksve i t P Levs, tei E e r n e g e m -
sti aat 62b, oj) zond ig 3 nov van 
9 tot 9 uur 45 

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

S e n a t o r Frans Blancquae i t van
daag , van 11 tot 12 uur, ten hu ize 
van R P a n n e n t i e i , S t eenbrugge -
sli u t 66 l e l 61424 

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

D o o r kamer l id Luk Vansteenkis -
le , vandaag , van 16 ttit 16 uur 30 
in ca le «t De i by », Lode de B o n m -
ges lraat 7. 
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VOOR UW HUIS LEVEREN WH : 

IDEEËN - BOUWPLANNEN 
GEWETENSVOLLE ARBEIDERS EN.. . 

BAAR GELD!!! 

Vanaf 650.000 F 

INDERDAAD. . . 
voor deze gunstige prijzen leveren 
wij U een woning naar maai en smaak. 

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

Goede geluids- en warmfeïzolatie, ingerichte keuken en badka

mer, Ie keus vloeren in alle plaaten. 

WERKELIJK. . . 
SLEUTEL OP DE DEUR" 

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

Vanaf 850.000 F 

LEUVEN 
Brusseisestr. 33 
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DE AMNESTIE - BETOGING 

BIJ DE FOTO'S 
Van boven naar beneden en van links naar rechts : het amnestie-bord van de vlaamse oudstrij-
ders 1914-1918, meegevoerd en voorafgegaan door gewezen weerstanders en politieke gevangenen; 
de incidenten waren weinig belangrijk en na een paar opleidingen was er van tegenbetogers geen 
spoor meer; de kompakte menigte met daartussen de spandoeken; een tekst en een aanwezig
heid die velen hebben doen nadenken; arm in arm aan het hoofd van hun groep; Wies Moens 

«n zovele anderen. 


